
Treaty Series

Treaties and international agreements

registered
or filed and recorded

with the Secretariat of the United Nations

Recueil des Traitis

Traitigs et accords internationaux

enregistris
ou classis et inscrits au rdpertoire

au Secritariat de l'Organisation des Nations Unies



Copyright © United Nations 1998
All rights reserved

Manufactured in the United States of America

Copyright © Nations Unies 1998
Tous droits r6serv6s

Imprim6 aux Etats-Unis d'Amerique



Treaty Series

Treaties and international agreements
registered

or filed and recorded
with the Secretariat of the United Nations

VOLUME 1795

Recueil des Traitis

Traitis et accords internationaux
enregistris

ou classis et inscrits au rjpertoire

au Secritariat de l'Organisation des Nations Unies

United Nations * Nations Unies
New York, 1998





Volumes 1793 to 1818 contain the texts of the Agreement on the European
Economic Area (with protocols, annexes, final act and protocol of correction of
15 July 1993), concluded at Porto on 2 May 1992 and the Protocol adjusting the
above-mentioned Agreement (with annex and final act), concluded at Brussels on
17 March 1993, registered under No. 1-31121. The 26 volumes reproduce the official
texts as follows:

Volumes 1793 and 1794: Spanish
Volumes 1795 and 1796: Danish
Volumes 1797 and 1798: German
Volumes 1799 and 1800: Greek
Volumes 1801 and 1802: English
Volumes 1803 and 1804: French
Volumes 1805 and 1806: Icelandic
Volumes 1807 and 1808: Italian
Volumes 1809 and 1810: Dutch
Volumes 1811 and 1812: Norwegian
Volumes 1813 and 1814: Portuguese
Volumes 1815 and 1816: Finnish
Volumes 1817 and 1818: Swedish

Les volumes 1793 A 1818 renferment les textes de l'Accord sur l'espace 6co-
nonique europden (avec protocoles, annexes, acte final et proc~s-verbal de rectifi-
cation du 15 juillet 1993), conclu Porto le 2 mai 1992 et le Protocole portant adap-
tation de l'Accord susmentionn6 (avec annexe et acte final), conclu A Bruxelles le
17 mars 1993, enregistr~s sous le num6ro 1-31121. Les 26 volumes reproduisent les
textes officiels comme suit:

Volumes 1793 et 1794 : espagnol
Volumes 1795 et 1796 : danois
Volumes 1797 et 1798 : allemand
Volumes 1799 et 1800: grec
Volumes 1801 et 1802: anglais
Volumes 1803 et 1804: frangais
Volumes 1805 et 1806: islandais
Volumes 1807 et 1808 : italien
Volumes 1809 et 1810: n6erlandais
Volumes 1811 et 1812: norv6gien
Volumes 1813 et 1814: portugais
Volumes 1815 et 1816: finnois
Volumes 1817 et 1818 : su6dois
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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECR1tTARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traitA ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apris l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistrd au Secr6tariat et publid par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dO Ptre enregistr6 mais ne l'a pas dtd ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e g6n6rale a adopts un r~glement destin6 A mettre en
application 'Article 102 de la Charte (voir texte du rglement, vol. 859, p. IX).

Le terme << trait6 et l'expression < accord international >> n'ont 6t6 d6finis ni dans la Charte ni dans
le rglement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir b la position adopt6e A cet 6gard par
'Etat Membre qui a pr6sent6 l'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
l'Article 102. I1 s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secrdtariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secr6tariat consid~re donc que les actes qu'il pourrait atre amen6 A accomplir
ne conf~rent pas A un instrument la qualit6 de " traitd > ou d'" accord international si cet instrument
n'a pas d6jA cette qualit6, et qu'ils ne conf~rent pas une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss&lerait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des traitds, etc., publids dans ce Re-
cueil ont 6t6 6tablies par le Secr6tariat de l'Organisation des Nations Unies.
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No. 31121
(continued - suite)

MULTILATERAL

Agreement on the European Economic Area (with protocols,
annexes, final act and protocol of correction of 15 July
1993). Concluded at Porto on 2 May 1992

Protocol adjusting the above-mentioned Agreement (with an-
nex and final act). Concluded at Brussels on 17 March
1993

Authentic texts: Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Ice-
landic, Italian, Dutch, Norwegian, Portuguese, Finnish and Swedish.

Registered by the Council of the European Union on 1 August 1994.

MULTILATERAL

Accord sur l'espace economique europken (avec protocoles,
annexes, acte final et proces-verbal de rectification du
15 juillet 1993). Conclu aN Porto le 2 mai 1992

Protocole portant adaptation de 'Accord susmentionne (avec
annexe et acte final). Conclu iI Bruxelles le 17 mars 1993

Textes authentiques : espagnol, danois, allemand, grec, anglais, franvais,

islandais, italien, n~erlandais, norvigien, portugais, finnois et suddois.

Enregistr6 par le Conseil de l'Union europeenne le Ier aoat 1994.

Vol. 1795, 1-31121



4 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1994

[DANISH TEXT - TEXTE DANOIS]

AFTALE OM DET EUROPEISKE OKONOMISKE SAMARBEJDSOM-
RADE

INDHOLD

PR.EAMBEL

DEL I MAL OG PRINCIPPER

DEL I FRJE VAREBEVEGELSER

Kapitel 1 Grundprincipper
Kapitel 2 Landbrugsprodukter og fiskerivarer
Kapitel 3 Samarbejde i toldanliggender og lettelse af samhandelen
Kapitel 4 Andre regler vedrorende de frie varebevazgelser
Kapitel 5 Kul- og stlprodukter

DEL III FRI BEVkEGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSEROG KAPITAL

Kapitel I Arbejdstagere og selvstzndige erhvervsdrivende
Kapitel 2 Etableringsretten
Kapitel 3 Tjenesteydelser
Kapitel 4 Kapital
Kapitel 5 Samarbejde om okonomisk og monetar politik
Kapitel 6 Transport

DEL IV KONKURRENCEREGLER OG ANDRE FjELLES REGLER

Kapitel 1 Regler for virksomhederne
Kapitel 2 Statsstotte
Kapitel 3 Andre fIlles regler

DEL V HORISONTALE BESTEMMELSER VEDR0RENDE DE FIRE FRIHEDER

Kapitel I Socialpolitik
Kapitel 2 Forbrugerbeskyttelse
Kapitel 3 Milj
Kapitel 4 Statistikker
Kapitel 5 Selskabsret

DEL VI SAMARBEJDE PA ANDRE OMRADER END DE FIRE FRIHEDER

Vol. 1795, 1-31121
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DEL VII INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

Kapitel I Associeringens opbygning
Kapitel 2 Beslutningsproceduren
Kapitel 3 Homogenitet, tilsynsprocedure og bilrggelse af tvister
Kapitel 4 Beskyttelsesforanstaltninger

DEL VIII FINANSIERINGSMEKANISME

DEL IX ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

AF1ALE OM DET EUROPAEISKE OKONOMISKE SAMARBEJDSOMRAE

DET EUROPEISKE OKONOMISKE FJELLESSKAB
DET EUROPISKE KUL- OG STALF1ELLESSKAB
KONGERIGET BELGIEN
KONGERIGET DANMARK
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND
DEN HELLENSKE REPUBLIK
KONGERIGET SPANIEN
DEN FRANSKE REPUBLIK
IRLAND
DEN ITALIENSKE REPUBLIK
STORHERTUGDOMMET LUXEMBOURG
KONGERIGET NEDERLANDENE
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

OG

REPUBLIKKEN FINLAND
REPUBLIKKEN ISLAND
FYRSTENDOMMET LIECHTENSTEIN
KONGERIGET NORGE
DET SCHWEIZISKE EDSFORBUND
KONGERIGET SVERIGE
REPUBLIKKEN OSTRIG

i det folgende benwvnt "DE KONTRAHERENDE PARTER",

SOM ER OVERBEVISTE OM, at et europwisk okonomisk samarbejdsomride vii bidrage til
opbygningen af et Europa baseret pi fred, demokrati og respekten for menneskerettighederne,

SOM PA NY BEKRPFTER, hvor hojt de prioriterer de privilegerede forbindelser mellem Det
Europmiske Fallesskab, dets medlemsstater og EFTA-staterne, som bygger pA naboskab, mangeArige
fIlles vmrdier og europzisk identitet,

Vol. 1795. 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

SOM ER BESLUTTEDE PA ud fra markedsokonomiske principper at bidrage til verdensomspmnden-
de handelsliberalisering og -samarbejde, navnlig i overensstemmelse med bestemmelserne i den
almindelige overenskornst om told og udenrigshandel og i overenskomsten om Organisationen for
0konomisk Samarbejde og Udvikling,

SOM TAGER HENSYN TIL mlstwtningen om at oprette et dynamisk og ensartet europnTisk
okonomisk samarbejdsomrade, som skal bygge pA failles regler og lige konkurrencevilkhr og ride
over passende hAndhvelsesmidler, ogsA i retslig henseende, og sor virkeliggores pa grundlag af
l ighed og gensidighed og en samlet balance i fordele, rettigheder og forpligtelser for de kontraherende
parter,

SOM ER BESLUTTEDE PA at strmbe mod den videst mulige gennemforelse af den frie
bevzgelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital inden for hele Det Europxiske
Okonomiske Samarbejdsomrade, shvel som for en styrkelse og udvidelse af samarbejdet om
ledsagepolitikker og horisontale politikker,

SOM SIGTER PA at frenme en harmonisk udvikling af Det Europwiske Okonomiske Samarbejdsom-
rade, og som er overbeviste om behovet for ved hj-lp af denne aftale at bidrage til at nedbringe de
okonomiske, sociale og regionale skwvheder,

SOM 0NSKER at bidrage til styrkelse af samarbejdet mellem medlemmerne af Europa-Parlamentet
og af EFTA-staternes parlamenter, sAvel som mellem arbejdsmarkedets parter i Det Europxiske
Fwllesskab og i EFTA-staterne,

SOM ER OVERBEVISTE OM den vigtige rolle, som enkeltpersoner kommer til at spille i Det
Europwiske Okonomiske Samarbejdsomrade gennem udovelsen a! de rettigheder, de till-gges ved
denne aftale, og gennem den retslige beskyttelse af disse rettigheder,

SOM ER BESLUTTEDE PA at bevare, beskytte og forbedre miljokvaliteten og at sikre en forsigtig
og rationel udnyttelse af naturressourcerne, swrlig ud fra princippet om bxredygtig udvikling, shvel
som princippet om forsigtighed og forebyggelse,

SOM ER BESLUTTEDE PA i den videre udbygning af reglerne at tage udgangspunkt i et hojt
beskyttelsesniveau pA sundheds-, sikkerheds- og miljomrhdet,

SOM MERKER SIG betydningen af at udvikle den sociale dimension, omfattende ligebehandling af
mend og kvinder, i Det Europxiske 0konomiske Samarbejdsomrade, og som onsker at sikre
okonomisk og social fremgang og at virke til fremme for fuld besk-ftigelse, hojnelse af
levestandarden og bedre arbejdsvilkAr i Det Europwiske Okonomiske Samarbejdsomrhde,

SOM ER BESLUITEDE PA at virke til fremme af forbrugernes interesser og styrke disses stilling
pa markedet med sigte pA et bojt forbrugerbeskyttelsesniveau,

SOM TILSLUTER SIG de f-lles mAl om at styrke det europwiske erhvervslivs videnskabelige og
teknologiske grundlag og anspore det til at blive mere konkurrencedygtigt pi verdensplan,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at indgaelsen af denne aftale ph ingen mAde er til hinder for nogen
af EFTA-medlemsstaternes mulige tiltrmdelse af De Europmiske Fmllesskaber,

Vol. 1795, 1-31121
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SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er de kontraherende parters mil under fuld respekt for
domstolenes uaffhngighed at nA og opretholde en ensartet fortolkning og anvendelse af denne aftale
og de bestemnelser i EF-Iovgivningen, hvis indhold er gengivet i denne aftale, og at nA til
ligebehandling af enkeltpersoner og virksomheder, hvad angAr de fire friheder og konkurren-
cevilkkrene,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne aftale ikke begrmnser de kontraherende parters
beslutningsfrihed og befojelser til at indgA traktater, med forbehold af bestemmelserne i denne aftale
og de begrmnsninger, der folger af folkeretten,

HAR BESLUTTET at indgA felgende aftale:

DEL I
MAL OG PRINCIPPER

Artikel I

I. Formnlet med denne associeringsaftale er at fremme vedvarende og atbalanceret styrkelse af de
handelsmmssige og okonomiske forbindelser mellem de kontraherende parter pA lige konkurren-
cevilkAr og under overholdelse af samme regler med henblik pA at oprette et ensartet europwisk
okonomisk samarbejdsomrAde, i det folgende benmvnt E0S.

2. Med henblik pi at virkeliggore de i stk. I ornhandlede mA] medforer associeringen i over-
ensstemmelse med denne aftales bestemmelser:

a) fine varebevzgelser
b) fri bevmgelighed for personer
c) fri bevmgelighed for tjenesteydelser
d) frie kapitalbevmgelser
e) indforelse af en ordning til at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, og at konkurrencereglerne

overholdes fuldt ud af alle parter, samt
f) et nwrmere samarbejde pA andre omrtder sisom forskning og udvikling, miljo, uddannelse og

socialpolitik.

Artikel 2

I derne aftale forstAs ved:

a) "aftale", hovedaftalen, protokollerne og bilagene hertil sAvel som de deri omhandlede retsakter,

b) "EFTA-staterne", de kontraherende parter som er medlemmer af Den Europmiske Frihandelssam-
menslutning,

c) "kontraherende parter", hvad angir Faellesskabet og EF-medlemsstaterne, Fmllesskabet og EF-
medlemsstaterne eller Fnllesskabet eller EF-medlemsstaterne. Hvorledes dette udtryk skal forstAs
i hvert enkelt tilfwelde, udledes af de relevante bestemmelser i denne aftale og pA grundlag af
Fmllesskabets og EF-medlemsstaternes respektive befojelser, som de folger af Traktaten om Op-
rettelse af Det Europwiske Okonomiske Fmllesskab og Traktaten om Oprettelse af Det
Europwiske Kul- og StAdfaellesskab.

Vol. 1795, 1-31121
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Artikel 3

De kontraherende parter tra-ffer alle almindelige eller swrlige foranstaltninger, til at sikre opfyldelsen
af de forpligtelser, som folger af denne aftale.

De afholder sig fra at trmffe foranstaltninger, der vii k-unne bringe virkeliggorelsen af denne aftales
mAlsmtninger i fare.

De frernxer endvidere samarbejde inden for rammerne af denne aftale.

Artikel 4

Inden for denne aftales anvendelsesomrAde og med forbehold af dennes smrlige bestemmelser er a]
forskelsbehandling, der udoves pA grundlag af nationalitet forbudt.

Artikel 5

En kontraherende part kan til enhver tid indbringe et sporgsmWl for Det Blandede E0S-Udvalg eller
EOS-RAdet i overensstemmelse med remingslinjerne i henholdsvis artikel 92, stk. 2, og artikel 89,
stk. 2.

Artikel 6

Med forbehold af fremtidig udvikling i retspraksis fortolkes bestemmelseme i denne aftale i det
omfang, de indholdsmmssigt er identiske med tilsvarende regler i Traktaten om Oprettelse af Det
Europ-iske Okonomiske Fmllesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske Kul- og StAlfal-
lesskab saint retsakter udstedt i medfor af disse to traktater, ved deres gennemforelse og anvendelse
i overensstemmelse med de relevante afgorelser, der er truffet af De Europwiske Fmllesskabers
Domstol forud for tidspunktet for undertegnelsen af denne aftale.

Artikel 7

Retsakter, der er omhandlet eller indeholdt i bilagene til denne aftale eller i afgorelser truffet af Det
Blandede EOS-Udvalg, er bindende for de kontraherende parter og udgor eller skal gores til en del
af deres interne retsorden pA folgende mader:

a) en retsakt svarende til en E0F-forordning skal som sAdan gores til en del af de kontraherende
parters interne retsorden;

b) en retsakt svarende til et EOF-direktiv, overlader det til de kontraherende parters myndigheder
at besternme form og midler for gennemforelsen.

Vol. 1795, 1-31121
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DEL 11
FRIE VAREBEVJEGELSER

KAPITEL I
GRUNDPRINCIPPER

Artikel 8

1. Der indfores fri beva-gelighed for varer mellem de kontraherende parter i overensstemmelse med
bestemmielserne i denne aftale.

2. Medmindre andet er fastsat, finder artikel 10-15, 19, 20, 25, 26 og 27 kun anvendelse pA varer
med oprindelse i de kontraherende parter.

3. Medmindre andet er fastsat, finder bestemmelserne i denne aftale kun anvendelse pA:

a) varer henhorende under kapitel 25-97 i Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenkla-
tursystem, med undtagelse af varer opfort i protokol 2,

b) varer anfort i protokol 3 med forbehold af de swrlige ordninger i denne protokol.

Arukel 9

I. Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol 4. De finder anvendelse med forbehold af internationale
forpligtelser, som de kontraherende parter har pAtaget sig eller eventuelt pAtager sig i henhold til den
almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.

2. Med henblik pA at videreudvikle de resultater, der opnAs pA grundlag af denne aftale, fortstter
de kontraherende parter deres bestrebelser pA yderligere at forbedre og forenkle alle aspekter af
oprindelsesreglerne og ege samarbejdet om toldsporgsmil.

3. Der foretages inden udgangen af 1993 en forste undersogelse. Efterfolgende undersogelser
foretages med to Ars mellemrum. PA grundlag af disse undersogelser forpligter de kontraherende
parter sig til at tage stilling til egnede foranstaltninger, der skal optages i aftalen.

Artikel 10

Told ved indforsel og udforsel og andre afgifter med tilsvarende virkning er forbudt mellem de
kontraherende parter. Det gwlder ogsA finanstold, jf. dog ordningerne i protokol 5.

Arnikel II

Kvantitative indforselsrestriktioner sAvel som alle foranstalminger med tilsvarende virkning er forbudt
mellem de kontraherende parter.

Vol. 1795. 1-31121
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Artikel 12

Kvantitative udforselsrestriktioner sivel sor alle foranstaltninger med tilsvarende virkninger er
forbudt mellem de kontraherende parter.

Artikel 13

Besternmelserne i artikel 11 og 12 er ikke til hinder for sAdanne forbud eller restriktioner vedrorende
indforsel, udforsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige swdelighed, den
offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers, dyrs og planters liv og sundhed,
beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arktologisk verdi, eller beskyttelse af
industriel og kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner mA dog hverken udgore et
middel til vilkArlig forskelsbehandling eler en skjult begr~ensning af samhandelen mellem de
kontraherende parter.

Artikel 14

Ingen kontraherende part mA direkte eller indirekte pAliegge varer fra andre kontraherende parter
interne afgifter af nogen art, som er hojere end de afgifter, der direkte eller indirekte pAl1gges lignen-
de indenlandske varer.

Endvidere mA ingen kontraherende part pAJxgge varer fra andre kontraherende parter interne afgifter,
som indirekte vii kunne beskytte andre produkter.

Artikel 15

Ved udforsel af varer til en kontraherende parts omrAde kan der ikke ydes godtgorelse for interne
afgifter ud over det belob, der har veret pAlagt dem direkte elier indirekte.

Artikel 16

1. De kontraherende parter drager omsorg for, at de statslige handelsmonopoler tilpasses, sAledes
at enhver forskelsbehandling af EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes statsborgere med hensyn til
forsynings- og afsatningsvilkAr udelukkes.

2. Denne artikels bestemmelser finder anvendelse pA ethvert organ, gennem hvilket de kontraheren-
de parters kompetente myndigheder, de jura eller de facto, direkte elier indirekte, kontrollerer, leder
elier over mlerkbar indflydelse pi indforsel eller udforsel mellem de kontraherende parter. Disse
bestemmelser finder ogsA anvendelse pA statskoncessionerede monopoler.

Vol. 1795, 1-31121
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KAPITEL 2
LANDBRUGSPRODUKTER OG FISKERIVARER

Artikel 17

De smrlige bestemnelser og ordninger vedrorende veterinwre og fytosanitmre sporgsmAl er anfort i
bilag 1.

Artikel 18

Uden at dette berorer de satrlige ordninger for handelen med landbrugsprodukter, drager de
kontraherende parter omsorg for, at de ordninger, der folger af artikel 17 og artikel 23, litra a) og
b), nAr de anvendes pA andre varer end de af artikel 8, stk. 3, omfattede, ikke anfzgtes af andre
tekniske handelshindringer. I denne forbindelse finder artikel 13 anvendelse.

Artikel 19

1. De kontraherende parter undersoger alle vanskeligheder, som mAtte opstA i deres sanhandel med
landbrugsprodukter, og bestracber sig pA at soge egnede losninger.

2. De kontraherende parter forpligter sig til at fortsa-tte deres bestrzbelser for at opnA en gradvis
liberalisering af handelen med landbrugsprodukter.

3. Med henblik herph foretager de inden udgangen af 1993 og derefter hvert andet Ar en
undersegelse af vilkArene for samhandelen med landbrugsprodukter.

4. PA baggrund af resultaterne af disse undersogelser tager de kontraherende parter inden for
rammerne af deres respektive landbrugspolitik og under hensyntagen til resultaterne af Uruguay-
Runden som led i denne aftale og pA et pr-ferencemmssigt, bilateralt eller multilateralt saint gensidigt
grundlag til begges fordel stilling til yderligere begrzensninger af alle former for handelshindringer
i landbrugssektoren, herunder sAdanne, som folger af statslige handelsmonopoler pA landbrugsom-
rAdet.

Artikel 20

De bestemmelser og ordninger, der gaelder for fisk og andre produkter fra havet, er fastsat i
protokol 9.
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KAPITEL 3
SAMARBEIDE I TOLDANLIGGENDER

OG LETrELSE AF SAMHANDELEN

Artikel 21

1. For at lette deres samhandel forenkler de kontraherende parter grwnsekontrol og -formaliteter.
Ordningerne med henblik herpA er fastsat i protokol 10.

2. De kontraherende parter bistAr hinanden i toldanliggender med henblik pi at sikre, at
toldlovgivningen anvendes korrekt. Ordningeme med henblik herpA er fastsat i protokol 11.

3. De kontraherende parter styrker og udvider samarbejdet med det formI for oje at forenkle
procedurerne for varehandelen, smrlig i forbindelse med EF-programmer, -projekter og -foran-
staltninger, der sigter pA at lette samhandelen, i overensstemnelse med reglerne i del VI.

4. Denne artikel finder uanset artikel 8, stk. 3, anvendelse pA alle varer.

Artikel 22

En kontraherende part, der overvejer at swnke sine faktiske toldsatser eller afgifter med tilsvarende
virkning, som anvendes over for tredjelande, der er omfattet af mestbegunstigelsesklausulen, eller at
suspendere anvendelsen heraf, meddeler Det Blandede EOS-Udvalg denne nedsmttelse eller suspension
senest 30 dage, for den trader i kraft, for sA vidt sor dette er muligt. Den pAgmidende kontraherende
part noterer sig enhver bemmrkning fra andre kontraherende parter angiende de fordrejninger, som
dette vii kunne medfore.

KAPITEL 4
ANDRE REGLER VEDR0RENDE

DE FRIE VAREBEVkEGELSER

Artikel 23

Der er fastsat sarlige bestemnelser og ordninger i

a) protokol 12 og bilag U om tekniske forskrifter, standarder, afprovning og certificering,

b) protokol 47 om ophmvelse af tekniske handelshindringer for vin,

c) bilag III om produktansvar.

De finder anvendelse pA alle varer, medmindre andet er fastsat.
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Artikel 24

Bilag IV indeholder smrlige besternmelser og ordninger vedrorende energi.

Artikel 25

SAfremt overholdelse af bestenmelserne i artikel 10 og 12 forer til

a) genudfersel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende kontraherende part for den
pAgzTldende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udforselstold eller foranstaltninger
eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

b) en alvorlig knaphed eller trussel heroin pa en vare af vxsentlig betydning for den eksporterende
kontraherende part,

og sfremt ovennvnte situation giver eller kan give anledning til storre vanskeligheder for den
eksporterende kontraherende part, kan denne kontraherende part trxffe egnede foranstaltninger i over-
ensstemmelse med procedurerne i artikel 113.

Artikel 26

Antidumpingforanstaltninger, udligningstold og foranstaltninger mod ulovlig handelspraksis, som kan
tilskrives tredjelande, finder ikke anvendelse i forbindelserne mellem de kontraherende parter, med-
mindre andet er fastsat i denne aftale.

KAPITEL 5
KUL- OG STALPRODUKTER

Artikel 27

Swrlige bestemmelser og ordninger vedrorende kul- og stAdprodukter er fastsat i protokol 14 og 25.

DEL III
FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER,

TJENESTEYDELSER OG KAPITAL

KAPITEL I
ARBEJDSTAGERE OG SELVSTENDIGE ERHVERVSDRIVENDE

Artikel 28

I. Arbejdskraftens frie bev-gelighed skal sikres mellem EF-medlemsstaterne og EFTA-staterne.
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2. Den forudsatter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af EF-
medlemsstaternes og EFTA-staternes arbejdstagere for sA vidt angAr beskwftigelse, aflonning og
ovrige arbejdsvilkAr.

3. Med forbehold af de begransninger, der retf.zrdiggores af hensynet til den offentlige orden, den
offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, indebxrer den retten til:

a) at soge faktisk tilbudte stillinger;

b) frit at bevzge sig inden for EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes omrAde i dette ejemed;

c) at tage ophold pA en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats omrlde for ddr at have beskmftigelse
i henhold til de love eller administrative bestemmelser, der gwlder for indenlandske arbejds-
tageres beskmftigelse;

d) at blive boende pA en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats omrAde efter at have haft answttelse
ddr.

4. Bestemmelserne i denne artikel gaelder ikke for ansmttelse i den offentlige administration.

5. Bilag V indeholder s-rlige bestemmelser om arbejdskraftens frie bevwgelighed.

Artikel 29

For at gennemfore den frie bevzgelighed for arbejdstagere og selvstandige erhvervsdrivende sikrer
de kontraherende parter, hvad angir social sikring, arbejdstagere og selvstwndige erhvervsdrivende
og deres ydelsesberettigede p~rorende, som fastsat i bilag VI navnlig:

a) sammenlwgning af alle tidsrum, der i de forskellige nationale lovgivninger tages i betragtning
med henblik pA at indremme og opretholde retten til ydelser og pA beregning heraf;

b) betaling af ydelser til personer, der bor inden for de kontraherende parters omrAde.

Artikel 30

For at lette adgangen til at tage arbejde og optage og udove selvstzndig erhvervsvirksomhed trwffer
de kontraherende parter de nodvendige foranstaltninger som fastsat i bilag VII om gensidig
anerkenddlse af eksarnensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser og om samordning af de
kontraherende parters love og administrative bestemmelser om adgangen til at tage arbejde og optage
og udove selvstandig erhvervsvirksomhed.
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KAPITEL 2
ETABLERINGSREITEN

Artkel 31

1. Inden for rammerne af denne aftales bestemmelser skal statsborgere i en EF-medlemsstat og en
EFTA-stat frit kunne etablere sig pA en hvilken som heist anden af disse staters omrAder. Dette gwlder
ogsA for oprettelse af agenturer, f'dialer og datterselskaber, som foretages af statsborgere i en EF-
medlemsstat eller en EFTA-stat, der er etableret pA en af disse staters omrAde.

Med forbehold af bestemnelserne i kapitel 4 indebairer etableringsfriheden adgang til at optage og
udove selvstxndig erhvervsvirksomhed saint til at oprette og lede virksomheder, herunder navnlig
selskaber i den i artikel 34, stk. 2, anforte betydning, pA de vilkir, som i etableringslandets lov-
givning er fastsat for landets egne statsborgere.

2. Bilag VIII-XI indeholder smrlige bestemmelser om etableringsretten.

Artikel 32

Virksomhed, som varigt eller lejlighedsvist er forbundet med udvelse af offentlig myndighed i en
kontraherende part, er i den pAgmldende kontraherende part ikke ornfattet af bestemmelserne i dette
kapitel.

Artikel 33

Bestemmelserne i dette kapitel og forholdsregler, der trzffes i medfor heraf, udelukker ikke
anvendelse af love eller administrative bestemmelser, der indeholder swrlige regler for fremmede
statsborgere, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller
den offentlige sundhed.

Artikel 34

Selskaber, som er oprettet i overensstemmelse med en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats
lovgivning, og hvis vedtwgtsmmssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende
inden for de kontraherende parters omrAde, I igestilles for sA vidt angAr anvendelsen af bestemmelserne
i dette kapitel med personer, der er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne.

Ved selskaber forstAs privatretlige selskaber, heri indbefattet kooperative selskaber, saint alle andre
juridiske personer, der henhorer under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af
selskaber, som ikke arbejder med gevinst for oje.

Artikel 35

Besteminelserne i artikel 30 finder anvendelse pA anliggender omfattet af dette kapitel.
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KAPITEL 3
TJENESTEYDELSER

Artikel 36

1. Inden for rammerne af denne aftales bestemmelser mA der ikke v-re restriktioner, der hindrer
fri udveksling af tjenesteydelser inden for de kontraherende parters omrtde, for sA vidt angir stats-
borgere i EF-medlemsstater og EFTA-stater, der er etableret i en anden EF-medlemsstat eller EFTA-
stat end modtageren af den pAgm1dende ydelse.

2. Bilag IX, X og XI indeholder s-rlige bestemmelser om den frie udveksling af tjenesteydelser.

Artikel 37

Sore tjenesteydelser i denne aftales forstand betragtes de ydelser, der normalt udfores mod betaling,
i det omfang de ikke omfattes af besternelserne vedrorende den frie bevagelighed for varer, kapital
og personer.

Tjenesteydelserne omfatter iser:

a) virksomhed af industriel karakter,
b) virksomhed af handelsmxssig karakter,
c) virksomhed af hindv-rksmmssig karakter,
d) de liberale erhvervs virksomhed.

Med forbehold af bestemmelserne i kapitel 2 kan tjenesteyderen midlertidigt udove sin virksomhed
i den stat, hvor ydelsen prwesteres, pA samme vilkAr, som den ptgaidende stat fastsatter for sine egne
statsborgere.

Artikel 38

Den frie udveksling af tjenesteydelser pA transportomrAdet omfattes af bestemmelserne i kapitel 6.

Arrikel 39

Besternmelserne i artikel 30, 32, 33 og 34 finder anvendelse pA det i dette kapitel ombandlede
sagsomrkde.
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KAPITEL 4
KAPITAL

Arrikel 40

Inden for rammerne af denne aftales bestemxnelser mA der ikke vmre restriktioner for kapitalbe-
vxgelser mellem de kontraherende parter, sAftemt kapitalen tilhorer personer, der er bosat eller har
hjemsted i EF-medlemsstater eller EFTA-stater, ligesom der ikke mA udoves nogen forskelsbe-
handling, der stottes pA partemrnes nationalitet eller bopml eller pA stedet for kapitalens anbringelse.
Bilag XII indeholder de nodvendige bestemmelser til denne artikels gennemfrelse.

Artikel 41

Lobende betalinger i forbindelse med fri bevmgelighed for varer, personer, kapital og den frie
udveksling af tjenesteydelser mellem de kontraherende parter inden for rammerne af denne aftales be-
stemnelser er fri for alle restriktioner.

Arrikel 42

1. SAfremt de indenlandske bestemmelser vedrorende kapitalmarkedet og IAngivningen anvendes pA
kapitalbevmgelser, der er liberaliseret i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser, skal det
ske uden forskelsbehandling.

2. LAn, der er bestemt til direkte eller indirekte at finansiere en EF-medlemsstat eller EFTA-stat
eller deres lokale offenlige organer, kan kun emitteres eller anbringes i andre EF-medlemsstater eller
EFTA-stater, sAfremt de pAgaldende stater er blevet enige heroin.

Artikel 43

1. Skulle forskelle mellem EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes valutabestemmelser tilskynde
personer, der er bosiddende eller har hjemsted i en af disse stater, til at benytte de i artikel 40 nmvnte
lettelser for overforsel inden for de kontraherende parters omrAde til at omgA bestemmelserne i en af
disse stater vedrorende kapitalbevxgelser til eller fra tredjelande, kan den pAgzldende kontraherende
part traeffe egnede forholdsregler med henblik pA at fjerne disse vanskeligheder.

2. Siffremt kapitalbevzgelserne medforer forstyrrelser i kapitalmarkedets funktion i en EF-
medlemsstat eller EFTA-stat, kan den pAgmldende kontraherende part trmffe beskyttelsesforanstalt-
ninger pA omrAdet for kapitalbevmgelser.

3. SAfremt de kompetente myndigheder i en kontraherende part zndrer valutakursen pA en mAde,
der alvorligt fordrejer konkurrencevilkArene, kan de andre kontraherende parter for en strengt
begrmnset periode tr&ffe de nodvendige foranstaltninger til at afbode folgerne af en sAdan mndring.

4. 1 tilfmlde af, at en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat har vanskeligheder eller alvorligt trues af
vanskeligheder med hensyn til sin betalingsbalance, enten som folge af uligevwgt pA dens globale
betalingsbalance eller som folge af arten af den valuta, den rAder over, og navnlig nAr disse
vanskeligheder vii kunne bringe dennes aftales funktion i fare, kan den pAgmldende kontraherende part
trmffe beskyttelsesforanstalminger.
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Artikel 44

Fmllesskabet pi den ene side og EFTA-staterne pA den anden side anvender deres interne procedurer
sor omhandlet i protokol 18 til at gennernfore bestemmelserne i artikel 43.

Arrikel 45

1. Beslutninger, udtalelser og henstillinger vedrorende de i artikel 43 beskrevne foranstaltninger skal
meddeles Det Blandede E0S-Udvalg.

2. Alle foranstaltninger skal pA forhAnd gores til genstand for konsultationer og informationsud-
veksling i Det Blandede EOS-Udvalg.

3. 1 den i artikel 43, stk. 2, beskrevne situation, kan den pAgwldende kontraherende part imidlertid
af diskretionshensyn og af hensyn til sagens hastende karakter treffe sAdanne foranstaltninger, sor
er nodvendige, uden forudgAende konsultation og infornationsudveksling.

4. I den i artikel 43, stk. 4, beskrevne situation kan den pAgx1dende kontraherende part, sAfremt
der opstAr en pludselig betalingsbalaneekrise, og de i stk. 2 fastsatte procedurer ikke kan folges, i
forebyggende ojemed trwffe de rwdvendige beskyttelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger skal
medfore mindst mulig forstyrrelse i aftalens funktion og mA ikke gA ud over, hvad der er absolut
nodvendigt for at afhjalpe de pludseligt opstAede vanskeligheder.

5. Trwffes der foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 3 og 4, skal der gives meddelelse
heroin senest ved deres ikrafttraden, og den informationsudveksling og de konsultationer saint den
underretning, der er omhandlet i stk. 1, skal foregA snarest muligt derefter.

KAPITEL 5
SAMARBEJDE OM OKONOMISK

OG MONETiER POLITIK

Artikel 46

De kontraherende parter udveksler synspunkter og information om gennemforelsen af denne aftale
og om virkningerne af integrationen for den okonomiske aktivitet og de okonomiske og monetxre
politikker. Desuden kan de drofte makrookonomiske forhold, politikker og udsigter. Denne
udveksling af synspunkter og information finder sted pA et ikke-bindende grundlag.

KAPITEL 6
TRANSPORT

Artikel 47

1. Artikel 48-52 i dette kapitel finder anvendelse pA transport med jernbane, ad landevej og ad indre

vandveje.
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2. Bilag XIII indeholder swrlige bestemnelser om alle transportformer.

Artikel 48

1. En EF-medlemsstats eller en EFTA-stats bestemmelser vedrorende transport med jernbane, ad
landevej og ad indre vandveje, som ikke er omfattet af bilag XIII, mA ikke direkte eller indirekte v-re
mindre gunstige for transportvirksomheder fra andre stater end for indenlandske transport-
virksomheder.

2. Afviger en af de kontraherende parter fra det i stk. I fastlagte princip, skal den underrette Det
Blandede EOS-Udvalg herom. De andre kontraherende parter, som ikke accepterer afvigelsen, kan
trmffe passende modforholdsregler.

Artikel 49

Stotteforanstaltninger, der modsvarer behovet for en samordning af transportvwsenet, eller som udgor
godtgorelse for visse forpligtelser, der har sammenhwng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er
forenelige med denne aftale.

Artikel 50

1. I samfwrdselen inden for de kontraherende parters omrAde mA der ikke udoves forskelsbe-
handling, som bestir i, at en transportvirksomhed for samme transportforbindelse anvender forskellige
transportpriser og -vilkAr pA samme slags gods, alt efter godsets oprindelses- eller besternmelsesland.

2. Den kompetente myndighed som omhandlet i del VII undersoger pA eget initiativ eller efter
anmodning fra en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat de i denne artikel omhandlede tilfmlde af
forskelsbehandling og trmffer de nodvendige beslutninger inden for rammerne af sine interne regler.

Artikel 51

1. Ved transport inden for de kontraherende parters omrAde er det forbudt at anvende priser og
vilkAr, der indebmrer nogen form for understottelse eller beskyttelse til fordel for en eller flere be-
stemnte virksomheder eller industrier, medmindre den i artikel 50, stk. 2, nwvnte kompetente
myndighed giver bemyndigelse hertil.

2. Den kompetente myndighed undersoger pA eget initiativ eller pA begmring af en EF-medlemsstat
eller en EFTA-stat de i stk. I omhandlede priser og vilkhr, idet den pA den ene side iswr tager hensyn
til de krav, som en hensigtsm.ssig regional konomisk politik stiller til de underudviklede omrAders
behov og til problemerne i omrAder, der er alvorligt berort af politiske forhold, og pA den anden side
til virkningerne af disse priser og vilkAr pA konkurrencen mellem de forskellige transportgrene.

Den kompetente myndighed trmffer de ndvendige beslutninger pA grundlag af sine egne interne
regler.

3. Det i stk. 1 omnhandlede forbud gxlder ikke konkurrencetariffer.
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Artikel 52

Afgifter eller gebyrer, som en transportvirksomhed ved grmnsepassage opkrmver ud over
transportpriserne, mi ikke overstige et rimeligt niveau i betragtning af de, med passagen faktisk
forbundne omkostninger. De kontraherende parter bestrMber sig pA gradvis at nedbringe disse
omkostninger.

DEL IV
KONKURRENCEREGLER OG ANDRE FAELLES REGLER

KAPITEL I
REGLER FOR VIRKSOMHEDERNE

Arrikel 53

1. Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder
og alle former for samordnet praksis, der kan pAvirke handelen mellem de kontraherende parter, og
som har til formAl eller til folge at hindre, begrmnse eller fordreje konkurrencen inden for det af
denne aftale omfattede omride, er uforenelige med denne aftales funktion og er forbudt, navnfig
sAdanne, som besthr i:

a) direkte eller indirekte fastsxttelse af kobs- eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser,

b) begrmnsning af eller kontrol med produktion, afsztning, teknisk udvikling eller investeringer,

c) opdeling af markeder eller forsyningskilder,

d) anvendelse af ulige vilkAr for ydelser af samme vwrdi over for handelspartnere, som derved
stilles ringere i konkurrencen,

e) at det stilles som vilkir for indgAelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tilixgsydelser,
som efter deres natur eller ifolge handelssadvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

2. Aftaler eller vedtagelser, som er forbudt i medfor af denne artikel, har ingen retsvirkning.

3. Bestemmelseme i stk. I kan dog erklres uanvendelige pi:

- enhver aftale eller kategori af aftaler mellem virksomheder,
- enhver vedtagelse eller kategori af vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder, og
- enhver samordnet praksis eller kategori deraf,

som bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at fremme den tekniske
eller okonomiske udvikling, samtidig med at de sikrer forbrugerne en rimelig andel i fordelen herved,
og uden at der:

a) pA lgges de pAg Idende virksomheder begra-nsninger, som ikke er ndvendige for at nA disse
mal;
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b) gives disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrence for en vwsentlig del af de
pagmldende varer.

Artikel 54

En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling pA det af denne aftale omfattede
omride eller en vmsentlig del heraf er uforenelig med denne aftales funktion og forbudt i den
udstrmkning, samhandelen mellem de kontraherende parter herved kan pAvirkes.

Misbrug kan isar bestA i:

a) direkte eller indirekte pAtvingelse af urimelige kobs- eller salgspriser eller af andre urimelige
forretningsbetingelser,

b) begrmnsning af produktion, afsmaing eller teknisk udvikling til skade for forbrugeme,

c) anvendelse af ulige vilkAr for ydelser af samme vmrdi over for handelspartnere, som derved
stilles ringere i konkurrencen,

d) at det stilles som vilkAr for indgAelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillagsydelser,
sor efter deres natur eller ifolge handelssadvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

Artikel 55

1. Med forbehold af de gennemforelsesbestemmelser til artikel 53 og 54, der er anfort i protokol 21
og bilag XIV til denne aftale, pAser EF-Kommissionen og den EFTA-tilsynsmyndighed, der oprettes
i medfor af artikel 108, at de i artikel 53 og 54 fastlagte principper anvendes.

Den kompetente tilsynsmyndighed, der er ombandlet i artikel 56, undersoger pA eget initiativ eller
pA begwring af en stat pA det pAgmldende omrAde eller pA begzering af den anden tilsynsmyndighed
tilf-lde af formodet overtrmdelse af forannevnte principper. Den kompetente tilsynsmyndighed
foretager disse undersogelser i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder pA det
pAgwldende omrAde og i sainarbejde med den anden tilsynsmyndighed, som yder bistand efter egne
interne regler.

Finder den, at der har fundet en overtraedelse sted, foreslAr den kompetente tilsynsmyndighed
passende midler til at bringe denne til ophor.

2. Bringes en overtrwdelse ikke til ophor, fastslir den kompetente tilsynsmyndighed ved en
beslutning, der skal ledsages af grunde, at der foreligger en overtrmdelse.

Den kompetente tilsynsmyndighed kan offentliggore beslutningen og bemyndige stater pA det
pAgmldende omrAde til at trzffe de nodvendige foranstaltninger pA de vilkAr og i den nwrmere ud-
formning, som den fastsmtter. Den kan ogsA anmode den anden tilsynsmyndighed om at bemyndige
stater pA det pAgmldende omrAde til at trxffe sAdanne foranstaltninger.
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Artikel 56

1. Tilsynsmyndighederne trmffer beslutning i enkelttilfxlde henhorende under artikel 53 i denne
aftale i overensstemmelse med folgende bestemmelser:

a) EFTA-Tilsynsmyndigheden trmffer besluming i enkelttilfmlde, hvor kun handelen mellem EFTA-
stater pivirkes.

b) EFTA-Tilsynsmyndigheden trmffer beslutning som fastsat i bestemmelserne i artikel 58,
protokol 21 og gennemforelsesbestemmelserne dertil, protokol 23 og bilag XIV i tilfmlde, hvor
de berorte virksomheders omsaming pA EFTA-staternes omrAde udgr 33% eller derover af
deres oms-tning pA det af denne aftale omfattede omrAde, jf. dog litra c).

c) EF-Kommissionen trmffer beslutning i ovrige tilfmlde sAvel som i tilfmlde omtalt i litra b), n r
handelen mellem EF-medlemsstater pAvirkes, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 58,
protokol 21, protokol 23 og bilag XIV.

2. 1 enkelttilfmlde henhorende under artikel 54 traeffes beslutningen af tilsynsmyndigheden pA det
omrAde, hvor den dominerende stilling er blevet pAvist. Reglerne i stk. 1, litra b) og c), finder kun
anvendelse, hvis den dominerende stilling bestAr pA begge tilsynsmyndigheders omrAder.

3. 1 enkelttilfmlde henhorende under stk. 1, litra c), hvor virkningeme for handelen mellem EF-
medlemsstater eller konkurrencen inden for Fllesskabet ikke er mmrkbare, trmffer EFTA-
Tilsynsmyndigheden beslutning.

4. Udtrykkene "virksomhed" og "omsming" er med henblik pA anvendelsen af denne artikel
defineret i protokol 22.

Artikel 57

1. Fusioner, der kontrolleres som omhandlet i stk. 2, og som skaber eller styrker en dominerende
stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hmmes betydeligt inden for det af denne aftale
omfattede omrAde eller en vxsentlig del heraf, erklmres uforenelige red denne aftale.

2. De af stk. 1 omfattede fusioner kontrolleres af:

a) EF-Kommissionen, hvad angAr tilfelde, der henhlrer under forordning (EOF) nr. 4064/89 pA
grundlag af denne forordning og i overensstemmelse med protokol 21 og 24 og bilag XIV til
denne aftale. EF-Kommissionen har med forbehold af EF-Domstolens provelse enekompetence
til at tr-ffe beslutning i disse tilfailde.

b) EFTA-Tilsynsmyndigheden, hvad angkr tilfzlde, der ikke henhorer under litra a), og hvor de
relevante txrskler, der er fastsat i bilag XIV, er nAet pA EFTA-staternes omrAde i over-
ensstemmelse med protokol 21 og 24 og bilag XIV. Dette bererer ikke EF-medlemsstaternes
kompetence.
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Artikel 58

Med henblik pA at udvikle og opretholde en ensartet tilsynspolitik overalt i Det Europweiske
0konomiske SamarbejdsorrAde pA konkurrenceomrAdet og pA at fremme en homogen gennemforelse,
anvendelse og fortolkning af denne aftales besternmelser herfor samarbejder de kontraherende parters
kompetente myndigheder i overensstemmelse med de i protokol 23 og 24 fastsatte bestemmelser.

Artikel 59

1. De kontraherende parter afstAr, for sA vidt angAr offentlige virksomheder og virksomheder, som
EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne indrommer sxrlige eller eksklusive rettigheder, fra at treffe
eller opretholde foranstalminger, som er i strid med denne aftales bestemmelser, navnlig de i artikel 4
og artikel 53-63 navnte.

2. Virksomheder, der har fAet overdraget at udfore tjenesteydelser af almindelig okonomisk
interesse, eller som har karakter af fiskale monopoler, er underkastet denne aftales bestermelser,
navnlig konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk
hindrer opfyldelsen af de swrlige opgaver, som er betroet dem. Udviklingen af samhandelen mA ikke
pAvirkes i et sidant omfang, at det strider imod de kontraherende parters interesser.

3. EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden pAser inden for rammerne af deres respektive
kompetence, at bestemmelserne i denne artikel bringes i anvendelse, og meddeler, shfremt det er
pfrzvet, de stater, der henhorer under deres respektive omride, passende foranstaltninger.

Artikel 60

Bilag XIV indeholder szrlige bestemrnmelser om anvendelse af principperne i artikel 53, 54, 57 og 59.

KAPITEL 2
STATSSTOTTE

Artikel 61

1. Bortset fra de i denne aftale hjerlede undtagelser er stette, som ydes af EF-medlemsstater,
EFTA-stater eller ved hjmlp af statsmidler under enhver tmnkelig form, og som fordrejer eller truer
med at fordreje konkurrencevilkArene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner,
uforenelige med denne aftale i det omfang, den pivirker samhandelen mellem de kontraherende
parter.

2. Forenelige med aftalens funktion er:

a) stotte af social karakter til enkelte forbrugere, forudsat at den ydes uden forskelsbehandling med
hensyn til varernes oprindelse,

b) stette, hvis formAl er at rAde bod pA skader, der er forArsaget af naturkatastrofer eller af andre
usadvanlige begivenheder,
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c) sto-te til okonomien i visse omrider i Forbundsrepublikken Tyskland, som er pAvirket af
Tysklands deling, i det omfang stotten er nodvendig for at opveje de okonomiske ulemper, der
er forArsaget af nwvnte deling.

3. Som forenelige med denne aftales funktion kan betragtes:

a) stotte til fremme af den okonomiske udvikling i omrAder, hvor levestandarden er usaedvanlig lav,
eller hvor der hersker en alvorlig underbeskmftigelse,

b) stotte, der kan fremme virkeliggorelsen af vigtige projekter af f-lleseuropmisk interesse eller
afhjxlpe en alvorlig forstyrrelse i en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats okonomi,

c) stotte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller okonomiske regioner, nAr den ikke
wndrer samhandelsvilkArene pA en mAde, der strider imod den falles interesse,

d) sAdanne andre former for stotte, som Det Blandede EOS-Udvalg mAtte fastslette i over-
ensstemmelse med del VII.

Artikel 62

1. Der foretages en lobende undersogelse af alle bestAende statsstotteordninger pA de kontraherende
parters omrkde, sAvel som planer om at yde eller andre statsstotte, i henseende til deres forenelighed
med artikel 61. Undersogelsen foretages,

a) hvad angAr EF-medlemsstateme, af EF-Kommissionen pA grundlag af reglerne i artikel 93 i
Traktaten om Oprettelse af Det Europxiske Okonomiske Fellesskab,

b) hvad angAr EFTA-stateme, af EFTA-Tilsynsmyndigheden pA grundlag af de regler, der er fastsat
i en aftale mellem EFTA-staterne om oprettelse af EFTA-Tilsynsmyndigheden, som tillwgges de
befojelser og opgaver, der er fastsat i protokol 26.

2. Med henblik pA at sikre en ensartet kontrol pA statsstotteomridet pA det af denne aftale omfattede
omrhde samarbejder EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med
bestemmelseme i protokol 27.

Artikel 63

Bilag XV indeholder s-rlige bestemmelser om statsstotte.

Artikel 64

1. SUfremt en af tilsynsmyndighedeme finder, at den anden tilsynsmyndigheds anvendelse af
artikel 61 og 62 i denne aftale og artikel 5 i protokol 14 ikke er i overensstemmelse med princippet
om opretholdelse af lige konkurrencevilkAr pA det af denne aftale omfattede omrAde, udveksles der
synspunkter herom inden for en frist pA to uger efter proceduren i protokol 27, litra f).

SAfremt der ikke inden udlobet af denne frist pA to uger ved fxlles overenskomst nAs til en losning,
kan den berorte kontraherende parts kompetente myndigheder straks vedtage passende interimsforan-
stalminger med henblik pA at afljmlpe den deraf folgende konkurrencefordrejning.
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Der atholdes konsultationer i Det Blandede EOS-Udvalg med henblik pA at finde en gensidigt
acceptabel losning.

SAfremt Det Blandede EOS-Udvalg inden for en frist pi tre mhneder ikke bar vwret i stand til at finde
en sidan losning, og sifremt den pigeldende praksis forvolder eller truer med at forvolde en konkur-
rencefordrejning, der phvirker samhandelen mellem de kontraherende parter, kan interims-
foranstaltningerne erstattes af endelige foranstaltninger, der begrmnses tiU, hvad der er nodvendigt til
at afhjmlpe virkningeme af en sidan fordrejning. Der foretrmkkes shdanne foranstaltninger, der mindst
muligt forstyrrer EOS's funktion.

2. Bestemmelserne i denne artikel finder ogsA anvendelse ph statslige monopoler, der oprettes efter
tidspunktet for aftalens undertegnelse.

KAPITEL 3
ANDRE FELLES REGLER

Artikel 65

1. Bilag XVI indeholder smrlige bestemmelser og ordninger om indkob, som, medmindre andet er
fastsat, finder anvendelse pA alle varer og anforte tjenesteydelser.

2. Protokol 28 og bilag XVII indeholder swrlige bestemmelser og ordninger om intellektuel,
industriel og kommerciel ejendomsret, som, medmindre andet er fastsat, finder anvendelse pA alle
varer og tjenesteydelser.

DEL V
HORISONTALE BESTEMMELSER, DER ER AF BETYDNING FOR DE FIRE FRIHEDER

KAPITEL I
SOCIALPOLITIK

Artikel 66

De kontrahererende parter er enige om, at det er nodvendigt at fremne en forbedring af arbejds-
tagernes leve- og arbejdsvilkhr.

Artikel 67

1. De kontraherende parter bestr-ber sig ph at forbedre navnlig arbejdsmiljoet for at beskytte
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Med henblik ph at bidrage til at nA dette mAl
anvendes der minimumsforskrifter, der skal gennemfores gradvis under hensyn til de vilkir og
tekniske bestemnelser, der gmIder i hver af de kontraherende parter. Shdanne minimumsforskrifter
ml ikke forhindre nogen af de kontraherende parter i at opretholde eller indfore strengere foranstalt-
ninger for beskyttelse af arbejdsvilkhrene, som er forenelige med denne aftale.
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2. Bilag XVIII indeholder de bestemmelser, der skal gennemfores som de i stk. I nwvnte
minimumsforskrifter.

Artikel 68

De kontraherende parter indforer pA omrAdet arbejdsret de nodvendige foranstaltninger til at sikre
denne aftales rette funktion. Disse foranstaltninger er narmere angivet i bilag XVIII.

Artikel 69

1. Hver af de kontraherende parter gennemforer og opretholder princippet om lige Ion til maEnd og
kvinder for samme arbejde.

Ved Ion forstAs i denne artikel den almindelige grund- eller minimumslon og alle andre ydelser, som
arbejdstageren som folge af arbejdsforholdet modtager fra arbejdsgiveren direkte eller indirekte i
penge eller naturalier.

Lige Ion uden forskelsbehandling med hensyn til kon indebErer:

a) at den In, der ydes for samme arbejde, der aflnnes i akkord, fastsattes pA samme beregnings-
grundlag;

b) at den Ion, der ydes for arbejde, betalt efter tid, er den samme for samme slags arbejde.

2. Bilag XVIII indeholder swrlige bestemmelser til gennemforelse af stk. 1.

Artikel 70

De kontraherende parter fremmer princippet om ligebehandling af mend og kvinder ved gennem-
forelsen af bestemmelserne i bilag XVIII.

Artikel 71

De kontraherende parter bestrEber sig pA at fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter ph
europTisk plan.

KAPITEL 2
FORBRUGERBESKYTrELSE

Artikel 72

Bilag XIX indeholder bestemmelser om forbrugerbeskyttelse.

Vol. 1795, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

KAPITEL 3
MILJO

Artikel 73

I. De kontraherende parters virke pA miljoomrldet har til formAl:

a) at bevare, beskytte, og forbedre miljokvaliteten;

b) at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed;

c) at sikre, at naturens ressourcer udnyttes forsigtigt og fornuftigt.

2. De kontraherende parters indsats pA miljoomrAdet bygger pA principperne om forebyggende
indgreb, om udbedring af miljoskader fortrinsvis ved kilden og om, at forureneren betaler. Miljobe-
skyttelseskravene er en vigtig bestanddel af de kontraherende parters politik pA andre omrAder.

Artikel 74

Bilag XX indeholder smrlige bestemmelser om de beskyttelsesforanstaitninger, der skal traeffes i
henhold til artikel 73.

Artikel 75

De beskyttelsesforanstaltninger, der er nwvnt i artikel 74, er ikke til hinder for, at hver af de
kontraherende parter opretholder eller indforer strengere beskyttelsesforanstaltninger, som er
forenelige med denne aftale.

KAPITEL 4
STATISTIKKER

Artikel 76

1. De kontraherende parter drager omsorg for, at der fremstilles og udbredes indbyrdes
sammenhmngende og sammenlignelig statistisk information til beskrivelse af og tilsyn med alle
relevante okonomiske, sociale og miljommssige aspekter af EOS.

2. De kontraherende patter udvikler og anvender med henbik herph harmoniserede metoder,
definitioner og kdassifikationer sAvel som fiTlles programmer og procedurer for tilrettelzggelse af
statistisk arbejde pA passende administrativt niveau under behorig overholdelse af kravet om statistisk
fortrolighed.

3. Bilag XXI indeholder smrlige bestenmelser om statistikker.

4. Protokol 30 indeholder swrlige bestemmelser om tilrettelmggelsen af samarbejdet pA det statistiske
omrAde.
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KAPITEL 5
SELSKABSRET

Artikel 77

Bilag XXII indeholder serlige bestemmelser om selskabsret.

DEL VI
SAMARBEJDE PA ANDRE OMRADER END DE FIRE FRIHEDER

Artikel 78

De kontraherende parter styrker og udvider samarbejdet inden for rammerne af Fwllesskabets
virksomhed med hensyn til:

- forskning og teknologisk udvilding,
- informationstjenesteydelser,
- miljo,
- uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender,
- socialpolitik,
- forbrugerbeskyttelse,
- smA og mellemstore virksomheder,
- turisme,
- den audiovisuelle sektor og
- beskyttelse af civilbefolkningen,

for s vidt disse anliggender ikke er omfattet af bestemmelserne i andre dele i denne aftale.

Artikel 79

1. De kontraherende parter styrker ved alle egnede midler deres indbyrdes dialog, swrlig pA grundlag
af de procedurer, der er fastsat i del VII, med henblik pA at indkredse omrAder og aktiviteter, hvor
et nermere samarbejde kan bidrage til virkeliggorelsen af deres faelles mAlsxtninger pA de i artikel 78
naTvnte omrhder.

2. De udveksler ismr information og afholder pA anmodning af en kontraherende part konsultationer
i Det Blandede EOS-Udvalg om planer eller forslag vedrorende fastlxggelse eller Tndring af
ranmmeprogramer, smrprogrammer, foranstaltninger og projekter pA de i artikel 78 nxvnte omrder.

3. Del VI finder tilsvarende anvendelse pA denne del, nhr dette specielt er fastsat deri eller i
protokol 31.

Artikel 80

Samarbejdet i henhold til artikel 78 skal normalt tage en af folgende former:

- EFTA-staternes deltagelse i EF's rammeprogrammer, swrprogrammer, projekter eller andre
foranstaltninger
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- fastlxggelse af fmlles aktiviteter pA swrlige omrAder, som kan omfatte afstemning eller
koordinering af aktiviteter, sammenlegning af bestAende aktiviteter, og fastlzggelse af falles ad
hoc-aktiviteter,

- formel eller uformel udveksling eller tilrAdighedsstillelse af information,

- fmlles bestrwbelser for at tilskynde til visse aktiviteter pi hele de kontraherende parters omrAde,

- om fornmdent parallel lovgivning af identisk eller lignende indhold,

- koordination, hvor dette er af gensidig interesse, af bestrmbelser og aktiviteter gennem eller inden
for rammerne af internationale organisationer og af samarbejde med tredjelande.

Artikel 81

NAr samarbejdet tager form af EFTA-staternes deltagelse i et EF-rammeprogram, swrprogramnmer,
projekter eller andre foranstaltninger finder folgende principper anvendelse:

a) EFTA-staterne skal have adgang til alle dele af et program.

b) EFTA-staternes status i udvalg, som bistAr EF-Kommissionen ved forvaltningen eller udviklingen
af en EF-aktivitet, hvortil EFTA-staterne eventuelt bidrager finansielt som folge af deres deltagelse
beri, skal afpasses efter dette bidrag.

c) Beslutninger vedtaget af Ftllesskabet, bortset fra beslutninger vedrorende Fwllesskabets
almindelige budget, som direkte eller indirekte fAr folger for et rammeprogram, et swrprogram,
et projekt eller en anden foranstalming, i hvilken EFTA-stater deltager pA grundlag af en
beslutning i henhold til denne aftale, er omfattet af bestemmelserne i artikel 79, stk. 3. VilkArene
for fortsat deltagelse i den pigaldende aktivitet kan tages op til fornyet overvejelse i Det Blandede
E|S-Udvalg i overensstemmelse med artikel 86.

d) PA projektstadiet bar institutioner, virksomheder, organisationer og statsborgere i EFTA-staterne
samme rettigheder og forpligtelser i forbindelse med det pAgmldende EF-program eller andre
foranstaltninger, som gwlder for partnerinstitutioner, -virksomheder, -organisationer og -stats-
borgere i EF-medlemsstater. Det samnme gmlder tilsvarende for deltagere i udvekslinger mellem
EF-medlemsstater og EFTA-stater som led i den pigmldende aktivitet.

e) EFTA-staterne, deres institutioner, virksomheder, organisationer og statsborgere har samme
rettigheder og forpligtelser med hensyn til udbredelse, evaluering og udnyttelse af resultater sor
dem, der gxlder for EF-medlemsstater, deres institutioner, virksomheder, organisationer og
statsborgere.

f) De kontraherende parter forpligter sig i overensstemmelse med deres respektive regler og
forskrifter til i fornodent omfang at lette mobiliteten for deltagerne i programmer og andre foran-
staltninger.
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Artikel 82

1. lndeb-rer samarbejdet i medfor af denne del et finansielt bidrag fra EFTA-staterne, tager dette

bidrag folgende former:

a) EFTA-staternes bidrag som folge af deres deltagelse i EF-aktiviteter, beregnes i forhold til

- de forpligtelsesbevillinger og

- de betalingsbevillinger,

der hvert Ar opfores for Fallesskabet pA Fwllesskabets almindelige budget inden for hver
budgetpost svarende til den pAgzldende aktivitet.

Proportionalitetsfaktoren, som anvendes til beregning af EFTA-staternes bidrag, er summen af
forholdet mellem pA den ene side bruttonationalprodukteti markedspriser i hver af EFTA-staterne
og pA den anden side summen af bruttonationalproduktet i markedspriser i EF-medlemsstaterne
og den pAgwldende EFTA-stat. Denne faktor beregnes for hvert regnskabsAr pA grundlag af de
seneste statistiske data.

EFTA-staternes bidrag skal, bAde hvad angir forpligtelsesbevillingerneog betalingsbevillingerne,
supplere de belob, der opfores for Faillesskabet pA det almindelige budget inden for hver budget-
post svarende til de pAgwIdende aktiviteter.

De bidrag, som EFTA-staterne indbetaler hvert Ar, beregnes pA grundlag af betalingsbe-
villingerne.

Forpligtelser, som Fmllesskabet indgAr forud for EFTA-statemes faktiske deltagelse pA grundlag
af denne aftale i de pAgaldende aktiviteter - sAvel som de dermed forbundne betalinger -
medforer ikke noget bidrag fra EFTA-staterne.

b) EFTA-staternes finansielle bidrag som folge af deres deltagelse i visse projekter eller andre
aktiviteter bygger pA princippet om, at hver kontraherende part skal dxkke sine egne
omkostninger med et passende bidrag, der fastsxttes af Det Blandede E0S-Udvalg, til
Fwllesskabets generalomkostninger.

c) Det Blandede EOS-Udvalg treffer de nocdvendige beslutninger vedrorende de kontraherende
parters bidrag til omkostningerne ved den pAgwIdende aktivitet.

2. Protokol 32 indeholder de detaljerede bestemmelser om gennemforelsen af denne artikel.

Artikel 83

I tilf.lde, hvor samarbejdet tager form af informationsudveksling mellem offendige myndigheder, har
EFTA-staterne samme rettigheder til at modtage og samme forpligtelser til at levere information som
EF-medlemsstaterne med forbehold af fortrolighedskravene, som fastsmues af Det Blandede EOS-
Udvalg.

Artikel 84

Protokol 31 indeholder bestemmelser vedrorende samarbejdet pA smrlige omrAder.
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Artikel 85

Medmindre andet er fastsat i protokol 31, er det allerede bestAende samarbejde mellem Fzllesskabet
og enkelte EFTA-stater pA de i artikel 78 opregnede omrAder pA tidspunktet for denne aftales ikraft-
trazden derefter omfattet af de relevante bestemmelser i denne del og protokol 31.

Artikel 86

Det Blandede EOS-Udvalg trmffer i overensstemmelse med del VII de nodvendige beslutninger til
gennemforelse af artikel 78-85 og de deraf folgende foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte supplering
og lendring af bestemnelserne i protokol 31, sAvel som vedtagelse af eventuelle overgangsordninger,
som gennemforelsen af artikel 85 mAtte medfore.

Arrikel 87

De kontraherende parter tager de nodvendige skridt til at udvikle, styrke eller udvide samarbejdet
inden for rammerne af Fwllesskabets aktiviteter pA omrAder, som ikke er opregnet i artikel 78, hvor
et sAdant samarbejde anses for egnet til at bidrage til virkeliggorelsen af mAdswtningerne for denne
aftale, eller af de kontraherende parter betragtes som vmrende af gensidig interesse. SAdanne skridt
kan ogsA omfatte Tndringer af artikel 78 ved tilfojelse af nye omrAder til de deri opregnede.

Arlikel 88

Med forbehold af bestemmelseme i andre dele i denne aftale, udelukker bestemmelserne i denne del
ikke, at enhver af de kontraherende parter selvstwndigt kan udarbejde, vedtage og gennemfore foran-
staltninger.

DEL VII
INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

KAPITEL 1
ASSOCIERINGENS OPBYGNING

Afdeling 1
EOS-RAdet

Artikel 89

1. Der oprettes et EOS-rid. Det skal i srrdeleshed have ansvaret for at give den politiske impuls
til gennemferelsen af denne aftale og fastlxgge de generelle retningslinjer for Det Blandede EOS-
Udvalg.
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Med henblik herpA vurderer EOS-RAdet aftalens generelle funktion og udvikling. Det trwffer de
politiske beslutninger, der skal fore til xndringer af aftalen.

2. De kontraherende parter, for Fmllesskabets og EF-medlemsstaternes vedkommende pA deres
respektive kompetenceomrAder, kan efter drorftelse i Det Blandede EOS-Udvalg eller direkte i
ekstraordinwrt hastende tilfflde bringe ethvert sporgsmAl, som giver anledning til vanskeligheder, op
i EOS-RAdet.

3. EOS-RAdet fastsmtter ved afgorelse sin forretningsorden.

Arfikel 90

1. EOS-RAdet bestAr af medlemmerne af RAdet for De Europwiske Fllesskaber og medlemmer af
EF-Kommissionen og et medlern af hver af EFTA-staternes regeringer.

Medlemmerne af EOS-RAdet kan lade sig reprxsentere i overensstemmelse med de betingelser, der
skal faststtes i dets forretningsorden.

2. EOS-RAdet trmffer sine beslutninger i enighed mellem Fmllesskabet pA den ene side og EFTA-
staterne pA den anden side.

Artikel 91

1. Formandshvervet i EOS-RAdet udoves pA skift for seks mAneder ad gangen af et medlem af RAdet
for De Europaiske Fallesskaber og et medlem af regeringen for en EFTA-stat.

2. EOS-RAdet trader sammen to gange om Aret efter indkaldelse fra formanden. EOS-RAdet modes
tillige, nAr omstxndighederne kraever det, i overensstemmelse med forretningsordenen.

Afdeling 2
Det Blandede EOS-Udvaig

Arikel 92

1. Der nedsxttes et blandet EOS-udvalg. Det poser, at aftalen gennemfores og fungerer effektivt.
Det skal i dette ojemed foranstalte udveksling af synspunktf og information og trwffe afgorelse i de
i denne aftale fastsatte tilfmlde.

2. De kontraherende parter, for Fwllesskabets og EF-medlemsstaternes vedkommende pA deres
respektive kompetenceomr.der, rAdforer sig med hinanden i Det Blandede EOS-Udvalg om ethvert
sporgsmAl af relevans for aftalen, som giver anledning til vanskeligheder, og som rejses af en af dem.

3. Det Blandede EOS-Udvalg fastsater ved afgorelse sin frrremningsorden.

ArIkel 93

1. Det Blandede EOS-Udvalg bestAr af reprmsentanter for de kontraherende parter.
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2. Det Blandedle EOS-Udvalg trmffer afgorelse efter aftale mellem Fmllesskabet pA den ene side og

EFTA'-staterne, som taler med dn stemme, pA den and-i &ide.

Artikel 94

1. Formandshvervet i Det Blandede EOS-Udvalg udves pA skift for seks mAneder ad gangen af
reprzsentanten for Fwllesskabet, dvs. EF-Kommissionen, og reprwsentanten for en af EFTA-staterne.

2. Til opfyldelse af sit hverv trtder Det Blandede ES-Udvalg i princippet sammen mindst en gang
om mkneden. Det modes tillige pA formandens initiativeller pA anmodning af en af de kontraherende
parter, i overensstemmelse med forremingsordenen.

3. Det Blandede EOS-Udvalg kan beslutte at nedste underudvalg eller arbejdsgrupper til at bistA

det i udforelsen af dets hverv. Det Blandede EOS-Udvalg fastsuzter i sin forretningsorden de nmrmere

retningslinjer for sammensnemingen af sidanne udvalg og arbejdsgrupper saint deres funktionsmide.
Deres opgaver fastses i hvert enkelt tilfxlde af Det Blanded EOS-Udvalg.

4. Det Blandede EOS-Udvalg udarbejder en kmbertuing orn aftalens funktion og udvikling.

Afdeling 3
Samarbejde mellem parlamentarikere

Artikel 95..

1. Der nedsxttes et blandet EOS-parlamentarikerudvalg. Det bestAr af et lige antal af pA den ene

side medlemmer af Europa-Parlamentet og pA den anden side medlemmer af EFTA-staternes
parlamenter. Det samlede antal medlemmer af udvalget fastsmttes i vedtxgterne i protokol 36.

2. Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg trader sammen pi skift i Fwllesskabet og i en EFTA-
stat i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol 36.

3. Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg skal gennem dialog og debat bidrage til en bedre

forstAelse mellem Fmllesskabet og EFTA-stateme pA de af denne aftale omfattede omrider.

4. Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvag kan give udtryk for synspunkter i form af

betnnkninger eller besluminger. Det behandler i swrdeleshed Det Blandede EOS-Udvalgs Arsberetning
om aftalens funktion og udvikling, som udarbejdes i overensstemmelse med artikel 94, stk. 4.

5. Formanden for EOS-RAdet kan give mode i Det Blandede E0S-Parlamentarikerudvalg med
henblik pA at blive hort.

6. Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg fastswtter sin forretningsorden.
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Afdeling 4
Samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter

og andre representanter ror erhvervslivet

Artikel 96

1. Medlemmer af Det Okonomiske og Sociale UdvaIg og andre organer, som reprwsenterer
arbejdsmarkedets parter i F-llesskabet, og tilsvarende organer i EFTA-staterne arbejder for at styrke
deres indbyrdes kontakter og for at samarbejde pA et organiseret og regelmmssigt grundlag med
henblik pA at oge opmaerksomheden omkring de okonomiske og sociale aspekter af den voksende
gensidige afhxngighed i deres okonomier og deres interesser inden for rammerne af EOS.

2. Med henblik herpA nedsettes der et rAdgivende EOS-udvalg. Det bestAr af et lige antal
medlemmer af Fmllesskabets Okonomiske og Sociale Udvaig og medlemmer af Det Ridgivende
EFTA-Udvalg. Det Rtdgivende EOS-Udvalg kan give udtryk for sine synspunk-ter i form af betnk-
ninger eller beslutninger.

3. Det RAdgivende EOS-Udvalg fastsmtter sin forretningsorden.

KAP1TEL 2
BESLUTNINGSPROCEDUREN

Artikel 97

Denne aftale berorer ikke hver af de kontraherende parters ret til under overholdelse af princippet om
ikke-forskelsbehandling og efter underretning af de andre kontraherende parter at xndre sin interne
lovgivning pA de af aftalen omfattede omrAder,

- hvis Det Blandede EOS-Udvalg konkluderer, at den wndrede lovgivning ikke pAvirker aftalens
rette funktion, eller

- hvis proceduren i artikel 98 er fulgt.

Artikel 98

Bilagene til denne aftale og protokol 1-7, 9, 10, 11, 19-27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 og 47 kan wndres
ved afgorelse truffet af Det Blandede EOS-Udvalg i overensstemmelse med artikel 93, stk. 2, og arti-
kel 99, 100, 102 og 103.

Artikel 99

1. NAr EF-Kommissionen pAbegynder udarbejdelsen af ny lovgivning pA et omrAde, der er omfatet
af denne aftale, indhenter den uformel rAdgivning fra eksperter fra EFTA-staterne pA samme mAde,
som den indhenter rAdgivning fra eksperter fra EF-medlemsstaterne ved udarbejdelsen af sine forslag.
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2. NAr EF-Kommissionen oversender sit forslag til RAdet for De Europziske Fllesskaber,
fremsender den santidig kopier heraf til EFTA-staterne.

PA anmodning af en af de kontraherende parter finder der en indledende udveksling af synspunkter
sted i Det Blandede EOS-Udvalg.

3. 1 perioden for RAdet for De Europmiske Fmllesskaber trmffer en afgorelse, konsulterer de

kontraherende parter, som led i en lobende informations- og konsultationsproces, hinanden igen pA
anmodning af en af dem i Det Blandede EOS-Udvalg pA afgorende tidspunkter.

4. De kontraherende parter samarbejder i god tro i informations- og konsultationsfasen med henblik
pA ved processens afslutning at lette Det Blandede EOS-Udvalgs beslutningstagning.

Artikel 100

EF-Kommissionen sikrer alt efter det berorte omride eksperter fra EFTA-staterne sA bred deltagelse

som muligt i forberedelsesfasen for udarbejdelse a" udkast til foranstaltninger, der senere skal fore-
lmgges de udvalg, der bistAr EF-Kommissionen ved dennes varetagelse a! sine udovende befojelser.
EF-Kommissionen gor i denne henseende, nAr den udarbejder udkast til foranstaltninger, brug af
eksperter fra EFTA-staterne pA samme grundlag, som den gor brug af eksperter fra EF-medlemssta-
terne.

I tilfwzlde, hvar RAdet for De Europwiske Fmllesskaber fAr farelagt en sag i averensstemmelse med

den gmldende procedure far den pigmldende type udvalg, fremsender EF-Kommissionen de

synspunkter, sam eksperter fra EFTA-staterne fremkammer med, til RAdet far De Eurapmiske
Fmllesskaber.

Artikel 101

1. I de udvalg, der hverken er omfattet af artikel 81 eller artikel 100, deltager eksperter fra EFTA-
staterne i arbejdet, nAr det er nodvendigt af hensyn til denne aftales rette funktion.

Disse udvalg er opregnet i protokol 37. Retningslinjerne for en sAdan deltagelse er fastsat i de
relevante sektorprotokoller og -bilag, der vedrorer det pAgaidende emne.

2. Finder de kontraherende parter, at en sAdan medvirken ogsA ber gwide andre udvalg, sam har
lignende kendetegn, kan Det Blandede EOS-Udvalg wndre protokol 37.

Artikel 102

1. For at garantere retssikkerheden og ensartetheden i EOS traeffer Det Blandede EOS-Udvalg

afgorelse om aendring af et bilag til denne aftale sA hurtigt sam muligt efter Fmllesskabets vedtagelse
af dertil svarende ny fzllesskabslovgivning med henblik pA at sikre samtidig anvendelse af denne

lovgivning og Tndringeme af bilagene til aftalen. I dette ojemed underretter Fxllesskabet, nAr det
vedtager retsakter om et emne, der er omfattet af denne aftale, sA hurtigt som muligt de andre

kontraherende parter derom i Det Blandede EOS-Udvalg.

2. Den del af et bilag tiU denne aftale, som direkte berores af den nye lavgivning, vurderes i Det
Blandede EOS-Udvalg.
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3. De kontraherende parter bestrwber sig mest muligt pi at nA til enighed om sporgsmAl med beroring
til denne aftale.

Det Blandede EOS-Udvalg bestrmber sig i s~rdeleshed mest muligt pA at finde en gensidigt acceptabel
losning i tilfwlde, hvor der opstAr et alvorligt problem ph et omrhde, som i EFTA-staterne henhorer
under lovgivningsmagtens kompetence.

4. Kan der imidlertid til trods for anvendelsen af stk. 3 ikke nAs til enighed om en wndring af et bilag
til denne aftale, undersoger Det Blandede EOS-Udvalg alle yderligere muligheder for at sikre, at
denne aftale fortsat fungerer hensigtsmmssigt og tr.effer de nodvendige afgorelser til dette formhl,
herunder eventuelt anerkendelse af, at lovgivningen er Tkvivalent. En sAdan afgorelse trzffes senest
ved udlobet af en periode ph seks mineder fra tidspunktet for indbringelsen af sagen for Det Blandede
EOS-Udvalg eller ph tidspunktet for den pigwldende fw.llesskabslovgivnings ikrafttraden, hvis dette
er senere.

5. Har Det Blandede EOS-Udvalg ved udlobet af den tidsfrist, der er omhandlet i stk. 4, ikke truffet
afgorelse om -ndring af et bilag til denne aftale, betragtes den berorte del deraf, jf. stk. 2, som
midlertidigtsuspenderet, medmindre Det Blandede EOS-Udvalg traffer anden afgorelse. Suspensionen
fOr virkning seks mineder efter udlobet af den i stk. 4 nwvnte periode, men under ingen omstmndig-
heder tidligere end det tidspunkt, pA hvilket den tilsvarende EF-retsakt gennemfores i Fallesskabet.
Det Blandede EOS-Udvalg skal bestrwbe sig pA at nA til en gensidigt acceptabel losning, sAledes at
suspensionen sA hurtigt som muligt kan bringes til ophor.

6. De praktiske folger af den i stk. 5 omhandlede suspension droftes i Det Blandede EOS-Udvalg.
De rettigheder og forpligtelser, som personer eller virksomheder allerede har erhvervet i henhold til
denne aftale, opretholdes. De kontraherende parter traffer om fornodent afgorelse om de nodvendige
tilpasninger som folge af suspensionen.

Artikel 103

1. Hvis en afgorelse truffet af Det Blandede EOS-Udvalg forst bliver bindende for en kontraherende
part efter opfyldelsen af forfatningsmmssige krav, skal afgorelsen, shfremt den indeholder en dato,
tride i kraft pA denne dato, forudsat at den berorte kontraherende part pA navnte dato har meddelt
de andre kontraherende parter, at de forfatningsmmssige krav er blevet opfyldt.

Hvis en sdan meddelelse ikke er givet pA det tidspunkt, trader afgorelsen i kraft pA den forste dag
i den anden maned, der folger efter den sidste meddelelse.

2. Hvis der efter udlobet af en periode pA seks mhneder efter Det Blandede E0S-Udvalgs afgorelse
ikke er givet en sidan meddelelse, anvendes Det Blandede EOS-Udvalgs afgorelse midlertidigt, indtil
de forfamingsm.ssige krav er opfyidt, medmindre en kontraherende part meddeler, at en sidan mid-
lertidig anvendelse ikke kan finde sted. I sidstnwvnte tilfalde eller shfremt en kontraherende part
meddeler, at en af Det Blandede EOS-Udvalg truffen afgorelse ikke ratificeres, fAr den i artikel 102,
stk. 5, omhandlede suspension virkning en maned efter en sidan meddelelse, men under ingen
omstzndigheder tidligere end det tidspunkt, pA hvilket den tilsvarende EF-retsakt gennemfores i
Fmllesskabet.
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Arlikel 104

Afgorelser, der trmffes af Det Blandede EOS-Udvalg i de i denne aftale fastsatte tilfmlde, er,
medmindre andet er bestemt deri, bindende for de kontraherende parter pA tidspunktet for deres
ikrafttrtden, og de kontraherende parter skal trmffe de nodvendige foranstaltninger til at sikre deres
gennemforelse og anvendelse.

KAPITEL 3
HOMOGENITET, TILSYNSPROCEDURE OG BILAEGGELSE AF TVISTER

Afdeling I
Ensartethed

Arlikel 105

1. Med henblik pA opfyldelse ai de kontraherende parters mil, som er at nA en sA ensartet fortolkning
som muligt af bestemmelserne i denne aftale og de bestemmelser i EF-lovgivningen, hvis indhold er
gengivet i denne aftale, handler Det Blandede E0S-Udvalg i overensstemmelse med denine artikel.

2. Det Blandede EOS-Udvalg foretager en lobende undersogelse af udviklingen i den retspraksis, der
er fastlagt af De Europmiske Fzllesskabers Domstol og den EFTA-domstol, der oprettes i medflr af
artikel 108. Med henblik herpA meddeles disse domstoles domme Det Blandede EOS-Udvalg, som
handler med henblik pA at opretholde den homogene fortolkning af aftalen.

3. SAfremt Det Blandede E0S-Udvalg ikke inden for en frist pA to mAneder efter, at en forskel i de
to domstoles retspraksis er blevet det forelagt, har vmret i stand til at opretholde den homogene for-
tolkning af aftalen, kan procedurerne i artikel 111 bringes i anvendelse.

Arrikel 106

For at sikre en sA ensartet fortolkning som muligt af denne aftale under fuld respekt for domstolenes
uafhzengighed indforer Det Blandede EOS-Udvalg en ordning for informationsudveksling vedrorende
domme afsagt af EFTA-Domstolen, De Europwiske Fmllesskabers Domstol og De Europmiske
Fallesskabers Ret i Forste Instans og EFTA-staternes hojeste domstolsinstanser. Denne ordning skal
omfatte:

a) fremsendelse til justitssekretmren ved De Europatiske Fmllesskabers Domstol af domme afsagt af
sidanne domstole om fortolkningen og anvendelsen af pA den ene side denne aftale eller pa den
anden side Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske Okonomiske Fatllesskab og Traktaten om
Oprettelse af Det Europwiske Kul- og StAlfxllesskab, som andret eller suppleret, samt retsakter
udstedt i medfor heraf, for sA vidt de vedrorer bestemmelser, hvis indhold er gengivet i denne
aftale,

b) De Europmiske Fmllesskabers Domstols justitssekretmrs kiassifikation af disse domme, om
fornodent ogsA udarbejdelse og offentliggorelse af oversmttelser og sammendrag,
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c) De Europiske F-Ilesskabers Domstols justitssekretars fremsendelse af relevante dokumenter til
de kompetente nationale myndigheder, som udpeges af hver kontraherende part.

Artikel 107

Protokol 34 indeholder bestemnelser om en EFTA-stats mulighed for at tillade en domstol at anmode
De Europwiske Fmllesskabers Domstol om at trzffe afgorelse om fortolkningen af en EOS-regel.

Afdeling 2
Tilsynsprocedure

Arlikel 108

1. EFTA-staterne opretter en uafhwngig tilsynsmyndighed (EFTA-Tilsynsmyndigheden) og indforer
procedurer svarende til dem, der findes i Fxllesskabet, herunder procedurer til at sikre overholdelsen
af forpligtelser i henhold til aftalen og til at kontrollere lovligheden af EFTA-Tilsynsmyndighedens
retsakter pA konkurrenceomrAdet.

2. EFTA-staterne opretter en domstol (EFTA-Domstolen).

EFTA-Domstolen har i overensstemmelse med en smrskilt aftale mellem EFTA-staterne, hvad angAr
anvendelsen af denne aftale, navnlig kompetence med hensyn til:

a) sager vedrorende tilsynsproceduren, hvad angAr EFTA-stater,

b) kager over beslutninger pA konkurrenceomrAdet truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden,

c) bilmggelse af tvister mellem to eller flere EFTA-stater.

Artikel 109

1. EFTA-Tilsynsmyndigheden pA den ene side og EF-Kommissionen pi den anden side forer i
overensstemmelse med Traktaten om Oprettelse af Det Europiske 0konomiske Fmllesskab, Traktaten
om Oprettelse af Det Europmiske Kul- og StAdfwIlesskab og denne aftale tilsyn med, at forpligtelserne
i henhold til denne aftale overholdes.

2. For at sikre et ensartet tilsyn overalt i EOS samarbejder EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-
Kommissionen, og de udveksler oplysninger og konsulterer hinanden om tilsynspolitiske emner og
enkelttilfwIde.

3. EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden modtager klager vedrorende anvendelsen af
denne aftale. De underretter hinanden om de modtagne kiager.

4. Hvert af disse organer undersoger alle Iager, som henhorer under deres kompetence, og formidler
til det andet organ alle sidanne kiager, som henhorer under dette organs kompetence.
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5. 1 tilfmlde af uenighed mellem disse to organer med hensyn til, hvilke foranstaltninger der skal
tr,-ffes vedrorende en Idage, eller med hensyn til resultatet af undersogelsen, kan hvert af organerne
indbringe sporgsmAlet for Det Blandede EOS-Udvalg, som behandler det i overensstemmelse med
artikel 111.

Artikel 110

Beslutninger i henhold til denne aftale truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen,
som indebwrer en forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes.
De sammne g-lder domme afsagt i henhold til denne aftale af De Europwiske Fmllesskabers Domstol,
De Europwiske Fmllesskabers Ret i Forste Instans og EFTA-Domstolen.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter den borgerlige retsplejes regler i den stat, pi hvis omrde den finder
sted. FuldbyrdelsespAtegning skal efter en provelse, der kun omfatter mgtheden af det ptgwIdende
fuldbyrdelsesgrundlag, pifores af den myndighed, som den kontraherende part har udpeget og aruneldt
for de andre kontraherende parter, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EF-Kommissionen, De Europeiske
Fmllesskabers Domstol, De Europwiske Fallesskabers Ret i Forste Instans og EFTA-Domstolen.

Nir disse formkrav er opfyldt pA den berorte parts begwring, kan denne skride til tvangsfuldbyrdelse
i henhold til loven i den stat,
pt hvis omrtde tvangsfuldbyrdelsen skal finde sted, ved at indbringe sagen direkte for den kompetente
myndighed.

Tvangsfuldbyrdelsen kan kun udsxttes efter beslutning truffet af De Europmiske Faellesskabers
Domstol, for sA vidt angAr beslutninger truffet af EF-Kommissionen, De Europwiske F~llesskabers
Ret i Forste Instans og De Europeiske Fellesskabers Domstol, eller efter beslutning truffet af EFTA-
Domstolen, for sA vidt ang r beslutninger truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden eller EFTA-
Domstolen. De bererte staters dommende myndigheder er imidlertid kompetente til at trxffe afgorelse
om kager vedrorende fuldbyrdelsesforanstaltningernes lovlighed.

Afdeling 3
BilIgelse af tvister

Artikel 111

1. Fallesskabet eller en EFTA-stat kan indbringe en tvist, som vedrorer fortolkningen eller
anvendelsen af denne aftale, for Det Blandede EOS-Udvalg i overensstemmelse med folgende be-
stemnimelser.

2. Det Blandede EOS-Udvalg kan bilmgge tvisten. Det skal forsynes med alle oplysninger, som kan
vere til nytte til at foretage en indgiende undersogelse af situationen med henblik pi at finde en

acceptabel losning. Det Blandede EOS-Udvalg undersoger med henblik herpA alle muligheder for at
opretholde aftalens rette funiction.

3. SAfremt tvisten vedrorer fortolkningen af bestemnmelser i denne aftale, som indholdsm.ssigt er
identiske med tilsvarende regler i Traktaten om Oprettelse af Det Europeiske Okonomiske FmIlesskab
og Traktaten om Oprettelse af Det Europ.eiske Kul- og StAfmllesskab saint retsakter udstedt i medflr
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af disse to traktater, og safremt tvisten ikke er blevet bilagt inden for en frist pA tre mAneder efter
indbringelse for Det Blandede EOS-Udvalg, kan de kontraherende parter i tvisten aftale at annode
De Europwiske Fwllesskabers Domstol om at trmffe afgorelse om fortolkningen af de pAgwldende
regler.

SAfremt Det Blandede EOS-Udvalg i en sAdan tvist ikke er nAet til enighed om en lsning inden for
en frist pA seks mAneder fra tidspunktet for procedurens indledning, eller sAfremt de kontraherende
parter i tvisten pA det tidspunkt ikke bar anmodet De Europaiske Fllesskabers Domstol om en
afgorelse, kan en kontraherende part med henblik pA at rette op pA en eventuel uligevegt

- enten ivrksxtte beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, efter
proceduren i artikel 113,

- eller anvende artikel 102 tilsvarende.

4. SAfremt en tvist vedrorer rwkkevidden eller varigheden af beskyttelsesforanstaltninger, truffet i
overensstemmelse med artikel 111, stk. 3, eller artikel 112, eller forholdsmwssigheden af de
foranstalminger, der trxffes til at genskabe balance i overensstemnelse med artikel 114, og sAfremt
Det Blandede EOS-Udvalg ikke senest tre mAneder efter det tidspunkt, hvor sagen blev indbragt for
det, bar vxret i stand til at bilagge tvisten, kan hver af de kontraherende parter henvise tvisten til
voldgift i henhold til procedurerne i protokol 33. Intet sporgsmAl vedrorende fortolkningen af de
bestenmnelser i denne aftale, som er omhandlet i stk. 3, kan behandles under sAdanne procedurer.
Voldgiftsafgorelsen er bindende for parterne i tvisten.

KAPITEL 4
BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Arrikel 112

1. OpstAr der alvorlige okonomiske, sainfundsmmssige eller miljomwssige vanskeligheder af
sektormassig eller regional art, som antages at vedvare, kan en kontraherende part ensidigt trmffe
egnede foranstaltninger pA de vilkAr og efter de procedurer, der er fastsat i artikel 113.

2. SAdanne beskyttelsesforanstaltninger skal med hensyn til anvendelsesomride og varighed
begrmnses til, hvad der er strengt nodvendigt til at afhjwlpe situationen. Der vxlges fortrinsvis
sAdanne foranstaltninger, sor mindst muligt forstyrrer denne aftales funktion.

3. Beskyttelsesforanstaltningerne gxlder for alle kontraherende parter.

Artikel 113

1. En kontraherende part, sam overvejer at trwffe beskyttelsesforanstalminger i henhold til
artikel 112, skal straks underrette de andre kontraherende parter herom gennem Det Blandede EOS-
Udvalg og fremlgge al relevant information.

2. De kontraherende parter indleder straks konsultationer i Det Blandede EOS-Udvalg med henblik
pA at sage en for alle acceptabel losning.
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3. Den berorte kontraherende part ma forst trffe beskyttelsesforanstaitninger en maned efter
tidspunktet for den i stk. 1 navnte underreming, medmindre den i stk. 2 nmvnte konsultationspro-
cedure er afsluttet inden udlobet af den nmvnte tidsfrist. NAr ekstraordinmre omstmndigheder, som
krmver omgAende indgriben, umuliggor forudgAende undersogelse, kan den berorte kontraherende part
straks anvende beskyttelsesforanstaltninger, der dog ikke mA gA ud over, hvad der er strengt
nodvendigt til at afhjmlpe situationen.

For Fmilesskabets vedkommende ivwrksmttes beskyttelsesforanstaltningerne af EF-Kommissionen.

4. Den berorte kontraherende part underretter straks Det Blandede EOS-Udvalg om de trufne
foranstaltninger og fremlxgger al relevant information.

5. De trufne beskyttelsesforanstaltninger skal droftes i Det Blandede EOS-Udvalg hver tredje mAned
efter tidspunktet fra deres vedtagelse med henblik pa ophmvelse heraf inden det forudsete tidspunkt
for deres udlob, eller med henblik pA begransning af deres rmkkevidde.

Hver af de kontraherende parter kan til enhver tid anmode Det Blandede E0S-Udvalg om at tage
sAdanne foranstaltninger op til overvejelse.

Arrikel 114

I. Hvis en af en kontraherende part truffet beskyttelsesforanstaitning giver anledning til uligevmgt
mellem rettighederne og forpligtelserne i henhold til denne aftale, kan enhver anden kontraherende
part over for ovennmvnte kontraherende part trmffe forholdsmmssige udlignende foranstaltninger, der
dog ikke mA gA ud over, hvad der er strengt rndvendigt til at afhjmlpe uligevagten. Der trwffes for-
trinsvis sAdanne foranstaltninger, som mindst muligt forstyrrer E0S's funktion.

2. Proceduren i artikel 113 finder anvendelse.

DEL VIII
FINANSIERINGSMEKANISME

Artikel 115

Med henblik pa at fremme en vedvarende og afbalanceret styrkelse af de handelsmmssige og
okonomiske forbindelser mellem de kontraherende parter som omhandlet i artikel 1 er de kon-
traherende parter enige om, at det er nodvendigt at mindske de okonomiske og sociale skmvheder
mellem deres regioner. De marker sig i denne forbindelse de relevante besternmelser andetsteds i
denne aftale og de til aftalen knyttede protokoller, herunder visse af ordningerne vedrorende landbrug
og fiskeri.

Artikel 116

EFTA-staterne opretter en finansieringsmekanisme til inden for rammerne af EOS og til supplering
af Fmllesskabets hidtidige bestrabelser i denne forbindelse, at bidrage til virkeliggorelsen af de i arti-
kel 115 omnhandlede mAl.
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Artikel 117

Bestemmelseme om finansieringsmekanismen er fastlagt i protokol 38.

DEL IX
ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 118

1. NAr en kontraherende part skonner, at det ville vxre nyttigt i alle de kontraherende parters
interesse at udbygge de forbindelser, der er oprettet ved denne aftale, ved at udvide dem til ogsA at
omfatte omrider, der ikke indgir i aftalen, forelmgger den en begrundet anmodning heroin for de
andre kontraherende parter i EOS-RAdet. Sidstnmvnte kan pflxgge Det Blandede EOS-Udvalg at
undersoge alle aspekter af denne animodning og at aflmgge beretning.

EOS-Rtdet kan om fornodent trzffe de politiske beslutninger med henblik pA indledning af
forhandlinger mellem de kontraherende parter.

2. SAdanne aftaler, som folger af de i stk. I nevnte forhandlinger, skal ratificeres eller godkendes
af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Artikel 119

Bilagene og de deri omhandlede retsakter som tilpasset med henblik pi denne aftale, sAvel som
protokollerne udgor en integrerende del af denne aftale.

Artikel 120

Medmindre andet er fastsat i denne aftale, szerlig i protokol 41, 43 og 44, gAr bestemmelserne i denne
aftale forud for bestemmelser i bestAende bilaterale eller multilaterale aftaler, som binder Det
Europwiske Okonomiske Fmllesskab pA den ene side og en eller flere EFTA-stater pA den anden side,
i det omfang samme emner er omfattet af nmrvwrende aftale.

Artikel 121

Denne aftales bestenmnelser er ikke til hinder for samarbejde:

a) inden for ranmeme af det nordiske samarbejde, i den udstrekning et sAdant samarbejde ikke
hemmer denne aftales rette funktion,

b) inden for rammerne af den regionale union mellem Schweiz og Liechtenstein, i den udstrxekning
milene for denne union ikke nAs ved anvendelsen af denne aftale, og at denne aftales rette funk-
tion ikke hmmmes,

c) inden for rammerne af samarbejdet mellem Ostrig og Italien vedrorende Tirol, Vorarlberg og
Trentino-Siidtirol/Alto Adige, i den udstrmkning et sWdant sarnarbejde ikke h nmmmer denne aftales
rette funktion.

Vol 1795, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 43

Artikel 122

Reprwsentanter, delegerede og eksperter fra de kontraherende parter sAvel som tjenestem-nd og
ovrige ansatte under denne aftale har - selv efter at deres hverv er ophert - forpligtelse til ikke at give
oplysninger om forhold, som ifelge deres natur er tjenestehemmeligheder, navnlig oplysninger om
virksomheder og om disses forretningsforbindelser eller omkostningsforhold.

Artikel 123

Intet i denne aftale er til hinder for, at en kontraherende part trxffer foranstaltninger,

a) som den skonner ndvendige til at hindre en skdan udbredelse af oplysninger, som ville stride
mod dens vmsentlige sikkerhedsinteresser,

b) som vedrorer fabrikation af eller handel med vAben, ammunition og krigsmateriel og andre
produkter, som er nodvendige til forsvarsformil eller til forskning, udvikling eller produktion,
der er nodvendig til forsvarsformAl, forudsat at sidanne foranstalminger ikke forringer
konkurrencevilkirene for varer, som ikke er bestemt specielt til militire formAl,

c) som den anser for vesentlige for sin egen sikkerhed i tilfmlde af alvorlige indre uroligheder, der
forstyrrer den offentlige orden, i tilfxlde af krig eller alvorlig international spending, der udgor
en krigstrussel, eller for at opfylde de forpligtelser, den har indgAet med henblik pA bevarelse
af freden og den internationale sikkerhed.

Artikel 124

Med forbehold af de ovrige bestemnelser i denne aftale indrmmner de kontraherende parter
statsborgere i EF-medlemsstaterne og EFTA-stateme national behandling, for sA vidt angAr
kapitalanbringelser i de i artikel 34 nmvnte selskaber.

Artikel 125

De ejendomsretlige ordninger i de kontraherende parter berores ikke af denne aftale.

Artikel 126

I. Denne aftale gwIder for de omrAder, hvor Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske
Okonomiske Faillesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske Kul- og StAfxllesskab finder
anvendelse og pA de betingelser, der er fastsat i nmvnte Traktater, og for Republikken Finlands,
Republikken Islands, Fyrstendonmmet Liechtensteins, Kongeriget Norges, Kongeriget Sveriges, Det
Schweiziske Edsforbunds og Republikken Ostrigs omrkde.

2. Denne aftale gwlder uanset stk. 1 ikke Alandsoerne. Regeringen for Finland kan dog ved en
erldatring, der ved denine aftales ratificering deponeres hos depositaren, som fremsender en bekrmftet
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kopi heraf til de kontraherende parter, notificere, at aftalen gmlder for disse oer pA samme betingelser
som for andre dele af Finland med forbehold af folgende bestemnelser:

a) Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for anvendelse af til enhver tid galdende
bestemmelser pA Alandsoerne or:

i) begrmnsninger af retten for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab pA
Alandsoerne, og for juridiske personer til at erhverve og eje fast ejendom pA Alandsoerne
uden tilladelse fra oernes kompetente myndigheder,

ii) begrznsninger af etableringsretten og retten til at prmstere tjenesteydelser for fysiske
personer, som ikke har regionalt borgerskab pA Alandsoerne, eller for juridiske personer
uden tilladelse fra Alandsoernes kompetente myndigheder.

b) Alandsoemes indbyggeres rettigheder i Finland berores ikke af denne aftale.

c) Alandsoernes myndigheder giver alle fysiske og juridiske personer fra de kontraherende parter
samme behandling.

Artikel 127

Hver af de kontraherende parter kan udtrwde af denne aftale med et skriftligt varsel pA tolv mAneder
til de andre kontraherende parter.

Umiddelbart efter notifikationen af den planlagte udtraxden indkalder de andre kontraherende parter

en diplomatisk konference med henblik pA at overveje, hvilke mndringer af aftalen der vii blive
nodvendige.

Artikel 128

1. Enhver europ~isk stat, som bliver medlem af Fallesskabet skal, og enhver europisk stat, som
biver medlem af EFTA kan ansoge om at blive part i denne aftale. Den retter sin ansogning til EOS-
RAdet.

2. Vilk rene for en sAdan deltagelse fastlgges ved en aftale mellem de kontraherende parter og den
ansogende stat. Denne aftale forelmgges samtlige kontraherende parter til ratifikation i over-
ensstemmelse med deres egne procedurer.

Artikel 129

1. Denne aftale er udarbejdet i dt eksemplar pA dansk, engelsk, finsk, fransk, grmsk, islandsk,

italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har
samme gyldighed.

Teksten til de retsakter, der er omhandlet i bilagene, har samme gyldighed pA dansk, engelsk, fransk,
grwsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk som offentliggjort i De Europmiske

Fmllesskabers Tidende og udarbejdes med henblik pA autentifikation heraf pA finsk, islandsk, norsk
og svensk.
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2. Denne aftale skal ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med
deres forfatmingsmwssige bestemmelser.

Den deponeres hos Generalsekretariatet for RAdet for De Europmiske Fmllesskaber, som fremsender
en bekrmftet genpart til alle de andre kontraherende parter.

Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for RAdet for De
Europwiske Fmllesskaber, som underretter alle de andre kontraherende parter heroin.

3. Aftalen trwder i kraft den 1. januar 1993, forudsat at alle kontraherende parter har deponeret
deres ratifikations- eller godkendelsesinstrumenter inden dette tidspunkt. Efter dette tidspunkt trwder
denne aftale i kraft pA den forste dag i den anden mAned efter den sidste notifikation. Sidste frist for
notifikation er den 30. juni 1993. Efter dette tidspunkt indkalder de kontraherende parter en
diplomatisk konference for at undersoge situationen.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1817, p. 42 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Recueil
des Trait6s, vol. 1817, p. 4 2 .]
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PROTOKOL 1
OM HORISONTALE TILPASNINGER

Besteminelserne i de retsakter, der er omhandlet i bilagene til aftalen, anvendes i overensstemmelse
med aftalen og denne protokol, medmindre andet er fastsat i det relevante bilag. De specifikke
tilpasninger, der er nodvendige i de enkelte retsakter, er angivet i det bilag, hvor den pAgxldende
retsakt er anfort.

1. RETSAKTERNES PR/EAMBLER

Prmamblerne til de omhandlede retsakter tilpasses ikke med henblik pi denne aftale. De er
relevante i det omfang, det er nodvendigt for at foretage en korrekt fortolkning og anvendelse
af retsakternes bestemmelser inden for rammerne af aftalen.

2. BESTEMMELSER OM EF-UDVALG

Procedurer, institutionelle ordninger og andre bestemmelser vedrorende EF-udvalg i de
omhandlede retsakter behandles i aftalens artikel 81, 100 og 101 og i protokol 31.

3. BESTEMMELSER OM INDF0RELSE AF PROCEDURER FOR TILPASNING ELLER
,NDRING AF EF-RETSAKTER

Hvis der i en af de omhandlede retsakter er bestemmelser om EF-procedurer for tilpasning,
udvidelse eller endring af den pAgicldende retsakt eller om udvilding af nye EF-politikker,
-initiativer eller -retsakter, gmIder de relevante beslutningsprocedurer i aftalen.

4. UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG NOTIFIKATIONSPROCEDURER

a) I tilffelde, hvor en EF-medlemsstat skal forelegge EF-Kommissionen oplysninger, skal en
EFTA-stat forelzgge sAdanne oplysninger for EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-
staternes StAende Udvaig. Det samme gwIder, nAr det er de kompetente myndigheder, der
skal fremsende oplysninger. EF-Kommnissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden udveksler
de oplysninger, de modtager fra EF-medlemsstaterne eller fra EFTA-staterne eller fra de
kompetente myndigheder.

b) I tilfalde, hvor en EF-medlemsstat skal forel.zgge en eller flere andre EF-medlemsstater
oplysninger, skal den ogsA forelmgge disseoplysninger for EF-Kommissionen, som videre-
giver dem til Det Stlende UdvaIg med henblik pA formidling til EFTA-staterne.

En EFTA-stat skal forelegge tilsvarende oplysninger for en eller flere andre EFTA-stater
og for Det StAende Udvalg, som videregiver dem til EF-Kommissionen med henblik pi
formidling til EF-medlemsstaterne. Det samme gw1der, nhr det er de kompetente
myndigheder, der skal forelegge oplysninger.

c) PA omrAder, hvor der pA grund af sagens hastende karakter krmves en hurtig overforsel
af oplysninger, anvendes der passende sektorspecifikke losninger med henblik pA direkte
udveksling af oplysningerne.
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d) EF-Kommissionens opgaver i forbindelse med procedurerne for efterprovning eller god-
kendelse, information, notifikation eller konsultation og lignende anliggender udfores for
EFTA-staternes vedkommende efter procedurer, som de indbyrdes
fastlagger. Dette berorer ikke punt 2, 3 og 7. EF-Kommissionen og EFTA-Til-
synsmyndigheden eller Det StAende Udvalg, alt efter omstzndighederne, udveksler alle
oplysninger om disse anliggender. Ethvert sporgsm~l, som mAtte opstA i denne sammen-
haing, kan indbringes for Det Blandede E0S-Udvalg.

5. REVISIONS- OG INDBERETNINGSPROCEDURER

I tilfalde, hvor EF-Kommissionen eller et andet EF-organ ifolge en af de omhandlede retsakter
skal udarbejde en rapport eller vurdering eller lignende, skal alt efter omstzndighederne EFTA-
Tilsynsmyndigheden eller Det StAende Udvalg sidelobende i givet fald udarbejde en tilsvarende
rapport eller vurdering eller lignende for EFTA-staternes vedkommende, medmindre andet af-
tales. EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden eller Det Stlende Udvalg, alt efter
omstandighederne, konsulterer hinanden og udveksler oplysninger under udarbejdelsen afderes
respektive rapporter, hvoraf der sendes kopier til Det Blandede EOS-Udvalg.

6. OFFENTLIGGORELSE AF OPLYSNINGER

a) I tilfwlde, hvor en EF-medlemsstat ifolge en af de omhandlede retsakter skal offentliggore
visse oplysninger om sagsomstandigheder, procedurer og lignende, skal ogsA EFTA-
staterne i henhold til aftalen offentliggore de relevante oplysninger pA tilsvarende mAde.

b) I tilfmlde, hvor sagsomstzndigheder, procedurer, rapporter og lignende ifolge en af de
omhandlede retsakter skal offentliggores i De Europxiske Fxllesskabers Tidende, skal de
tilsvarende oplysninger for EFTA-staternes vedkommende offentliggores i et swrskilt E0S-
afsnit ') deri.

1

7. RElTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer,
virksomheder eller borgere har i forhold til hinanden, betragtes som tillagt eller pAlagt de
kontraherende parter, idet sidstnavnte alt efter omstzndighederne ogsA betragtes som deres
kompetente myndigheder, offentlige organer, virksomheder eller borgere.

1) Indholdsfortegnelsen til EOS-afsnittet skal tillige indeholde henvisning til, hvor de pA-
gTldende oplysninger vedrorende EF og dets medlemsstater kan findes.

Vol. 1795, 1-31121



48 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

8. HENVISNINGER TIL OMRADER

Hvor der i de omhandlede retsakter henvises til "Fillesskabets" eller "f elesmarkedets/det
ftelles markeds" omrde, betragtes disse henvisninger i forbindelse med aftalen som
henvisninger til de kontraherende parters omrAder som defineret i aftalens artikel 126.

9. HENVISNINGER TIL STATSBORGERE I EF-MEDLEMSSTATERNE

Hvor der i de omhandlede retsakter henvises til statsborgere i EF-medlemsstaterne, betragtes
disse henvisninger i forbindelse med aftalen ogsA som vxrende henvisninger til statsborgere i
EFTA-staterne.

10. HENVISNINGER TIL SPROG

I tilfaelde, hvor EF-medlemsstaterne elier deres offentlige organer, virksomheder eller borgere
ifolge en af de omhandlede retsakter har rettigheder eller forpligtelser med hensyn til brug af
et hvilket som heist af De Europwiske Fillesskabers officielle sprog, betragtes de tilsvarende
rettigheder og forpligtelser med hensyn til brug af et hvilket som heist af alle de kontraherende
parters officielle sprog som tillagt eller pAdagt de kontraherende parter, deres kompetente
myndigheder, offentlige organer, virksomheder eller borgere.

11. RETSAKTERS IKRAFTTREDEN OG GENNEMFORELSE

Bestemmelserne om de i bilagene til aftalen omhandlede retsakters ikrafttra.den eller
gennemforelse er ikke relevante for aftalen. Tidsfristerne og tidspunkterne for EFTA-staternes
ikraftsaettelse og gennemforelse af de omhandlede retsakter folger af aftalens artikel 129, stk. 3,
sAvel som af bestemnmelserne om overgangsordninger.

12. HENVISNINGER TIL, HVEM EF-RETSAKTER ER RETET TIL

Bestemmelser or, at en EF-retsakt er rettet til Faellesskabets medlemsstater, er ikke relevante
for aftalen.
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PROTOKOL 2
OM VARER, DER ER UDELUKKET FRA AFTALENS ANVENDELSESOMRADE

I HENHOLD TIL ARTIKEL 8, STK. 3, LITRA a)

Aftalen finder ikke anvendelse pA folgende varer henhorende under HS-kapitel 25-97:

HS-pos. Varebeskrivelse

35.01 Casein, caseinater og andre caseinderivater;
caseinlim

35.02 Albuminer, albuminater og andre albuminderivater:

10 E galbumin:

ex 10 - Undtagen Tgalbumin uegnet eller som skal gores uegnet til
menneskefode

90 Andre varer:

ex 90 - Mzlkealbumin (lactalbumin), undtagen mmikealbumin uegnet eller
som skal gores uegnet til menneskefode

35.05 Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterifi-
ceret stivelse); lim pA basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret
stivelse:

10 Dextrin og anden modificeret stivelse:

ex 10 - Stivelse, esterificeret og etherificeret
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PROTOKOL 3
OM DE VARER, DER ER OMHANDLET I
AFrALENS ARTIXEL 8, STK. 3, LITRA B)

KAPITEL I
ALMINDELIG BESTEMMELSE

Arrikel I
Anvendelse af EOS-bestemmelserne

Med forbehold af bestemmelserne i denne protokol og medmindre andet er fastsat i aftalen, finder
aftalens besternmelser anvendelse pA varerne i tabel I og H.

KAPITEL 11
PRISUDLIGNINGSORDNINGER

Arrikel 2
Almindeligt prisudligningsprincip

I. For at tage hensyn til forskelle i priserne pA de landbrugsrtvarer, der anvendes til fremstilling
af varerne i tabel I, udelukker aftalen ikke anvendelse af prisudligningsforanstaltninger for disse varer,
dvs. pAlwggelse af variable elementer ved import og ydelse af restitutioner ved eksport.

2. Stfremt en kontraherende part anvender interne foranstaltninger, som bevirker en nedswttelse af
prisen pA rtvarerne til forarbejdningsindustrierne, skal der tages hensyn til disse foranstaltninger ved
beregningen af prisudligningsbelobene.

Artikel 3
Nyt beregningssystem

I. Med forbehold af betingelserne og de swrlige bestemmelser i artikel 4-9 beregnes prisudligningen
pA grundlag af matngden af de rAvarer, der faktisk anvendes til fremstilling af varen, og pA grundlag
af referencepriser, der er bekracftet i faillesskab.

2. Medmindre andet er fastsat i artikel 1 i tillaeg I, opkraver de kontraherende parter ikke told eller
andre faste belob for importerede varer, som er omfattet af det i stk. 1 nzvnte system.

3. Listen over de rAvarer, for hvilke hver af de kontraherende parter mA anvende prisudligning,
findes i tillzg 2. Proceduren for wndring af listen er anfort i tillg 3.

Artikel 4
Angivelse af rAvarer

1. NAr der ved import indgives en angivelse af de rivarer, der anvendes i fremstillingsprocessen,
til myndighederne i den importerende stat, beregner disse myndigheder, medmindre de har rimelig
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tvivl med hensyn til nojagtigheden af oplysningerne i angivelsen, det variable element i forhold til
nettovegten af den vare, der frembydes til toldbehandling, og mwngden af rAvarer som anfort i
angivelsen.

2. Reglerne vedrorende de angivelser, der skal benyttes, og procedurerne for deres indgivelse findes
i tillzg 4.

Artikel 5
Kontrol af angivelserne

1. De kontraherende parter bistAr hinanden ved kontrollen af angivelsernes nojagtighed.

2. Enkelthederne vedrorende proceduren for kontrol af angivelserne findes i tillig 5.

Artikel 6
Referencepriser

1. De kontraherende parter meddeler Det Blandede EOS-Udvalg priserne pA de rAvarer, for hvilke
der anvendes prisudligningsforanstaltninger. De priser, der meddeles, skal afspejle den faktiske prissi-
tuation ph den kontraherende parts omrAde. Der skal vwre tale om de priser, som fremstillingsin-
dustrierne normalt betaler i engros- eller forarbejdningsleddet. Hvis fremstillingsindustrien eller en
del af den bar adgang til en landbrugsrAvare til en lavere pris end den, der ellers gxlder pA
hjemmemarkedet, justeres meddelelsen derefter.

2. Det Blandede EOS-Udvalg bekrmfter pA grundlag af meddelelserne med jxvne mellemrum de
referencepriser, der skal anvendes ved beregningen af prisudligningsbelobene.

3. De nwrmere enkeltheder vedrorende de referencepriser, der skal anvendes, saint meddelelses-
systemet og procedurerne for bekrmftelse af referencepriserne findes i tillmg 6.

Artikel 7
Koefficienter

1. Ved omregning af mmngderne af de berorte rivarer til mxngder af rAvarer, for hvilke der er
bekrwftet en referencepris, anvender de kontraherende parter aftalte koefficienter.

2. En liste over de koefficienter, der skal anvendes, findes i tillag 7.

Arrikel 8
Forskel mellem referencepriser

Det gxlder for hver af de berorte rivarer, at prisudligningsbelobet ikke mA overstige forskellen
mellem referenceprisen pA hjemmemarkedet og den laveste referencepris i en hvilken som heist at de
kontraherende parter.

Vol. 1795, 1-31121

1994



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Artikel 9
Granse for prisudligningsbelobene

De variable prisudligningselementer, som en kontraherende part opkrmver for en vare fra en anden
kontraherende part, mA ikke virre hojere end den told eller det faste belob, den anvendte den 1. janu-
ar 1992 for den pAgaldende vare fra den berorte kontraherende part. Denne grmnse gxIder ogsA i
tilfmlde, hvor tolden eller det faste belob var pAlagt som led i et toldkontingent, men ikke i tilflelde,
hvor den pAgwldende vare ud over tolden eller det faste belob var undergivet en prisudligningsforan-
stalming den 1. januar 1992.

KAPITEL III
ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 10
Ikke-anvendelse af kapitel II pi varer i tabel II

1. Bestemmelserne i kapitel II finder ikke anvendelse pA varer i tabel II. Hvad angir disse varer mA
de kontraherende parter ismr ikke opkrzve told eller afgifter med tilsvarende virkning, herunder
variable elementer, ved import eller yde restitutioner ved eksport.

2. Med hensyn til de varer, der er omhandlet i stk. 1, er de smrlige ordninger vedrorende
importtold og andre faste belob fastsat i artikel 2 i tillmg 1.

Artikel 11
Anvendelse af protokol nr. 2

Hvad anghr samhandelen mellem en EFTA-stat og Fwllesskabet med en vare, der er ornfattet af den
relevante tabel i protokol nr. 2 til frihandelsoverenskomsten, finder bestemmelserne i protokol nr. 2
og 3 til den respektive frihandelsoverenskomst sAvel som alle andre relevante bestemmelser i
frihandelsoverenskomsten anvendelse,

- hvis varen er opfort i tabel 1, men betingelserne for anvendelse af det i artikel 3-9 beskrevne
system ikke er opfyldt, eller

- hvis varen henhorer under kapitel 1-24 i Det Harmoniserede System, men ikke er anfort i tabel
I eller I1, eller

- hvis varen er opfort i protokol 2 til denne aftale,

dog med forbehold af artikel 6 i tillag 1 til nmrvmrende protakol.

Artikel 12
Gennemsigtighed

1. Med hensyn til prisudligningsforanstalminger, som anvendes ph grundlag af det i artikel 3-9
fastslagte system, meddeler de kontraherende parter sA hurtigt som muligt og senest 2 uger efter
foranstaltningernes ikrafttraxden Det Blandede E0S-Udvalg alle n-rmere enkeltheder vedrorende disse
foranstaltninger. Enhver af de kontraherende parter kan anmode om, at sidanne foranstaltninger tages
op til undersegelse i Det Blandede EOS-Udvalg pA grundlag af ovenn-vnte bestemmelser.
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2. SAfremt en kontraherende part autonomt eller efter aftale anvender et system svarende til det, der
er fastlagt i artikel 3-9, for varer, som ikke er opfort i tabel 1, eller som er opfort i denne tabel, men
som kommer fra tredjelande, underretter den Det Blandede E0S-Udvalg herom.

3. De kontraherende parter underretter ligeledes Det Blandede E0S-Udvalg om interne foran-
staltninger, som bevirker en nedsmtelse af prisen pA rhvarer til fremstillingsindustrierne.

4. Enhver af de kontraherende parter kan anmode om, at de i stk. 2 og 3 omhandlede systemer og
foranstaltninger droftes i Det Blandede EOS-Udvalg.

Arrikel 13
Sxrlige ordninger for bestemte lande

Artikel 4-6 i tiling I indeholder swrlige ordninger for Finland, Island, Norge og Ostrig.

Arrikel 14
Revision

De kontraherende parter tager hvert andet Ar udviklingen i deres samhandel med forarbejdede
landbrugsvarer op til revision. En forste revision finder sted inden udgangen af 1993. PA baggrund
af disse revisioner beslutter de kontraherede parter, om protokollens varedkning eventuelt skal
udvides, og om den resterende told og de resterende andre afgifter, der er omhandlet i artikel I og
2 i tiling 1, eventuelt skal afskaffes.
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TILLEG 1

Artikel I

1. De kontraherende parter mA ud over de variable prisudligningselementer anvende told eller andre
faste belob ph hojst 10% for folgende varer:

2007 Syltetoj, frugtgeld, marmelade, frugt- eller noddepurd saint frugt- eller noddemos,
fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, ogsA tilsat sukker eller andre
sodemidler

2. De kontraherende parter afskaffer gradvis efter fzlgende tidsplan tolden og de andre faste belob
for nedennwvnte varer:

a) den 1. januar 1993 neds-ttes hver enkelt toldsats til fern sjettedele af basistoldsatsen,

b) der foretages fern yderligere nedsmttelser pA hver en sjettedel den 1. januar 1994, den
1. januar 1995, den 1. januar 1996, den 1. januar 1997 og den 1. januar 1998.

1302 Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og
andre planteslimer og gelatineringsmidler, ogsA modificerede, udvundet af vegetabilske
stoffer:

20 - Pectinstoffer, pectinater og pectater:
ex 20 - Med indhold af tilsat sukker pA 5 vmgtprocent eller derover

1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske
fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapi-
tel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhorende under
pos. 1516:

10 - Margarine, undtagen flydende margarine:
ex 10 - Med indhold af mmlkefedt pA over 10 vxgtprocent, men ikke over 15 vrgt-

procent

90 - Andre varer:
ex 90 - Med indhold af mmlkefedt pA over 10 vwgtprocent, men ikke over 15

vmgtprocent

2106 Tilberedte n-ringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

ex 2106 - Andre varer end sirup og andre sukkeroplosninger tilsat smagsstoffer eller far-
vestoffer:

- Med indhold af mailkefedt pA over 15 vegtprocent.

3. De kontraherende parter nedsetter gradvis efter folgende tidsplan tolden og de andre faste belob
for nedernmnvnte varer:

a) den 1. januar 1993 nedsmttes hver enkelt toldsats til 90% af basistoldsatsen,
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b) der foretages fire yderligere nedswttelser pA hver 10% den 1. januar 1994, den 1. januar 1995,
den 1. januar 1996 og den 1. januar 1997.

1702 Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form;
sirup og andre sukkeroplosninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestof-
fer; kunsthonning, ogsA blandet med naturlig honning; karamel:

50 - Kemisk ren fructose.

Artikel 2

1. De kontraherende parter afskaffer gradvis efter folgende tidsplan importtolden og de andre faste
belob for nedennzvnte varer:

a) den 1. januar 1993 nedsmttes hver enkelt toldsats til fem sjettedele af basistoldsatsen,

b) der foretages fem yderligere nedswttelser pA hver en sjettedel den 1. januar 1994, den
1. januar 1995, den 1. januar 1996, den 1. januar 1997 og den 1. januar 1998.

1302 Plantesafter og planteekstrakter: pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og
andre planteslimer og gelatineringsmidler, ogsA modificerede, udvundet af vegetabilske
stoffer:

20 - Pectinstoffer, pectinater og pectater:
ex 20 - Med indhold af tilsat sukker pA under 5 vwgtprocent

2. De kontraherende parter nedsatter gradvis efter folgende tidsplan importtolden og de andre faste
belob for nedennzvnte vare:

a) den 1. januar 1993 nedsmttes hver enkelt toldsats til 90% af basistoldsatsen,

b) der foretages fire yderligere nedsmttelser pA hver 10% den 1. januar 1994, den 1. januar 1995,
den 1. januar 1996 og den 1. januar 1997.

1702 Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form;
sirup og andre sukkeroplosninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestof-
fer; kunsthonning, ogsA blandet med naturlig honning; karamel:

90 - Andre varer, herunder invertsukker:
ex 90 - Kemisk ren maltose.

Artikel 3

1. De basistoldsatser, ud fra hvilke de i artikel I og 2 fastsatte successive nedswttelser foretages,
er for hver vare de toldsatser, som en kontraherende part faktisk anvendte den 1. januar 1992 for
varer fra de andre kontraherende parter. Shremt der efter den 1. januar 1992 foretages toldnedsxttel-
ser som folge af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-Runden, benyttes sAdanne
nedsatte toldsatser som basistoldsatser.

2. De nedsatte toldsatser anvendes efter nedrunding til forste decimal.
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Artkel 4

1. Hvad anghr Finland, finder bestemmelserne i artikel 9 i protokollen ikke anvendelse pA varer
henhorende under HS-pos. 1517 og 2007.

2. Hvad anghr Norge, finder bestemmelseme i artikel 9 ikke anvendelse pi varer henhorende under
HS-pos. 2007, 2008 og 2104.

Artikel 5

1. Hvad angir Island, finder bestenmelserne i protokollen ikke anvendelse ph folgende varer:

2105 Konsumis, ogsA med indhold af kakao

2106 Tilberedte nwringsmidler, ikke andetsteds tariferet

90 - Andre varer:

ex 90 - Tilberedninger hovedsagelig bestAende af fedt og vand, med indhold af snor
eller andet mmlkefedt ph over 15 vwgtprocent

Denne midlertidige ordning tages op til revision af de kontraherende parter inden udgangen af 1998.

2. Hvad angir Island, gwlder den begrwnsning, der er fastsat i artikel 9 i protokollen, for de
prisudligningsbelob, der opkrwves ved import, ikke for varer henhorende under HS-pos. 0403, 1517,
1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 og 2104.

De importafgiftsbelob, der opkrmves ved grmnsen, mA imidlertid i intet tilflde overstige det niveau,
sor Island i 1991 anvendte ved import fra en hvilken som heist af de kontraherende parter.

Arrikel 6

I. Hvad anghr Ostrig, finder aftalens artikel 16 anvendelse pA varer henhorende under HS-pos. 2208
senest fra den 1. januar 1996. Det bevillingssystem, som Ostrig anvender for disse varer, skal
imidlertid liberaliseres, og bevillinger skal udstedes automatisk fra den 1. januar 1993.

Ostrig afskaffer gradvis i perioden fra den 1. januar 1993 til den 1. januar 1996 efter folgende
tidsplan den told, der opkrmves ved grwnsen for spiritusholdige drikkevarer og ikke denatureret
ethylalkohol med et alkoholindhold pi under 80% vol henhrende under HS-pos. 2208:

a) den 1. januar 1993 nedsmttes den told, der faktisk anvendtes den 1. januar 1991, med 15%,
b) der foretages en yderligere nedsaettelse ph 15% den 1. januar 1994,
c) der foretages en yderligere nedswttelse ph 30% den 1. januar 1995, og
d) der foretages en sidste nedswttelse ph 40% den 1. januar 1996.

De nedsatte toldsatser anvendes efter nedrunding til forste decimal.
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Uanset det ovenfor anforte skal Ostrig under hensyntagen til toldindrmmelserne over for Det
Europaeiske Fzllesskab inden for handelsordningen for visse landbrugsvarer med oprindelse i Fzlles-
skabet fra den 1. januar 1993 afskaffe importtolden pA felgende varer:

2208 ex 30 Irsk whisky
40 Rom og tafia

ex 90 Irske flodelikorer og ouzo

2. Hvad angAr anden told og andre afgifter pA spiritusholdige drikkevarer henherende under HS-
pos. 2208, efterkommer Ostrig besternmelserne i aftalens artikel 14.

3.a) Ostrig anvender aftalens bestemnelser pA felgende varer senest fra den 1. januar 1997:

3505 Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lir
pi basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

10 - Dextrin og anden modificeret stivelse:
ex 10 - Undtagen stivelse, esterificeret og etherificeret

20 - Lim

3809 Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer saint
andre produlter og pr-parater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), der
anvendes i tekstil-, papir- eller laederindustrien eller i nmrstAende industrier, ikke
andetsteds tariferet:

10 - PA basis af stivelse eller stivelsesprodukter
- I andre tilfelde:

ex 91 - Til anvendelse i tekstilindustrien:
- Med indhold af stivelse eller stivelsesprodukter

ex 92 - Til anvendelse i papirindustrien:
- Med indhold af stivelse eller stivelsesprodukter

ex 99 - I andre tilfmlde:
- Med indhold af stivelse eller stivelsesprodukter

3823 Tilberedte bindemidler til stobeforme eller stobekerner; produkter og restprodukter fra
kemiske og nmrstAende industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke
andetsteds tariferet:

10 - Tilberedte bindemidler til stobeforme eller stebekerner:
ex 10 - PA basis af stivelse eller dextrinstivelse

90 - Andre varer:
ex 90 - Med samlet indhold af sukker, stivelse, stivelsesprodukter eller varer

henhrende under pos. 0401-0404 pA 30 vmgtprocent eller derover

b) SA lznge Ostrig ikke anvender aftalens besternmelser pA ovenfor anferte varer, finder be-
stemmelserne i frihandelsoverenskomsten mellem E0F og Ostrig vedrorende den bilaterale handel i
denne sektor, herunder oprindelsesreglerne i protokol nr. 3 og alle andre relevante bestemmelser,
fortsat anvendelse. PA samnme vilkAr finder artikel 21 i og bilag B til EFTA-konventionen sAvel som
alle andre relevante bestemmelser fortsat anvendelse pA samhandelen mellem Ostrig og ovrige EFTA-
stater med de ovenfor anforte varer.
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TILL)EG 2

Liste over rivarer, der er genstand for den i protokollens
artikel 3, stk. 3, omhandlede prisudligning

TILLEG 3

Procedure for mndring af listen over rivarer,
der er genstand for den i protokollens artikel 3, stk. 3,

og tillmg 2 ornhandlede prisudligning

TILIJG 4

Regler vedrerende de angivelser, der skal benyttes
og procedurerne for deres indgivelse som omhandlet i protokollens artikel 4, stk. 2

TILLAEG 5

Nwrmere enkeltheder vedrorende den i protokollens artikel 5, stk. 2, ornhandlede procedure for
kontrol af angivelsen

TILLIEG 6

Nzrmere enkeltheder vedrerende de referencepriser, der skal anvendes, meddelelsessystemet og
procedurerne for bekrzftelse af referencepriserne som omhandlet i protokollens artikel 6, stk. 3

TILL.EG 7

Liste over de koefficienter, der skal anvendes, som omhandlet i protokollens artikel 7, stk. 2.
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TABEL I

HS-pos. Varebeskrivelse

0403 Kzrnemmlk, koaguleret mclk og flole, yoghurt, kefir og andet fermenteret eller
syrnet m-lk og flode, ogsl koncentreret, tilsat sukker eller andre sode-midler,
aromatiseret eller tilsat frugt, nodder eller kakao:

10 Yoghurt:

ex 10 - Aromatiseret eller tilsat frugt, nodder eller
kakao

90 Andre varer:

ex 90 - Aromatiseret eller tilsat frugt, nmdder eller kakao

0710 Gronsager, ogsi kogte i vand eller dampkogte, frosne:

40 - Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

0711 2)  Gronsager, forelobigt konserverede f.eks. med
svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingbad eller andre konserverende oplosninger,
men ikke tilberedte til umiddelbar fortzring

90 Andre gronsager; blandinger af gronsager:

ex 90 - Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

1302 Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar
og andre plarne-slimer og gelatineringsmidler, ogsA modificerede, udvundet af
vegetabilske stoffer:

20 Pectinstoffer, pectinater og pectater:

ex 20 - Med indhold af tilsat sukker pA 5 vaegtprocent eller derover

2) NB: HS-pos. 0711, 2001 og 2004: Sukkermajs henhorende under disse positionsnumre
inkluderer ikke blandinger af sukkermajs og andre produkter henherende under disse
positionsnumre.
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HS-pos. Varebeskrivelse

1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberednin-ger af animalske eller vegetabil-
ske fedtstoffer eller olier eller fraktioner af forskellige fedt-stoffer og olier fra
dette kapitel, undtagen spi-selige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf
henhorende under pos. 1516:

10 Margarine, undtagen flydende margarine:

ex 10 - Med indhold af matlkefedt pA over 10 vzgtprocent, men icke over
15 vmgtprocent

90 Andre varer:

ex 90 Med indhold af mmlkefedt pi over 10 vmgtprocent, men ikke over
15 vwgtprocent

1702 Andet sulker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose. i fast
form; sirup og andre sukkeroplosninger uden indhold af tilsatte smags-stoffer
eller farvestoffer; kunsthonning, ogsA blandet med naturlig honning; karamel:

50 - Kemisk ren fructose

1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

1806 Chokolade og andre tilberedte nzringsmidler med indhold af kakao

1901 Maltekstrakt; tilberedte nmringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller
maltekstrakt, ogsA tilsat kakaopulver, safremt dete udgor mindre end
50 vxgtprocent, ikke andetsteds tariferet; tilbe-redte n-ringsmidler fremstillet af
produkter hen-horende under pos. 0401 til 0404, ogsA tilsat kakaopulver.
sAfremt dette udgor mindre end 10 vzgtprocent, ikke andetsteds tariferet

1902 Pastaprodukter, ogsA kogte eller med fyld (af kod eller andre varer) eller pa
anden mAde tilberedt, f eks spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni; couscous, ogsA tilberedt:

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller pa anden made tilberedt:

II -- Med indhold af xg
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HS-pos. Varebeskrivelse

19 - I andre tilflde

20 Pastaprodulcter med fyld, ogsA kogt eller pA anden mAde tilberedt:

ex 20 - Andre varer end varer med indhold af polser, kod, slagteaffald, blod, eller
enhver kombina-tion heraf, pA over 20 vi-gtprocent

30 Andre pastaprodukter

40 Couscous

1903 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af sti-velse, i form af flager, gryn,
perlegryn, sigtemel og lignende

1904 Varer fremstillet ved ekspandering eller risming af korn eller kornprodulcter
(f.eks. cornflakes); korn (kerner), undtagen majs, forkogt eller pA an-den mAde
tilberedt

1905 Brod, wienerbrod, kager, kiks og andet bagv-rk, ogsA tilsat kakao; kirkeoblater,
oblatkapsler af den art der anvendes til I-gemidler, segloblater og lignende varer
af mel eller stivelse

2001 Gronsager, frugter, nodder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller
konserveret med eddike eller eddikesyre:

90 Andre varer:

ex 90 -- Sukkermajs (Zea mays var. saccharata); yams-rodder, sode kartofler og
lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse pA 5 v-gtprocent
og derover

2004 Andre grensager, tilberedt eller konserveret pA anden mAde end med eddike eller
eddikesyre, frosne:

10 Kartofler:

ex 10 - 1 form af mel eller flager

90 Andre gronsager og blandinger af gronsager:

ex 90 - Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)
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HS-pos. Varebeskrivelse

2005 Andre gronsager, tilberedt eller konserveret pA anden made end med eddike eller
eddikesyre, ikke frosne:

20 Kartofler:

ex 20 - I form af mel eller flager

80 Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2007 Syltetoj, frugtgeld, marmelade, frugt- eller nddepurd saint frugt- eller
noddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, ogsA tilsat
sukker eller andre sodemidler

2008 Frugter, nodder og andre spiselige plantedele, til-beredt eller konserveret pA
anden mAde, ogsA tilsat sukker, andre sodemidler eller alkohol, ikke andet-steds
tariferet:

Nodder, jordnodder saint andre kerner og fro, ogsA blandede:

II -- Jordndder:

ex 11 Jordnoddesmrn

Andre varer, herunder andre blandinger end dem, der henhorer under
pos. 2008 19:

92 - Blandinger:

ex 92 - Kornbaserede

99 - Andre varer:

ex 99 - Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2101 Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller matd saint varer tilberedt
pA basis af disse produk-ter eller pA basis af kaffe, te eller mat., br-ndt cikorie
og andre br-ndte kaffeerstatninger saint ekstrakter, essenser og koncentrater
deraf:

10 - Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe saint varer tilberedt pA basis af
disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller pA basis af kaffe:
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HS-pos. Varebeskrivelse

ex 10 - Med indhold af mmlkefedt pA 1,5 vmgtprocent og derover, med indhold af
mlkeprotein pA 2,5 vwgtprocent og derover, med indhold af sukker pA
5 vmgtprocent og derover eller med indhold af stivelse pi 5 vmgrprocent og
derover

20 Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller mate samt varer tilberedt pA
basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller pA basis af te eller
mat:

ex 20 - Med indhold af mnzlkefedt pA 1,5 vmgtprocent og derover, med indhold af
mm-lkeprotein pA 2,5 vmgtprocent og derover, med indhold af sukker pA
5 vmgtprocent og derover eller med indhold af stivelse pA 5 vwgtprocent og
derover

30 Brandt cikorie og andre brmndte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser
og koncentrater deraf:

ex 30 - Andre brmndte kaffeerstatninger end brzndt cikorie; ekstrakter, essenser og
koncentrater af andre br-ndte kaffeerstatninger end brmndt cikorie

2102 Gmr Oevende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen
vacciner henhorende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere:

10 levende gzr:

ex 10 -- Andre varer end bagegzr, dog ikke beregnet til dyrefoder

20 Inaktiv gmr; andre inaktive encellede mikroorganismer:

ex 20 - Andre varer ikke beregnet til dyrefoder

30 Tilberedte bagepulvere

2103 Saucer saint tilberedninger til fremstilling deraf; sanmnensatte smagspraparater,
sennepsmel og tilberedt sennep:

20 Tomatketchup og andre tomatsaucer

30 Sennepsmel og tilberedt sennep:

ex 30 - Tilberedt sennep med indhold af tilsat sukker pA 5 vwgprocent og derover

90 Andre varer:
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HS-pos. Varebeskrivelse

ex 90 - Andre varer end flydende mango chutney

2104 Suppe og bouillon saint tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede
sanmensatte n-ringsmidler:

2105 Konsumis, ogsA med indhold af kakao:

2106 Tilberedte na-ringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

ex 2106 - Andre varer end sirup og andre sukkeroplosninger, tilsat smagsstoffer eller
farvestoffer

2203 OI

2205 Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller
aromastoffer

2208 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold pA under
80% vol; spiritus, likor og andre spiritusholdige drikkevarer; sammensatte
alkoholholdige tilberedninger, af den art der anvendes til fremstilling af
drikkevarer:

50 Gin og genever

90 Andre varer:

ex 90 - Likorer med indhold af tilsat sukker pA over 5 vmgtprocent; vodka og
akvavit

2209 Eddike og eddikeerstaminger fremstillet af eddikesyre
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2905 Acycliske alkoholer saint halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf.

- Andre polyvalente akoholer:

43 - Mannitol

44 - D-glucitol (sorbitol)

3505 Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret
stivelse); lim pA basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

ex 3505 - Andre varer end stivelse, esterificeret eller etherificeret (ex 10)

3809 Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af
farvestoffer saint andre produlter og prmparater (f.eks. tilberedte appretur- og
bejdsemidler), af den an der anvendes i tekstil-, papir- eller Imlcerindustrien eller
i n-rstAende industrier, ikke andetsteds tariferet:

10 - PA basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3823 Tilberedte bindemidler ti] stobeforme eller stobekerner; produler og
restprodukter fra kemiske og n-rstAende industrier (herunder blandinger af na-
turprodulter), ikke andetsteds tariferet:

60 - Sorbitol, undtagen varer henhorende under pos. 2905 44
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TABEL II

HS-pos. Varebeskrivelse

0901 Kaffe, rA eller brzndt, ogsA koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning
med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet:

0902 Te

1302 Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer: pectinater og pectater; agar-agar
og andre planteslimer og gelatineringsmidler, ogsA modificerede, udvundet af
vegetabdiske stoffer:

- Plantesafter og planteekstrakter:

12 - Af lakrids

13 - Afhumle

20 Pectinstoffer, pectinater og pectater

ex 20 - Med indhold af tilsat sukker pA under 5 vmgtprocent

Planteslimer og gelatineringsmidler, ogsA modificerede, udvundet af
vegetabilske stoffer:

31 -- Agar-agar

32 - Planteslimer og gelatineringsmidler, ogsA modificerede, udvundet af
johannesbrod, at fro af johannesbrod eller af guarfro

39 -- Andre varer

1404 Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet:

20 - Bomuldslinters
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1516 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier saint fraktioner deraf, heit eller
delvis hydrerede, inter-esterificirede, re-esterificerede eller elaidiniserede, ogsA
raffinerede, men ikke pi anden mAde bearbejdede:

20 Vegetabilske fedtstoffer og oiler saint fraktioner deraf

ex 20 - H-rdet ricinusolie (sikaldt opalvoks)

1518 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte,
oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, bliste, polymeriserede ved opvarm-
ning i vacuum eller i en inaktiv gas eller pA anden mAde kemisk modificerede,
undtagen varer henhorende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller
tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af
fraktioner af forskellige fedtstoffer og olie fra dette kapitel, ikke andetsteds
tariferet:

ex 1518 -Linoxyn

1519 Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle
fedtalkoholer

ex 1519 - Andre varer ikke beregnet til dyrefoder

1520 Glycerol (glycerin), ogsA kemisk ren; glycerolvand og clycerollud:

1521 Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks saint
spermacet (hvalrav), ogsA raffineret eller farvet:

1522 Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og
vegetabilsk voks:

1702 Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast
form; sirup og andre sukkeroplsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer
eller farvestoffer; kunsthonning, ogsi blandet med naturlig honning; karamel:

90 Andre varer, herunder invertsukker:

ex 90 - Kemisk ren maltose

1803 Kakaomasse, ogsA affedtet

1804 Kakaosmor, kakaofedt og kakaoolie
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1805 Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sodemidler

2002 Tomater, tilberedt eller konserveret pA anden made end med eddike eller
eddikesyre:

90 - Andre tilfzlde end hele eller i stykker

2008 Frugter, nodder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret pA
anden mide, ogsA tilsat sukker, andre sodemidler eller alkohol, ikke andetsteds
tariferet:

- Andre varer, herunder andre blandinger end blandinger henhorende under
pos. 2008 19:

91 - Palmehjerter

2101 Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller mati saint varer tilberedt
pA basis at disse produicer eller pA basis af kaffe, te eller matd; brxndt cikorie
og andre brzndte kaffeerstatninger saint ekstrakter, essenser og koncentrater
deraf:

10 Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samnt varer tilberedt pA basis af
disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller pA basis af kaffe:

ex 10 Uden indhold af matlkefedt, mmlkeprotein, sukker eller stivelse eller med
indhold af maclkefedt pA under 1,5 vxgtprocent, med indhold af mmlkepro-
tein pA under 2,5 v-gtprocent, med indhold af sukker pA under
5 vacgtprocent eller med indhold af stivelse pA under 5 vwgtprocent

20 Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller matd saint varer tilberedt pi
basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller pi basis af te eller
matd:

ex 20 Uden indhold af m-lkefedt, m-Ikeprotein, sukker eller stivelse eller med
indhold af mmlkefedt pA under 1,5 vxgtprocent, med indhold af mazlkepro-
tein pA under 2,5 vwgtprocent, med indhold af sukker pA under
5 vwgtprocent eller med indhold af stivelse pA under 5 vmgtprocent
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30 Brwndt cikorie og andre brmndte kaffeerstatninger saint ekstrakter, essenser
og koncentrater deraf:

ex 30 - Brmndt cikorie; ekstrakter, essenser og koncentrater af brmndt cikorie

2103 Saucer saint tilberedninger til fremstilling deraf; sammensane smagspraparater;
sennepsmel og tilberedt sennep:

10 - Sojasauce

30 - Sennepsmel og tilberedt sennep:

ex 30 - Sennepsmel; tilberedt sennep med indhold af tilsat sukker pA under
5 vwgtprocent

90 - Andre varer:

ex 90 - Flydende mangochutney

2201 Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke
tilsat sukker eller andre sodemidler og ikke aromatiseret; is og sne

2208 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold pA under
80% vol; spiritus, likor og andre spiritusholdige drikkevarer; sammensatte
alkoholholdige tilberedninger, af den art der anvendes til fremstilling af
drikkevarer:

20 Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas

30 Whisky

40 Rom og tafia

90 - Andre varer:

ex 90 - Andre varer end likor med indhold af tilsat sukker pA over 5 vmgrprocent,
vodka og akvavit
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PROTOKOL 4
OM OPRINDELSESREGLER

INDHOLDSFORTEGNELSE

AFSNIT I - ALMINDELIGE BESTEMMELSER

- Art. 1 Definitioner

AFSNIT II - DEFINITION AF BEGREBET "VARER MED OPRINDELSESSTATUS"

- Art. 2 Oprindelseskriterier
- Art. 3 Fuldt ud fremstillede varer
* Art. 4 Tilstrmkkeligt bearbejdede eller forarbejdede varer
- Art. 5 Utilstrmkkelige bearbejdninger eller forarbejdninger
- Art. 6 Kvalificerende enhed
- Art. 7 Tilbehor, reservedele og varktoj
* Art. 8 Varer i sat
- Art. 9 Neutrale elementer

AFSNIT Im - TERRITORIALKRAV

- Art. 10 Territorialitetsprincip
- Art. 11 Bearbejdning eller forarbejdning uden for EOS
- Art. 12 Genindforsel af produkter
- Art. 13 Direkte transport
- Art. 14 Udstillinger

AFSNIT IV - TOLDGODTGORELSE ELLER -FRITAGELSE

- Art. 15 Forbud mod toldgodtgorelse eller -fritagelse

AFSNIT V - BEVIS FOR OPRINDELSE

- Art. 16 Almindelige betingelser
- Art. 17 FremgangsmAde for udstedelse af et varecertifikat EUR. 1
- Art. 18 Efterfolgende udstedelse af varecertifikat EUR. 1
- Art. 19 Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1
- Art. 20 Udstedelse af varecertifikater EUR. 1 pA grundlag af tidligere udstedte eller udferdigede

beviser for oprindelse
- Art. 21 Betingelser for udfmrdigelse af en fakturaerklmring
- Art. 22 Godkendte eksportorer
- Art. 23 Gyldigheden af beviset for oprindelse
- Art. 24 Fremlmggelse af bevis for oprindelse
- Art. 25 Indforsel i form af delforsendelser
- Art. 26 Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse
- Art. 27 Leverandorerkldaring
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- Art. 28 Stottedokumenter
- Art. 29 Opbevaring af bevis for oprindelse, leverandorerklmringer og stottedokumenter

Art. 30 Uoverensstemmelser og formelle fejl
Art. 31 Belob udtrykt i ecu

AFSNIT VI - ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Art. 32 Gensidig bistand
Art. 33 Kontrol af beviset for oprindelse
Art. 34 Undersogelse af leverandorerklmringer
Art. 35 Bil ggelse af tvister
Art. 36 Sanktioner

AFSNIT VII - CEUTA OG MELILLA

Art. 37 Bestemmelser vedrorende Ceuta og Melilla
Art. 38 Swrlige betingelser

LISTE OVER TILLEG

Tillwg I Indledende noter til listen i tilixg II

Tiling Il Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden
oprindelsesstatus skal undergA, for at den fremstillede vare kan fA
oprindelsesstatus

TillTg III Varecertifikat EUR. 1 og arnodning om varecertifikat EUR. I

Tilleg IV Fakturaerklaring

Tilleg V Leverandorerklmring

Tilleg VI Langtids-leverandorerkl wring

Tilig VII Liste over de i artikel 2, stk. 3, nxvnte varer, der midlertidigt er undtaget
fra denne protokols anvendelsesomrAde, bortset fra bestemmelserne i
afsnit IV, V og VI

Tillxg VIII Liste over de i artikel 2, stk. 2, nxvnte varer, for hvilke Republikken
0strigs omrAde er undtaget fra EOS' omrAde med hensyn til fastsmttelse
af oprindelse
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AFSNIT I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel I
Definitioner

I denne protokol forsts ved:

a) "fremstilling" alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder ogsA samling eller
specifikke processer;

b) "materialer" alle former for bestanddele, rhstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt
i fremstillingen af varen;

c) "vare" den vare, der fremstilles, ogsl nar den senere er bestemt til anvendelse i en anden

fremstillingsproces;

d) "produkter" bide materialer og varer;

e) "toldvzrdi" den vmrdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af
artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, udfardiget i Gen~ve den
12. april 1979;

f) "prisen ab fabrik" den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent i EOS, i hvis
virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning bar fundet sted, eller til den person i
EOS, som drog omsorg for, at den sidste bearbejdning eller forarbejdning finder sted uden for
EOS, sAfremt prisen indbefatter vardien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter,
der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udforsel;

g) "materialernes vzrdi" toldvxrdien pA indforselstidspunktet af de benyttede materialer uden
oprindelsesstatus eller, sAfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgores, den forste registrerede
pris, der er betalt for disse materialer i EOS;

h) "vxrdien af materialerne med oprindelsesstatus" vwrdien af de materialer, som er defineret i
litra g) anvendt med de fornodne xndringer;

i) "kapitler" og "pos." de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur,
som udgor Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem, i denne protokol
benwvnt "Det Harmoniserede System" eller "HS";

j) "tariferet" en vares eller et materiales tarifering under en bestemt pos.;

k) "sending" varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportor til en bestemt modtager
eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dwkker transporten fra eksportoren til
modtageren, eller, sAfremt et sAdant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.
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AFSNIT 11
DEFINITION AF BEGREBET "VARER MED OPRINDELSESSTATUS"

Artikel 2
Oprindelseskriterier

1. En vare arises for at have oprindelse i E0S i henhold til denne aftale, hvis den enten er fuldt ud
fremstillet eller tilstr-kkeligt bearbejdet eller forarbejdet i EOS. De kontraherende parters omrlder,
herunder ogsA de territoriale farvande, pA hvilke aftalen finder anvendelse, betragtes i denne
sammenhmng som dt omride.

2. Uanset stk. I er Republikken Ostrigs omride indtil den 1. januar 1997 undtaget fra EOS' omrde
med hensyn til fastsattelse af oprindelse for de i ti1mg VIII nmvnte varer, og s~danne varer arises kun
for at have oprindelse i EOS, hvis de enten er fuldt ud fremstillet eller tilstrakkeligt bearbejdet eller
forarbejdet pA de andre kontraherende parters omrAder.

3. De i tiling VII navnte varer er midlertidigt undtaget fra denne protokols anvendelsesomr.de. Dog
gadder bestemmelserne i afsnit IV til VI med de fornodne wndringer for disse varer.

Artikel 3

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i E0S, betragtes:

a) mineralske varer, som er udvundet af dets jord eller havbund;

b) vegetabilske varer, der er hostet ddr;

c) levende dyr, som er fodt og opdrmttet ddr;

d) varer fra levende dyr, som er opdrmttet ddr;

e) varer fra jagt og fiskeri, som er drevet ddr;

f) varer fra havfiskeri og andre varer, som er hentet op fra havet uden for de kontraherende parters
territoriale farvande af deres fartojer;

g) varer, der er fremstillet pA de kontraherende parters flydende fabrikker pA basis alene af de i
litra f) nzvnte varer;

h) brugte artikler, som er indsamlet ddr, og som kun kan anvendes til genvinding af rimnateriale,
herunder brugte dmk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt;

i) affald og skrot fra fremstillingsvirksomhed, som er udovet ddr;

j) produkter, som er fremstillet ddr pA basis alene af de i litra a) til i) nxvnte varer.
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2. Udtrykkene "deres fartojer" og "de kontraherende parters flydende fabrikker" i stk. 1, litra f) og
g), omfatter kun de fartojer og flydende fabrikker:

a) som er registreret eller anmeldt i en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat;

b) sor forer en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats flag;

c) som for mindst 50%'s vedkommende ejes af statsborgere i EF-medlemsstaterne eller EFTA-
staterne eller af et selskab, hvis hovedsazde ligger i en af disse stater, hvis administrerende
direktor eller direktarer, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsridet saint flertallet af disse
organers medlemmer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne, og hvis kapital
desuden, n r det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrmnset ansvar, for mindst
halvdelens vedkommende tilhorer disse stater eller offentlige institutioner eller statsborgere i
disse stater;

d) hvis kaptajn og officerer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne, og

e) hvis besatning er sammensat sAledes, at mindst 75% er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller
EFTA-staterne.

Artikel 4
Tilstramkkeligt bearbejdede eller forarbejdede varer

1. Ved anvendelsen af artikel 2 anses varer, der ikke fuldt ud er fremstillet i EOS, for at vxre
tilstrackkeligt bearbejdet eller forarbejdet, nAr de pA listen i tillag II angivne betingelser er opfyldt.

Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller
forarbejdning der skal vxre foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til
fremstillingen af de pAgeldende varer, og gwlder lkun for disse materialer. Det folger heraf, at hvis
en vare, som har opnAet oprindelsesstatus, fordi de pA listen angivne betingelser vedrorende den
pAgwldende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gaelder de betingelser, som
er angivet vedrorende den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn
til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

2. Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som ifolge listens betingelser vedrorende en
given vare ikke mA anvendes til fremstilling af den ptgaldende vare, alligevel anvendes med de i
artikel 11, stk. 4, fastsatte undtagelser, forudsat at

a) deres samlede vxrdi ikke er pA mere end 10% af varens pris ab fabrik;

b) der pA de steder pA listen, hvor der er angivet en eller flere procentsatser for maksimumsvatrdien
af materialerne uden oprindelsesstatus, ikke i kraft af anvendelsen af dette stykke finder en
overskridelse sted af de pAgwldende procentsatser.

Dette stykke grelder ikke for varer, der er omfattet af kapitel 50 til 63 i Det Harmoniserede
System.

3. Stk. 1 og 2 gelder med de i artikel 5 fastsatte undtagelser.
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Artikel 5
Utilstrwkkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Folgende bearbejdninger eller forarbejdninger betragtes som utilstrzkkelige til at give varerne
oprindelsesstatus, uanset am betingelserne i artikel 4 er opfyldt:

a) behandling med henblik pA at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og
oplagring (lufttilforsel, strackning, tarring, afkoling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand
eller i vand, der er tilsat andre staffer, fjernelse af beskadigede eller forda-rvede dele og
lignende);

b) simple foranstaltninger bestlende i afstavning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling

(herunder opdeling i sact), vask, maling og tilskaering;

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og sanding af kolli;

ii) simpel aftapning, pAfyidning af flakoner, anbringelse i swekke, i etuier, i aesker, pa
brmt,plader, bakker my. saint alle andre simple emballeringsarbejder;

d) anbringelse af mxrker, etiketter eller andre lignende kendetegn pA selve varerne eller deres
emballage;

e) simpel blanding af varer af samme eller forskellig art, nAr en eller flere af bestanddelene ikke
opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anerkendes sam varer med oprindelse i
EOS;

f) simpel samling af dele for at kunne danne en komplet vare;

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nxvnte arbejdsprocesser;

h) slagtning af dyr.

2. De arbejdsprocesser, som udfores i EOS for en given vares vedkomrnmende, betragtes sam en
helhed, nAr det bestemmes, om bearbejdningen eller forarbejdningen af den pAgatldende vare skal
anses for utilstrzekkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 6
Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der

anses for at vre basisenheden ved tarifering i Det Harmoniserede Systems nomenklatur.

Heraf folger, at:

a) nAr en vare, der bestAr af en gruppe eller sanling af artikler, i henhold til Det Harmoniserede
System tariferes under en og samme position, udgor helheden den kvalificerende enhed;

b) nAr en sending bestAr af et antal identiske varer, der tariferes under samrne position i Det
Harmoniserede System, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne
protokol.

2. NAr emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i Det Harmoniserede System
er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette ogsA vaere tilfxldet ved bestenunelsen af oprindelsen.
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Artikel 7
Tilbehor, reservedele og vzrktoj

Tilbehor, reservedele og vmrkwj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller
koretojer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureret srskilt, betragtes som vwrende
en del af dette materiel eller disse maskiner eller koretojer.

Artikel 8
Varer i st

Varer i st i henhold til punkt 3 i de almindelige bestemmelser i Det Harmoniserede System betragtes
sor varer med oprindelsesstatus, nAr alle dele har oprindelsesstatus. Nr et smt bestAr af varer med
og uden oprindelsesstatus, anses sxttet sor helhed dog for at have oprindelsesstatus, forudsat at
vwrdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15% af sttets pris ab fabrik.

Artikel 9
Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i E0S, undersoges det ikke, om energi, anlwg og
udstyr, maskiner og vzrktoj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, saint produlcter, der er
anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgir og ikke er bestemt til at indgA i den pag~ldende
vares endelige sammensatning, har oprindelsesstatus.

AFSNIT III
TERRITORIALKRAV

Artikel 10
Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit H1 vedrorende opnelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i
EOS. I denne sarnmenhwng betragtes opnlelsen af oprindelsesstatus med de i artikel 11 og 12 fastsatte
undtagelser for afbrudt, hvis produkter, som har underglet bearbejdning eller forarbejdning i E0S,
har forladt EOS' omrAde, uanset om der har fundet behandling sted uden for dette omrde.

Artikel 11
Bearbejdning eller forarbejdning uden for EOS

1. OpnAelsen af oprindelsesstatus pA de i afsnit II fastsatte betingelser berores ikke af bearbejdning
eller forarbejdning foretaget uden for E0S af materialer, som udferes fra og derefter genindfores til
E0S, forudsat at:

a) de p~galdende materialer fuldt ud er fremstillet i E0S eller har underglet en bearbejdning eller
forarbejdning ddr, som er mere vidtgAende end de i artikel 5 omhandlede utilstraekkelige arbejds-
processer, for deres udforsel af E0S, og

b) det over for toldmyndighederne kan godtgores, at:

i) de genindforte produkter er fremkommet ved bearbejdning eller forarbejdning af de udforte
materialer, og
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ii) den samlede vxrditilvaekst, som er opnaet uden for EOS ved anvendelse af denne artikel,
ikke udgor mere end 10% af prisen ab fabrik for den fxrdigvare, for hvilken der kraeves
oprindelsesstatus.

2. Ved anvendelsen af stk. I gwIder de i afsnit II fastsatte betingelser vedrorende opnAelse af
oprindelsesstatus ikke for bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for E0S. Hvis der imidlertid
pA listen i tillaeg 1I anvendes en regel om maksimumsvwrdien af alle anvendte materialer uden
oprindelsesstatus ved fastlaiggelsen af den pagaldende fxrdigvares oprindelsesstatus, mA den samlede
vwrdi af de materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt i EOS, og den samlede vxrditilvwkst,
som er opnlet uden for EOS ved anvendelse af denne artikel, tilsammen ikke overstige den fastsatte
procentsats.

3. Ved anvendelsen af stk. I og 2 forstAs ved "samlet vzrditilvaikst" alle omkostninger, som pAlober
uden for E0S, herunder alle tilfojede materialer.

4. Stk. 1 og 2 gelder ikke for varer, der ikke opfylder de pA listen i tillzeg I1 fastsatte betingelser,
og som kun kan betragtes som tilstrakkeligt bearbejdede eller forarbejdede, fordi den generelle
tolerance i artikel 4, stk. 2, tages i anvendelse.

5. Stk. 1 og 2 gxlder ikke for varer, der er omfattet af kapitel 50 til 63 i Det Harmoniserede System.

Artikel 12
Genindforsel af produkter

Produkter, som udfores fra en af de kontraherende parter til et tredjeland og derefter genindfores,
anses for aldrig at have forladt EOS, hvis det over for toldmyndighederne kan godtgores, at:

a) de genindforte produkter er de samme produkter som dem, der blev udfort, og

b) de ikke har undergAet nogen behandling ud over, hvad der var nodvendigt for deres bevarelse,
medens de befandt sig i det pAga-ldende land, eller medens de udfortes.

Artikel 13
Direkte transport

1. Den przferenceordning, der er fastsat i aftalen, gwlder kun for varer, som opfylder kravene i
denne protokol, og som transporteres i EOS. Dog kan varer, der udgor en enkelt sending,
transporteres gennem andre omrAder end EOS' omrade, eventuelt med onladning eller midlertidig
oplagring pA disse omrlder, sAfremt varerne til stadighed har v-ret overvAget af toldmyndighederne
i transit- eller oplagringslandet, og de ikke har vzret underkastet anden behandling end eventuel
losning og lastning eller enhver anden behandling, der har haft til formal at sikre, at deres tilstand
ikke er blevet forringet.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for indforselslandets
toldmyndigheder fremlgges:

a) et gennemgAende fragtbrev udstedt i udforselslandet som grundlag for transporten gennem
transitlandet, eller

Vol. 1795, 1-31121



78 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

b) en erklzring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en njagtig beskrivelse af varerne,

ii) datoen for varernes losning og lastning, i pAkommende tilfixlde med angivelse af de
anvendte fartojers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstwndigheder, under hvilke varerne hat henligget i
transitlandet, eller

c) i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 14
Udstillinger

1. Varer, som afsendes fra en af de kontraherende patter til en udstilling i et tredjeland, og som
efter udstillingen swlges til indforsel i en anden kontraherende part, opnA" ved indforslen de fordele,
som folger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser
for at kunne anerkendes sor varer med oprindelse i EOS, og det over for toldmyndighederne kan
godtgores:

a) at en eksportor hat sendt disse varer fra en af de kontraherende patter til udstillingslandet og hat
ladet dem udstille ddr;

b) at denne eksportor hat solgt varerne eller overdraget dem til en modtager i en anden
kontraherende part;

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart efter er afsendt til den sidstnxvnte kontraherende
part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke hat veret benyttet til andre
formal end til fremvisning pA den pAgmldende udstilling.

2. Der skal udstedes eller udfzcrdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit V,
og dette bevis skal fremlegges for indforselslandets toldmyndigheder pA de normale betingelser.
Udstillingens betegnelse og adresse skal anfores derpA. Om fornodent kan der kraeves supplerende
dokumentation for varernes art og for de omstmndigheder, under hvilke de hat viret udstillet.

3. Stk. I gaelder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af
kommerciel,industriel, landbrugsmassig eller hAndvxrksmmssig karakter, som ikke er tilrettelagt med
privat formAl i forretninger eller handelslokaler med henblik pA saIg af udenlandske varer, og under
hvilke varerne er under konstant toldkontrol.

AFSNIT IV
TOLDGODTGRELSE ELLER -FRITAGELSE

Arrikel 15
Forbud mod toldgodtgorelse eller -fritagelse

1. De kontraherende patter yder ingen toldgodtgorelse eller -fritagelse af nogen art for materialer
uden oprindelsesstatus, der benyttes til fremstilling af varer med oprindelse i EOS som omhandlet i
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denne protokol, for hvilke der er udstedt eller udfzrdiget et bevis for oprindelse i henhold til be-
stemmelserne i afsnit V.

2. Forbuddet i stk. 1 gxlder enhver ordning med hel eller delvis godtgorelse af, fritagelse for eller
ikke-betaling af told eller afgifter med tilsvarende virkning i de kontraherende patter for sA vidt anger

de materialer, der anvendes ved fTemstillingen, sAfremt en s~dan godtgorelse, fritagelse eller ikke-
betaling udtrykkeligt eller faktisk finder anvendelse, nA" de varer, sor er fremstillet pA basis af de
nzvnte materialer, udfores, men ikke nAr de er bestemt til forbrug pA den pAgmldende kontraherende
parts hjemmemarked.

3. Eksportorer af varer, som er omfattet af et bevis for oprindelse, skal nAr som heist pA
toldmyndighedernes begaring kunne fremlzgge alle egnede dokumenter, som beviser, at der ikke er
opnAet toldgodtgorelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er benyttet til fternstilling af de
pAgwldende varer, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning for sidanne materialer faktisk
er betalt.

4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 gxlder tillige for emballage i henhold til artikel 6, stk. 2,

tilbehor, reservedele og vxrktoj i henhold til artikel 7 og varer i sat i henhold til artikel 8, slfremt
disse artikler er uden oprindelsesstatus.

5. Bestemmelserne i stk. I til 4 gxlder kun for materialer af den art, som er omfattet af aftalen.
Desuden er de ikke til hinder for, at de kontraherende patter anvender prisudligningsforanstaltninger
for landbrugsvarer i forbindelse med udforsel i henhold til aftalens bestemmelser.

AFSNIT V
BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16
Almindelige betingelser

1. Varer med oprindelsesstatus i henhold til denne protokol er ved indforsel til en af de

kontraherende patter omfattet af aftalen ved fremlaggelse af:

a) enten et varecertifikat EUR. 1, der er vist i tillag I1

b) eller i de i artikel 21, stk. 1, nzvnte tilfalde en erklaring, hvis tekst fremgkr af tillxg IV,
afgivet af eksportoren pi grundlag af en faktura, en folgeseddel eller et andet handelsdokument,
som indeholder en beskrivelse af varerne, der er tilstrakkelig detaIjeret til, at de kan identificeres
(i det folgende benwvnt "fakturaerklzringen').

2. Uanset bestemmelserne i stk. I er varer med oprindelsesstatus i henhold til denne protokol i de

i artikel 26 nmvnte tilfalde omfattet af aftalen, uden at det er nodvendigt at frem-agge nogen af de

ovennxvnte dokumenter.

Artikel 17
Fremgangsm~de for udstedelse af et varecertifikat EUR. I

1. Udforselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR. I efter skriftlig anmodning fra
eksportoren eller, pA eksportorens ansvar, fra dennes befuldmmgtigede reprzesentant.
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2. I dette ojemed udfylder eksportoren eller dennes befuldmmgtigede reprasentant bade
varecertifikat EUR. 1 og anmodningsformularen, der er vist i tiling Il.

Disse formularer skal udfyldes pA et af de sprog, pA hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med
bestemnelserne i udforselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hnden, skal det vxre med blatk og
med trykte bogstaver. Varebeskrivelsen skal anfores i den relevante rubrik uden mellemrum mellem
linjerne. SAfremt rubrikken ikke udfyldes fuldstwndigt, skal der trakkes en vandret streg under
varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportor, der anmoder om at fA udstedt et varecertifikat EUR. 1, skal nAr som heist pA
begwring af toldmyndighederne i udforselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlzgge
alle egnede dokumenter, sor beviser, at de pAgaeldende varer har oprindelsesstatus, og at de ovrige
betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR. 1 udstedes af toldmyndighederne i en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat,
hvis de pAgzldende varer kan betragtes som varer med oprindelse i E0S og opfylder de ovrige be-
tingelser i denne protokol.

5. De udstedende toldmyndigheder trzffer alle nodvendige foranstaltninger til at efterprove, at
varerne har oprindelsesstatus, og at de ovrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette
ojemed ret til at krwve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportorens
regnskaber eller enhver anden kontrol, som de mAtte finde hensigtsmwssig.

De udstedende toldmyndigheder pAser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er korrekt
udfyidt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt
pA en sAdan mide, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilfojelser.

6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR. 1 skal anfores i den del af certifikatet, der er
forbeholdt toldmyndighederne.

7. Varecertifikat EUR. I udstedes af udforselslandets toldmyndigheder ved udforslen af de varer,
som det vedrorer. Certifikatet stilles til rAdighed for eksportoren, sA snart udforslen faktisk har fundet
sted eller er sikret.

Arrikel 18
Efterfolgende udstedelse af varecertifikat EUR. 1

1. Uanset artikel 17, stk. 7, kan varecertifikat EUR. I undtagelsesvis udstedes efter udforslen af de
varer, som det vedrorer, sAfremt

a) det pA grund af fejltagelser, uforsattlige undladelser eller smrlige omstzndigheder ikke er blevet
udstedt ved den pAgaeldende udforsel,

b) eller det over for toldmyndighederne godtgores, at varecertifikat EUR. 1 er blevet udstedt, men
af tekniske Arsager ikke er blevet godtaget ved indforslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportoren i anmodningen anfore sted og dato for udforslen af
de varer, sor varecertifikat EUR. 1 vedrorer, og Arsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighedeme mA kun udstede et varecertifikat EUR. 1 efterfolgende, nar de har sikret sig,
at oplysningerne i eksportorens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende
dokumenter.
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4. PA varecertifikater EUR. 1, der udstedes efterfolgende, skal anfores en af folgende pitegninger:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", "NACHTRAGLICH
AUSGESTELLT-, -EKAOEEN EK TON YLTEPON-, "ISSUED RETROSPECTIVELY",
"DELIVRE A POSTERIORI-, "RILASCIATO A POSTERIORI-, "AFGEGEVEN A
POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "UTGEFID EFTIR A", "UTSTEDTSENERE",
"ANNETrU JALIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND".

5. Den i stk. 4 omhandlede pAtegning anfores i rubrikken "Bem-rkninger" pA varecertifikat EUR. 1.

Artikel 19
Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. 1 tilfelde af tyveri, bortkomst eller odelzggelse af et varecertifikat EUR.I kan eksportoren
henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte dette, og anmode om udstedelse af et
duplikateksemplar pA grundlag af de hos myndigheden beroende udforselsdokumenter.

2. PA duplikateksemplaret, der bliver udstedt pA denne mAde, skal anfores en af folgende
pAtegninger:

"DUPLICADO', "DUPLIKAT-, "DUPLIKAT-, "ANTU'PADO", "DUPLICATE-,
"DUPLICATA", "DUPLICATO', "DUPLICAAT-, "SEGUNDA VIA-, "EFTIRRIT,
"DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE-, "DUPLIKAT-.

3. Den i stk. 2 omhandlede pAtegning anfores i rubrikken "Bemrkninger" pA duplikateksemplaret
af varecertifikat EUR. I.

4. Duplikateksemplaret, der skal pAfores samme udstedelsesdato som det oprindelige varecertifikat
EUR. 1, fAr virkning fra den pAgwldende dato.

Artikel 20
Udstedelse af varecertifikater EUR. I pA grundlag af

tidligere udstedte eller udfaerdigede beviser for oprindelse

NAr varer, som udgor en enkelt sending, der er omfattet af et varecertifikat EUR.I eller en
fakturaerklering, er anbragt under kontrol af et toldsted i en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat, skal
det originale bevis for oprindelse kunne erstattes med et eller flere varecertifikater EUR. 1, sor er
udstedt af dette toldsted med henblik pA forsendelse af alle eller en del af disse varer til andre
toldsteder i EOS, uanset om disse er beliggende i samme EF-medlemsstat eller EOS-stat eller ej.

Artikel 21

Betingelser for udfaerdigelse af en fakturaerklIring

1. En fakturaerklering som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b), kan udfardiges:

a) af en godkendt eksportor som omhandlet i artikel 22

b) af enhver eksportor angAende enhver sending, der bestAr af en eller flere pakker indeholdende
varer med oprindelsesstatus, hvis samlede vxrdi ikke er pA mere end 6 000 ecu.

2. Der kan udfa'rdiges en fakturaerkl &ring, hvis de pAgaldende varer kan betragtes som varer med
oprindelse i EOS og opfylder de ovrige betingelser i denne protokol.

Vol 1795, 1-31121



82 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

3. Den eksportor, som udfaerdiger en fakturaerklIring, skal nAr som heist pA begmring af
toldmyndighederne i udforselslandet kunne fremlaegge alle egnede dok-umenter, som beviser, at de
p~gaeldende varer har oprindelsesstatus, og at de ovrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportoren skal udfmrdige en fakturaerkiring ved maskinskrivning, stempling eller trykning

af erkimringen, hvis tekst fremgAr af tillaig IV, pA fakturaen, folgeseddelen eller et andet handelsdoku-
ment ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette tillmg, i overenssternmelse med
udforselslandets lovgivning. ErklIringen kan ogsA vwre hindskrevet; i sA fald skal den vmre skrevet
med blIk og red trykte bogstaver.

5. Fakturaerki ringer skal vwre forsynet red eksportorens personlige hAndskrevne underskrift.

En godkendt eksportor som omhandlet i artikel 22 kan dog undlade at underskrive shdanne
erklzringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udforselslandet tilkendegiver, at
han pAtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerkliringer, der angiver ham, som om de faktisk var
forsynet med hans hAndskrevne underskrift.

6. Eksportoren kan udfzrdige en fakturaerkl]aring ved udforslen af de varer, som den vedrorer,
eller efterfolgende. SAfremt fakturaerkliringen udfxrdiges, efter at de varer, som den vedrorer, er
blevet angivet til indforselslandets toldmyndigheder, skal denne fakturaerklaring indeholde en hen-
visning til, hvilke dokumenter der allerede er fremilagt for disse myndigheder.

Artikel 22
Godkendte eksportorer

1. Udforselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportor, i det folgende benavnt "godkendt
eksportor", der hyppigt forsender varer i henhold til aftalen, og som til toldmyndighedernes til-
fredshed giver alle de nodvendige garantier, sAledes at de kan efterprove, at de pAgz dende varer har
oprindelsesstatus, og at de ovrige betingelser i denne protokol er opfyldt, tilladelse til at udfmrdige
fakturaerkliwringer uanset de pAgaddende varers vaerdi.

2. Toldmyndighedeme kan udpege godkendte eksportorer og til denne udpegelse knytte betingelser,
som de finder hensigtsmmssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportor et toldtiIladelsesnummer, som skal angives
pa fakturaerklzaringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer den brug, som den godkendte eksportor gor af tilladelsen.

5. Toldmyndighederne kan nAr som heist trmkke tilladelsen tilbage. De skal gore dette, nar den
godkendte eksportor ikke lzngere giver de i stk. I omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2
omhandlede betingelser eller pA anden made gor ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 23
Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR. I skal vare gyldigt i fire mAneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt
af udforselslandet, og skal i samme periode fremIdgges for indforselslandets toldmyndigheder.

Fakturaerkliringen skal vxre gyldig i fire mAneder fra den dato, hvor den er blevet udfmrdiget af

eksportoren, og skal i samme periode fremlagges for indforselslandets toldmyndigheder.
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2. De varecertifikater EUR. I og fakturaerkJmringer, som fremlmgges for indforselslandets
toldmyndigheder efter udlobet af den i stk. I navnte frist, kan godtages som grundlag for
prmferencebehandling, s~fremt overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinxre
omstmndigheder.

3. 1 andre tilfzlde af forsinket frem-aiggelse kan indforselslandets toldmyndigheder godtage
varecertifikater EUR. I eller fakturaerklmringer, forudsat at varerne er blevet fremlagt for dem inden
udlobet af den nxvnte frist.

Artikel 24
Fremlaggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR. I og fakturaerklzeringer fremlaigges for toldmyndighederne i indforselslandet
i henhold til det p~galdende lands bestemmelser. Disse myndigheder er berettiget til at forlange en
oversattelse af et varecertifikat EUR. I eller en fakturaerkimring. De kan desuden krzve, at indfor-
selsanmeldelsen suppleres med importorens angivelse af, at varerne opfylder de betingelser, der er
nodvendige, for at aftalen kan finde anvendelse.

Artikel 25
Indforsel i form af delforsendelser

NU varer henhorende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i Det-Harmoniserede System
pA importorens anmodning og pA de af indforselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkAr indfores i
demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i Det
Harmoniserede System, og denne indforsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved
indforslen af forste delforsendelse fremlaegges et enkelt bevis for disse varers oprindelse for told-
myndighederne.

Artikel 26
Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i smiforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes
af rejsende som personlig bagage, betragles som varer med oprindelsesstatus, for hvilke det ikke er
nodvendigt at freml-gge et formelt bevis for oprindelse, sAfremt det drejer sig om indforsel belt uden
erhvervsm.ssig karakter, og det erklaeres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der
ikke er nogen tvivl om denne erklirings rigtighed. For sA vidt angAr varer sendt pr. post, kan denne
erk ring afgives pA toldangivelse C2/CP3 eller pA et ark papir, der vedlaegges det naevnte dokument.

2. Som indforsel helt uden erhvervsmassig karakler betragtes lejlighedsvis indforsel, der
udelukkende bestir af varer bestemt til personhig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres
farnilie, og hvis beskaffenhed og mxngde ikke giver anledning til tvivl om, at indforslen sker i ikke-
erhvervsmaessigt ojemed.

3. Desuden mA den samlede v-rdi af disse varer ikke overstige 500 ecu, for sA vidt angir
smAforsendelser, eller 1 200 ecu, for sA vidt angir varer, der indgir i de rejsendes personlige bagage.
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Artikel 27
Leverandorerklaring

1. NAr der i en af de kontraherende parter udstedes et varecertifikat EUR.I eller udfmrdiges en

fakturaerkl wring vedrorende varer med oprindelsesstatus, ved hvis fremstilling der er benyttet

produkter, som hidrorer fra andre kontraherende parter, og som har undergAet bearbejdning eller

forarbejdning i EOS uden at have opnAet przferenceoprindelsesstatus, tages de leverandorerklzringer
i betragming, som er udstedt vedrorende disse produkter i henhold til denne artikel.

2. Den i stk. 1 omhandlede leverandorerkhering tjener som bevis for den bearbejdning eller

forarbejdning, der har fundet sted af de pAgzldende produkter i EOS, med henblik pA fastlmggelse
af, om de varer, til hvis fremstilling de pAgaldende produkter er anvendt, kan betragtes som varer
med oprindelse i EOS og opfylder de evrige betingelser i denne protokol.

3. Med undtagelse af de i stk. 4 nmvnte tilfmlde skal leverandoren udfaerdige en separat

leverandorerk] wring for hver sending produkter i den i tilixg V angivne form pA et ark papir, der

vedlxgges fakturaen, folgesedlen eller et andet handelsdokument, som indeholder en beskrivelse af
de pAgwldende produkter, der er tilstrmkkelig detaljeret til, at de kan identificeres.

4. Hvis en leverandor regelmmssigt forsyner en bestemt kunde med produler, for hvis
vedkommende bearbejdningen eller forarbejdningen i EOS forventes at ligge pA et konstant niveau

gennem lwngere tid, kan han fremlaegge en enkelt leverandorerklmring, som dwkker efterfolgende

sendinger af disse produkter, i det folgende benwvnt "langtids-leverandorerklwring".

En langtids-leverandorerklring er normalt gyldig i op til et Ar efter den dato, pA hvilken erklringen

udfzrdiges. Toldmyndighederne i det land, hvor erkldringen er udfardiget, fastswtter nmrmere
betingelser for anvendelse af lngere perioder.

Langtids-leverandorerklringen udfaerdiges af leverandoren i den i tillag VI angivne form og skal

indeholde en beskrivelse af de pAgwldende produkter, der er tilstrxkkelig detaljeret til, at de kan

identificeres. Den overdrages til den pgaldende kunde, for forste sending af de af den pAgmldende

erldmring omfattede produkter leveres, eller sammen med dennes forste sending.

Hvis langtids-leverandorerklmringen ikke Ingere kan anvendes pA de leverede produkter, underretter
leverandoren straks sin kunde heroin.

5. Den i stk. 3 og 4 nzvnte leverandorerkilring skal vmre maskinskrevet eller trykt ved anvendelse

af et af de sprog, som aftalen er affattet pA, i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor
den er udfmrdiget, og skal vwre forsynet med leverandorens personlige hAndskrevne underskrift.
Erklmringen kan ogsA vare hAndskrevet; i sA fald skal den vwre skrevet med blzk og med trykte

bogstaver.

6. Den leverandor, som udfwrdiger en erklring, skal nir som heist pi begwring af

toldmyndighederne i det land, hvor erklzringen er udfrdiget, kunne fremlzgge alle egnede
dokumenter, som beviser, at de i erklringen afgivne oplysninger er korrekte.

Artikel 28
Stottedokumenter

De i artikel 17, stk. 3, artikel 21, stk. 3, og artikel 27, stk. 6, omhandlede dokumenter, der benyttes

som bevis for. at varer. der er omfattet af et varecertifikat EUR. A eller en fakturaerklmring, kan
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betragtes som varer med oprindelse i EOS og opfylder de ovrige betingelser i denne protokol, og at
oplysningerne i en leverandorerklairing er korrekte, kan bi.a. omfatte folgende:

a) direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede produkter hos den
pAgmldende eksportor eller leverandor, f.eks. hidrorende fra hans eksterne eller interne regnskab;

b) dokumenter, som beviser oprindelsesstatus for de materialer, der er benyttet ved fremstillingen
af de omhandlede produkter, og som er udstedt eller udfwrdiget i den kontraherende part,
sAfremt disse dokumenter benyttes i overensstemrnmelse med den pAgm1dende kontraherende parts
Iovgivning;

c) dokumenter, som beviser den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted i EOS af
materialer benyttet til fremstilling af de omhandlede produkter, og som er udstedt eller
udfmrdiget i den kontraherende part, sAfremt disse dokumenter benyttes i overenssternmelse med
den pAgmidende kontraherende parts Iovgivning;

d) varecertifikater EUR. I eller fakturaerklzaringer, som beviser oprindelsesstatus for de materialer,
der er benyttet ved fremstillingen af de omhandlede produkter, og som er udstedt eller udfrdiget
i andre kontraherende parter i overensstemmelse med denne protokol;

e) leverandorerklringer, som beviser den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted i
EOS af materialer benyttet til fremstilling af de omhandlede produkter, og som er udfardige i
andre kontraherende parter i overensstemmelse med denne protokol;

f) passende bevis for, at bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget uden for EOS i henhold
til artikel 11, har fundet sted under overholdelse af de i denne artikel fastsatte betingelser.

Artikel 29
Opbevaring af bevis for oprindelse, ieverandorerklzringer

og stottedokumenter

1. En eksportor, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR. 1, skal i mindst to Ar opbevare
de i artikel 17, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportor, der udfxrdiger en fakturaerkliring, skal i mindst to Ar opbevare en genpart af
denne fakturaerklmring saint de i artikel 21, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. En leverandor, der udfardiger en leverandorerklring, skal i mindst to Ar opbevare genparter
af erkl-ringen og af den faktura, den folgeseddel eller det andet handelsdokument, som erkldringen
knytter sig til, saint de i artikel 27, stk. 6, omhandlede dokumenter.

En leverandor, der udfmrdiger en langtids-leverandorerkiring, skal i mindst to Ar opbevare genparter
af erldmringen og af alle de fakturaer, folgesedler eller andre handelsdokumenter, der angAr
produkter, som er omfattet af den pAgwidende erldmring og sendt til den pgaldende kunde, saint de
i artikel 27, stk. 6, omhandlede dokumenter. Denne periode begynder pA det tidspunkt, hvor langtids-
leverandorerldairingens gyldighedsperiode udlober.

4. De toldmyndigheder i udforselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR. 1, skal i mindst to Ar
opbevare den i artikel 17, stk. 2, omhandlede aniodningsfornular.

5. Indforselslandets toldmyndigheder skal i mindst to Ar opbevare de varecertifikater EUR. 1 og de
fakturaerkldwringer, der fremlagges for dem.
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Anikel 30
Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem pAtegningerne pA et varecertifikat EUR.I
eller en fakturaerk] wring og pAtegningerne pA de dokumenter, der forevises toldstedet med henblik
pA varernes indklarering, medforer dette i sig selv ikke, at varecertifikat EUR.I eller
fakturaerklIringen er ugyldig, sAfremt det pA fyldestgorende made godtgores, at det pAgmldende
dokument svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl sAsom maskinskrivningsfejl pA et varecertifikat EUR. I, en fakturaerklJring
eller en leverandorerklring bor ikke fore til, at det pAgeldende dokument afvises, hvis fejlene ikke
er af en sWdan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af phtegningerne i dokumentet.

Arrikel 31
Belob udtrykt i ecu

1. Modvzrdien i udforselslandets nationale valuta af de belob, der er udtrykt i ecu, fastsettes af
udforselslandet og meddeles de ovrige kontraherende parter. Hvis belobene er storre end de
tilsvarende belob fastsat af indforselslandet, skal sidstnzvnte land godtage dem, hvis varerne er
faktureret i udforselslandets valuta. Hvis varerne er faktureret i en anden EF-medlemsstats eller
EFTA-stats valuta, skal indforselslandet godtage det belob, som meddeles af det pAgwldende land.

2. Til og med den 30. april 1998 udgor de belob, der skal benyttes i en given national valuta,
modvxrdien i den phgezldende nationale valuta af de i ecu udtrykte belob pr. 1. oktober 1992.

For hver efterfolgende periode af 5 Ars varighed undersoger Det Blandede E0S-Udvag de i ecu
udtrykte belob og disses modvardi i EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes nationale valutaer p,
grundlag af ecu-vekselkurserne den forste hverdag i oktober maned Aret for det A', i hvilket
femArsperioden starter.

Som led i denne undersogelse sikrer Det Blandede E0S-Udvalg, at der ikke finder nogen nedgang
sted i de belob, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er onskeligt
at bevare de pAgxldende belobsgransers virkninger i faste priser. Med henblik herpa kan det trzffe
beslutning om at andre de i ecu udtrykte belob.

AFSNIT VI
ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 32
Gensidig bistand

For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder de kontraherende parter gennem de
kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med wgtheden af
varecertifikater EUR. 1, fakturaerklairinger og leverandorerkizringer og med rigtigheden af de
oplysninger, der afgives i disse dokumenter.
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Artikel 33
Kontrol af beviset for oprindelse

1. Efterfolgende undersegelse af varecertifikater EUR. I og fakturaerldmringer skal udfores
stikprovevis og i ovrigt nar indforselslandets toldmyndigheder har rimelig tvivl hvad angAr sAdanne
dokumenters egthed, de pAgwldende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de ovrige betingelser
i denne protokol.

2. Med henblik pA gennemforelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indforselslandets toldmyndigheder
tilbagesende varecertifikat EUR. I og fakturaen, hvis den er blevet fremlagt, eller fak-turaerkilringen
eller en genpart af de navnte dokumenter til udforselslandets toldmyndigheder, i givet fald med an-
givelse af de materielle eller formelle elementer, der gor det berettiget at foretage en undersegelse.

Til stotte for anmodningen om efterfolgende kontrol fremsender de samntlige dokumenter og
oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder pA, at angivelserne i varecertifikat
EUR. I eller i fakturaerkltringen er ukorrekte.

3. Selve kontrollen gennemfores af udforselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhxng
berettiget til at kr:ve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportorens regnskaber
eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmmssig.

4. Hvis indforselslandets toldmyndigheder trwffer afgorelse om at suspendere praferenceordningen
for de pAgwldende varer, medens de afventer resultatet af undersegelsen, skal de tilbyde at frigive
varerne til importoren med forbehold af sAdanne sikkerhedsforanstaltninger, de matte finde
nodvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersogelsen, skal underrettes om resultaterne af denne
undersegelse sA hurtigt som muligt. Det skal ldart fremgA af disse resultater, om dokumenterne er
wgte, og om de pagaldende varer kan betragtes som varer med oprindelse i EOS og opfylder de
ovrige betingelser i denne protokol.

Artikel 34
Undersogelse af leverandorerklaringer

1. Efterfolgende undersogelse af leverandorerklmringer eller langtids-leverandorerkla ringer kan
udfores stikprovevis og i ovrigt nAr toldmyndighederne i det land, hvor der pA baggrund af sAdanne
erklringer er udstedt varecertifikater EUR. 1 eller udfxrdiget fakturaerildzringer, har rimelig tvivl
hvad angar dokumentets xgthed eller korrektheden af de i dokumentet givne oplysninger.

2. Med henblik pA gennemforelse af bestemmelserne i stk. 1, skal toldmyndighederne i det
ovennxvnte land tilbagesende leverandorerldmringen samt fakturaen (fakturaerne), folgesedlen
(folgesedlerne) eller det andet handelsdokument (de andre handelsdokumenter) anglende de af denne
erkldring omfattede produkter til toldmyndighederne i det land, hvor erklmringen er udfxrdiget, i
givet fald med angivelse af de materielle eller formelle elementer, der gor det berettiget at foretage
en undersegelse.

Til stette for annodningen om efterfolgende kontrol fremsender de samntlige documenter og
oplysninger, sor de er kommet i besiddelse af, og som tyder pA, at angivelserne i leveran-
dorerklwringen er ukorrekte.
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3. Selve kontrollen gennemfores af toldmyndighederne i det land, hvor leverandorerklaringen er
udfa-rdiget. De er i denne sammenhaing berettiget til at krzve alle oplysninger og foretage alle former
for kontrol af leverandorens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmmssig.

4. De toldmyndigheder, der har anmodet om undersogelsen, skal underrettes om resultaterne af
denne undersogelse sA hurtigt sor muligt. Disse resultater skal klart vise, om de i leverandorer-
klmringen afgivne oplysninger er korrekte, og saette dem i stand til at afgore, om og i hvilken
udstraekning denne leverandorerklaering kunne danne grundlag for udstedelse af et varecertifikat
EUR. 1 eller udfaerdigelse af en fakturaerklzering.

Artikel 35
Bilwggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med de i artikel 33 og 34 fastsatte kontrolprocedurer opstAr tvister, der ikke

kan bilwgges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersogelse, og de toldmyndigheder,
der er ansvarlige for undersogelsens gennemforelse, eller hvis der opstAr tvister om fortolkningen af

denne protokol, forelzgges disse for Det Blandede EOS-Udvalg.

Artikel 36
Sanktioner

Der ivaerksmttes sanktioner mod enhver person, der udfxrdiger eller lader udfxrdige et dokument med
urigtige oplysninger for at fA en praferenceordning for varer.

AFSNIT VII
CEUTA OG MELILLA

Arrikel 37
Bestemnelser vedrorende Ceuta og Melilla

1. Udtrykkene "EOS" i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket "varer med

oprindelse i EOS" omfatter ikke varer med oprindelse i Ceuta og Melilla.

2. Ved anvendelsen af protokol 49 til aftalen om varer med oprindelse i Ceuta og Melilla anvendes

nmrvzrende protokol med de fornodne wrndringer, jf. dog de smrlige betingelser i artikel 38.

Artikel 38

Swrlige betingelser

1. Folgende betragtes som:

a) varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

i) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla;

ii) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og ved hvis fremstilling der er benyttet

materialer, som ikke fuldt ud er fremstillet ddr, forudsat at disse varer har undergiet til-

strwkkelig bearbejdning eller forarbejdning i Ceuta og Melilla. Denne betingelse galder

dog ikke for materialer med oprindelse i EOS som omhandlet i denne protokol;
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b) varer med oprindelse i EOS:

i) varer, der fuldt ud er fremstillet i E0S

ii) varer, der er fremstillet i EOS, og ved hvis fremstilling der er benyttet materialer, som
ikke fuldt ud er fremstillet ddr, forudsat at disse varer har underglet tilstrmkkelig bearbejd-
ning eller forarbejdning i EOS. Denne betingelse gelder dog ikke for materialer med
oprindelse i Ceuta og Melilla som omhandlet denne protokol.

2. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt omrAde.

3. Hvis et bevis for oprindelse, der er udstedt eller udfmrdiget i henhold til denne protokol, angir
varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, skal eksportoren tydeligt angive dem ved hjwlp af market
"CM".

Hvad angAr varecertifikat EUR. 1, skal dette angives i rubrik 4 pA certifikatet.

Hvad angAr fakturaerklmringen, skal dette angives pA det dokument, hvorpA erklmringen afgives.

4. Det pAhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og
Melilla.

5. 15 finder ikke anvendelse pA samhandelen mellem Ceuta og Melilla pA den ene side og EFTA-
staterne pA den anden side.
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TILLEG I
INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I TILLEG II

Note 1:

Listen indeholder for alle varer, der er omfattet af aftalen, regler for, hvilke betingelser der skal vwre
opfyldt, for at disse varer kan betragtes som tilstraekkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold
til artikel 4, stk. 1, i protokollen.

Note 2:

2.1. 1 de to forste kolonner pA listen beskrives den fremstillede vare. I forste kolonne angives
positionsnummer eller kapitel i Det Harmoniserede System, og i anden kolonne angives
varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver
angivelse i de to forste kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Nar der i nogle
tilfaelde star et "ex" for angivelsen i forste kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller
4 kun finder anvendelse pA den del af den pAgwldende position eller det pAgaeldende kapitel,
som er anfort i kolonne 2.

2.2. Nar flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen
i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4
anvendelse pA alle varer, der i henhold til Det Harmoniserede System tariferes under
positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3. Nar der er forskellige regler pA listen for forskellige varer inden for en position, indeholder
hver "indrykning" beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende
regel i kolonne 3 eller 4.

2.4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de forste to kolonner er specificeret en regel i bade
kolonne 3 og 4, kan eksportoren valge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i
kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i
kolonne 3 anvendes.

Note 3:

3.1. Bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, i protokollen angaende varer med oprindelsesstatus, der
benyttes til fremstilling af andre varer, finder anvendelse, uanset om denne status er opnAet
pA den fabrik, hvor disse varer benyttes, pA en anden fabrik i samme land eller i et andet
EOS-land.

Eksempel:
En maskine, der henhorer under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at vwrdien
af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke mA overstige 40% af varens pris ab
fabrik, er fremstillet af "andet legeret stAl groft tildannet ved smedning*, der henhorer
under pos. ex 7224.

Hvis smedningen er foretaget i EOS pA grundlag af en barre uden oprindelsesstatus,har
den allerede fAet oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 pA listen.
Smedningen arses sA for at have oprindelsesstatus ved beregningen af vzrdien af
maskinen, uanset om denne er fremstillet pA samme fabrik, pA en anden fabrik i samme
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land eller i et andet EOS-land. Der tages sliedes ikke hensyn til vardien af barren uden
oprindelsesstatus, nAr vmrdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lmgges
sarnmen.

3.2. Reglen pa listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nodvendig og
yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver ogsA oprindelsesstatus; omvendt kan en
mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. NAr et materiale
uden oprindelsesstatus ifolge en regel kan anvendes pA et vist fremstillingstrin, er det tilladt
at anvende et sAdant materiale pA et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke pa et senere
stadium.

3.3. Nr det i en regel pA listen specificeres, at en vare mA fremstilles af mere end dt materiale,
betyder det, at et hvilket som heist eller flere af materialerne kan anvendes. Det krmves ikke,
at alle materialer anvendes.

Eksempel:
I reglen for vmvede stoffer i ex kapitel 50 til kapitel 55 hedder det, at naturlige fibre
kan anvendes, og at bl.a. kemikalier ogsa kan anvendes. Dette betyder ikke, at begge
materialer skal anvendes, men at et af dem eller begge mA anvendes.

3.4. Nhr det i en regel pA listen hedder, at en vare skal vmre fremstillet af et bestemt materiale,
forhindrer betingelsen naturligvis ikke, at der anvendes andre materialer, som ph grund af
deres art ikke kan opfylde reglen (se ogsA note 6.2 nedenfor angAende tekstiler).

Eksempel:
Reglen angaende tilberedte fodevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn
og varer deraf helt specifikt er udelukket, er ikke til hinder for, at der kan anvendes
mineralsalte, kemikalier og andre tilsmtningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gmlder imidlertid ikke for varer, der - selv om de ikke ma fremstilles af det bestemte
materiale, som er navnt pa listen - pa et tidligere fremstillingstrin ma fremstilles af et
materiale af samme art.

Eksempel:
NAr en beklmdningsgenstand i ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og shdanne
artikler kun ma tilvirkes af gan uden oprindelsesstatus, er det ikke muligt at anvende
fiberdug, selv nhr fiberdug normalt ikke kan fremstilles af gan. I shdanne tilftlde ber
der som hovedregel anvendes materiale, der befinder sig ph stadiet umiddelbart forud
for garnfremstillingen, dvs. fiberstadiet.

3.5. Nar der i en regel pa listen angives to procenter som maksimumsvmrdien af materialer uden
oprindelsesstatus, der kan anvendes, mA disse procenter ikke laegges sammen. Heraf felger,
at maksimumsvmrdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus adrig mA vzere
hojere end den hojeste af de angivne procenter. Endvidere ma de enkelte procenter ikke
overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gaelder for.

Note 4:

4.1. "Naturlige fibre" anvendes pa listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre.
De er begrmnset til stadiet, inden spinding foretages, herunder ogsh affald, og omfatter
medmindre andet er angivet ogsA fibre, der er kartede, kammede eller ph anden made beredt,
men ikke spundet.
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4.2. "Naturlige fibre" omfatter ogsA hestehAr henhorende under pos. 0503 og natursilke
henhorende under pos. 5002 og 5003 s~vel som uld og fine eller grove dyreh r under
pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre
vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

4.3. "Spindeoplosninger", "kemikalier" og "materialer til papirfremstilling" anvendes i listen til
beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til
fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. "Korte kemofibre" anvendes pA listen for syntetiske eller regenererede bAnd (tow), korte fibre
eller affald henhorende under pos. 5501 til 5507.

Note 5:

5.1. NAr der for en bestemt vare pA listen er henvist til denne note, finder betingelserne i
kolonne 3 ikke anvendelse pA basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af denne
vare, og som sammenlagt udgor 10% eller derunder af den samlede vzegt af alle anvendte
basistekstilmaterialer (se ogsA note 5.3 og 5.4 nedenfor).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes pA blandede varer, der er fremstillet af
to eller flere basistekstilmaterialer.

Folgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke
- uld
- grove dyrehAr
- fine dyrehAr
- hestehAr
- bomuld
- materialer til papirfremstilling og papir
- hr
- hamp
- jute og andre bastfibre
- sisal og andre agavefibre
- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre
- endelose syntetiske fibre
- endelose regenererede fibre
- korte syntetiske fibre
- korte regenererede fibre.

Eksempel:
Garn under henhorende pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhorende under
pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhorende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan
korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der
krmver anvendelse af kemikalier eller spindeoplosninger), anvendes med op til 10 vmgtprocent
af garnet.

Eksempel:
Vaivet stof henhorende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhorende under
pos. 5107 og gan af korte syntetiske fibre henhorende under pos. 5509, er et blandet stof.
Derfor kan gan af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kraever
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anvendelse af kemikalier eller spindeoplosninger), eller uldgarn, som ikke opfylder
oprindelsesreglerne (der krmver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kaemmede
eller pA anden made beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes
med op til 10 vagtprocent af stoffet.

Eksempel:
Tuftet tekstilstof henhorende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhorende
under pos. 5205 og bomuldsstof henhorende under pos. 5210, er kun en blandet vare, nAr
bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof fremstillet af garner, der tariferes under to
swrskilte positioner, eller nAr de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:
Der er kiart tale om to swrskilte basistekstilmaterialer, nAr det plgaldende tuftede tekstilstof
er fremstillet af bomuldsgarn henhorende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre
henhorende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

Eksempel:
Et txppe med tufter, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med
en bagbekltdning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer.
SAledes kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgar pA et senere stadium i fremstil-
lingen, end reglen tillader det, anvendes, forudsat at deres samlede vwgt ikke overstiger 10%
af vaigten af tzppets tekstilmaterialer. SAledes kan bade jutebagbekladningen og/eller garnet
af regenererede fibre indfores pA dette fremstillingsstadium, forudsat at vzgtbetingelserne er
opfyldt.

5.3. For varer, hvori der indgAr "garn fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible
polyestersegmenter, ogsA overspundet", er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For varer, hvori der indgAr strimler bestAende af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne
af plastfolie, ogsA beldmdt med aluminiumspulver, af bredde pA 5 mm og derunder, der ved
hjxlp af et klmbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn
til denne strimmel.

Note 6:

6.1. For de tekstilvarer, der er markeret pA listen med en fodnote, der henviser til denne note, kan
tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen pA listen i
kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden
position end varen, og at deres vardi ikke overstiger 8% af varens pris ab fabrik.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de
indeholder tekstilmaterialer eller ej.

Eksempel:
Hedder det i en regel pA listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand
sasom benkl.der, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som
f.eks. knapper, idet knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme Arsag
forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlAse, selv om lynlAse i almindelighed
indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Ns der gtlder en procentregel, skal der ved beregningen af vardien af de medgAbde
materialer, som ikke har oprindelsesstatus, tages hensyn til vardien af de materialer, der ikke
tariferes under kapitel 50 til 63.
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TILLEG II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger,
som materialer uden oprindelsesstatus skal undergi,
for at den fremstillede vare kan fA oprindelsesstatus

Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fardige vare oprindelsesstatus

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

Andet kod og spiseligt
slagteaffald af hval, fersk,
kolet eller frosset

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare

Fisk og krebsdyr, bloddyr jFremstilling, ved hvilken
og andre hvirvellose vand-
dyr

Kwrnemalk, koaguleret
mxlk og flode, yoghurt,
kefir og anden fermenteret
eller symet mwlk og
flode, aromatiseret eller
tilsat frugt, nodder eller
kakao

Sukkermajs (Zea mays
var. saccharata)

alle anvendte materialer,
der henhorer under kapi-
tel 3, skal vwre fuldt ud
fremstillet

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte ma-

terialer, der henhorer
under kapitel 4, skal
vre fuldt ud fremstillet

- alle anvendte frugtsafter
(undtagen ananas-,
lime- eller grapefrugt-
safier), der henhorer
under pos. 2009, allere-
de skal have oprindel-
sesstatus, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer, der
henherer under
kapitel 17, ikke
overstiger 30% af den
fardige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

ex 0208

Kapitel 3

ex 0403

ex 0710 og
ex 0711
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Bearbejdning eller forarbejdning af

HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den faerdige vare oprindelsesstatus

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

Kaffe, rA eller brmndt,
ogsA koffeinfri; skaller og
hinder af kaffe; kaffeer-
statning med indhold af
kaffe, uanset blan-
dingsforholdet

Te, ogsl aromatiseret

Plantesafter og plante-
ekstrakter af lakrids og
humle; pectinstoffer,
pectinater og pectater;
agar-agar og andre plan-
teslimer og gelatinerings-
midler, ogsA modificerede,
udvundet af vegetabilske
stoffer:

- Planteslimer og gela-
teringsmidler, modifi-
cerede, udvundet af
vegetabilske stoffer

- Andre varer

Bomuldslinters

0901

0902

ex 1302

ex 1404
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Fremstilling pA basis af
alle materialer

Fremstilling pi basis af
alle materialer

Fremstilling pA basis af
ikke modificerede plan-
teslimer og gela-
teringsmidler

Fremstilling, ved hvilken
verdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fardige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fierdige
vare
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

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

Fedtstoffer og olier ud-
vundet af fisk og havpatte-
dyr, saint fraktioner deraf,
ogsA raffinerede, men ikke
kemisk modificerede:

- Fraktioner i fast form,
af fiskeolier saint fedt-
stoffer og olier udvun-
det af havpattedyr

- Andre varer

Animalske og vegetabilske
fedtstoffer og olier saint
fraktioner deraf, helt eller
delvis hydrerede, inter-
esterificerede, re-esterifi-
cerede eller elaidiniserede,
ogsA raffinerede, men ikke
pa anden mAde bearbej-
dede, fuldt ud fremstillet
af fisk eller havpattedyr

Hxrdet ricinusolie (sAkaldt
opalvoks)

1504

ex 1516

ex 1516

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der
henhorer under pos. 1504

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer,
der henhorer under kapi-
tel 2 og 3, skal vere fuldt
ud fremstillet

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer,
der henhorer under kapi-
tel 2 og 3, skal vxre fuldt
ud fremstillet

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare
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Bearbejdning eller forarbejdning af

HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

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

ex 1517

ex 1518

ex 1519

1520

Margarine; spiselige blan-
dinger eller tilberedninger
af animalske eller vegeta-
bilske fedtstoffer eller oi-
er eller af fraktioner af
forskellige fedtstoffer og
oiler fra dette kapitel,
undtagen spiselige fedt-
stoffer og olier eller frak-
tioner deraf henhorende
under pos. 1516, med
indhold af malkefedt pA
over 10 vagtprocent, men
ikke over 15 vwgtprocent

Linoxyn

Industrielle monocarboxyl-
fedtsyrer; sure olier fra
raffinering; industrielle
fedtalkoholer, ikke til
dyrefoder

- Industrielle monocar-
boxylfedtsyrer; sure
olier fra raffinering

- Industrielle fedtalkoho-
ler

Glycerol (glycerin), ogsA
kemisk ren; glycerolvand
og glycerollud

Vol. 1795. 1-31121

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fwrdige vare, og

- alle anvendte ma-
terialer, der henhorer
under kapitel 4, skal
vxre fuldt ud fremstillet

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fierdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der
henhorer under pos. 1519

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare



98 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fardige vare oprindelsesstatus

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

Vegetabilsk voks (und-
tagen triglycerider), bi-
voks og anden insektvoks
samt spermacet (hvalrav),
ogsA raffineret eller farvet

Degras; restprodukter fra
behandling af fedtstoffer,
fede olier eller animalsk
og vegetabilsk voks

Ekstrakter og saft af hval-
kod, fisk, krebsdyr, bld-
dyr eller andre hvirvellose
vanddyr

Fisk, tilberedt eller kon-
serveret; kaviar og kavi-
arerstatning tilberedt af
fiskerogn

Krebsdyr, bloddyr og
andre hvirvellose vanddyr,
tilberedt eller konserveret

Kemisk ren lactose og
maltose

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte varer hen-
horer under en anden
position end den fzrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den f~rdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer,
der henhorer under kapi-
tel 2 og 3, skal vzre fuldt
ud fremstillet

Fremstilling, ved hvilken
al anvendt fisk og fi-
skerogn skal vmre fuldt ud
fremstillet

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte krebsdyr,
bloddyr og andre hvirvel-
lose vanddyr skal vazre
fuldt ud fremstillet

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der
henhorer under pos. 1702

1521

1522

ex 1603

1604

1605

ex 1702
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Sukkervarer uden indhold
af kakao (herunder hvid
chokolade)

Kakaomasse, ogsA affedtet

Kakaosmor, kakaofedt og
kakaoolie

Kakaopulver, ikke tilsat
sukker eller andre sode-
midler

Chokolade og andre tilbe-
redte nwringsmidler med
indhold af kakao

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte varer hen-
horer under en anden
position end den fmrdige
vare, dog forudsat at
vxrdien af alle andre
anvendte materialer hen-
horende under kapitel 17
ikke overstiger 30% af
den fxrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henherer under en anden
position end den faerdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den faerdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henherer under en anden
position end den faerdige
vare, dog forudsat at
vatrdien af alle anvendte
materialer, der henherer
under kapitel 17, ikke
overstiger 30% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik
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Bearbejdning eller forarbejdning af

HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fzrdige vare oprindelsesstatus

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

Maltekstrakt; tilberedte
nmringsmidler fremstillet
af mel, af stivelse eller
maltekstrakt, ogsA tilsat
kakao, sAfremt dette udgor
mindre end 50 vzgtpro-
cent, ikke andetsteds
tariferet; tilberedte nae-
ringsmidler fremstillet af
produkter henhorende
under pos. 0401 til 0404,
ogsA tilsat kakao, sAfremt
dette udgor mindre end
10 vagtprocent, ikke
andetsteds tariferet:

- Maltekstrakt

- Andre varer

Fremstilling pA basis af
korn, der henhorer under
kapitel 10

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fa:rdige
vare, dog forudsat at
v~rdien af alle anvendte
materialer, der henhorer
under kapitel 17, ikke
overstiger 30% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik
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Bearbejdning eller forarbejdning af

HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

Pastaprodukter, ogsA kogte
eller med fyld (af kod
eller andre varer) eller pA
anden mAde tilberedt,
f.eks. spaghetti, makaroni,
nudler, lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni - bort-
set fra varer, der inde-
holder over 20 vwgtpro-
cent af polser, kod eller
slagteaffald af enhver art,
blod eller alle kombinatio-
ner heraf; couscous, ogsa
tilberedt

Tapioka og tapiokaerstat-
ninger fremstillet af stivel-
se, i form af flager, gryn,
perlegryn, sigtemel o.lign.

Varer fremstillet ved
ekspandering eller ristning
af korn eller kornproduk-
ter (f.eks. corn flakes);
korn (kerner) undtagen
majs, forkogt eller pa
anden made tilberedt

- Uden indhold af kakao

Fremstilling, ved hvilken
al anvendt korn og varer
deraf (undtagen hard
hvede og heraf fremstille-
de produkter) skal vxre
fuldt ud fremstillet

Fremstilling pa basis af
alle materialer, undtagen
kartoffelstivelse, der hen-
horer under pos. 1108

Vol. 1795, 1-31121
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fTrdige vare oprindelsesstatus

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

- Korn (kerner), undtagen
majs, forkogt eller pA
anden mAde tilberedt

- Andre varer

Med indhold af kakao

Fremstilling pA basis af
alle materialer, undtagen
korn og kolber af sukker-
majs, tilberedt eller kon-
serveret, henhorende
under pos. 2001, 2004 og
2005, og sukkermajs, ogsA
kogt i vand eller damp-
kogte, henhorende under
pos. 0710

Fremstilling, ved hvilken
- al anvendt korn og mel

(undtagen majs af arten
"Zea Indurata" saint
hArd hvede og heraf
fremstillede produkter)
skal v re fuldt ud
fremstillet og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer
henhorende under
kapitel 17 ikke
overstiger 30% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling pA basis af
materialer, der ikke hen-
horer under pos. 1806,
dog forudsat at vaerdien af
alle anvendte materialer
henhorende under kapi-
tel 17 ikke overstiger 30%
af den f-rdige vares pris
ab fabrik
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, son

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

1905

ex 2001

ex 2002

ex 2004 og
ex 2005

Fremstilling pA basis af
alle materialer, undtagen
materialer, der henhorer
under kapitel 11 '

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fzrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte tomater, der
henhorer under kapitel 7
og 20, allerede skal have
oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare

1) lndtil den 30. november 1993 mA majsmel ("masa" mel), der er fremstillet ved "mixtamaliza-
tion" (alkalin kogning og udblodning), dog anvendes.
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Brod, wienerbrod, kager,
kiks og andet bagvxrk,
ogsA tilsat kakao; kirke-
oblater, oblatkapsler til
12gemidler, segloblater og
lignende varer af mel eller
stivelse

Sukkermajs (Zea mays
var. saccharata), tilberedt
eller konserveret med
eddike eller eddikesyre;
yamsrodder, sode kartofler
og lignende spiselige dele
af planter med indhold af
stivelse pA 5 vxgtprocent,
tilberedt eller konserveret
med eddike eller eddi-
kesyre

Tomater, tilberedt eller
konserveret pA anden
mAde end med eddike eller
eddikesyre, ikke hele eller
i stykker

Kartofler i form af mel
eller flager, tilberedt eller
konserveret pA anden
mAde end med eddike eller
eddikesyre; sukkermajs
(Zea mays var. sac-
charata), tilberedt eller
konserveret pA anden
mAde end med eddike eller
eddikesyre
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

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

2007

ex 2008

2101

ex 2102

Syltetoj, frugtgel6, mar-
melade, frugteller nodde-
purd samt frugt- eller
noddemos, fremstillet ved
kogning eller anden var-
mebehandling, ogsA tilsat
sukker eller andre sode-
midler

Jordnoddesmor; blandin-
ger baseret pA korn; pal-
mehjerter; majs, undtagen
sukkermajs (Zea mays
var. saccharata)

Ekstrakter, essenser og
koncentrater af kaffe, te
eller matd samt varer
tilberedt pA basis af disse
produkter eller pA basis af
kaffe, te eller matd;
brandt cikorie og andre
brmndte kaffeerstatninger
saint ekstrakter, essenser
og koncentrater deraf

Levende gwr, undtagen
bagegar, ikke til dyrefo-
der; inaktiv gwr, ikke til
dyrefoder; andre encellede
mikroorganismer, dode,
ikke til dyrefoder; tilbe-
redte bagepulvere

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fxrdige vare, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer, der
henhorer under
kapitel 17, ikke
overstiger 30% af den
ferdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

Vol. 1795, 1-31121
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Bearbejdning eller forarbejdning af

HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Saucer saint tilberedninger
til fremstilling deraf;
sammnensatte smagsprm-
parater; sennepsmel og
tilberedt sennep:

- Saucer saint tilbered-
ninger til fremstilling
deraf; sammensatte
smagsprmparater

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare, dog kan sennepsmel
eller tilberedt sennep
anvendes

Sennepsmel og tilberedt Fremstilling pA basis af
sennep alle materialer

2103

2104

2105

Fremstilling pA basis af
alle materialer undtagen
tilberedte eller konservere-
de gronsager, der hen-
horer under pos. 2002 til
2005

Homogeniserede sam- Fremstilling, ved hvilken
mensatte nwringsmidler alle anvendte materialer

henhorer under en anden
position end den f.zrdige
vare

Konsumis, ogsl med
indhold af kakao

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fierdige
vare

Vol 1795. 1-31121

Supper og bouillon saint
tilberedninger til frem-
stilling deraf; homogeni-
serede sammensatte nw-
ringsmidler:

- Supper og bouillon
samt tilberedninger til
fremstilling deraf
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, sor

giver den fzrdige vare oprindelsesstatus

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

Tilberedte naringsmidler,
ikke andetsteds tariferet

Vand, herunder naturligt
eller kunstigt mineralvand,
og vand tilsat kulsyre,
ikke tilsat sukker eller
andre sodemidler og ikke
aromatiseret; is og sne

01

Vermouth og anden vin af
friske druer, tilsat aroma-
tiske planter eller aro-
mastoffer

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fardige
vare

Frenstilling, ved hvilken
al vand, der henhorer
under kapitel 22, allerede
skal have oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte druer eller
varer deraf skal vare fuldt
ud fremstillet

ex 2106

Vol. 1795. 1-31121
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den faerdige vare oprindelsesstatus

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

Ethanol (ethylalkohol),
ikke denatureret, med et
alkoholindhold pA under
80% vol; spiritus, likor og
andre spiritusholdige
drikkevarer:

- Ouzo

- Andre varer

Eddike og eddike-
erstatninger fremstillet af
eddikesyre

Hvalkod; mel, pulver og
piller (pellets) af fisk,
krebsdyr, bloddyr eller
andre hvirvellose vanddyr

Fremstilling:
- pA basis af materialer,

der ikke henhorer under
pos. 2207 og 2208, og

- ved hvilken alle an-
vendte druer eller varer
deraf skal vwre fuldt ud
fremstillet

Fremstilling:
- pA basis af materialer,

der ikke henhorer under
pos. 2207 og 2208, og

- ved hvilken alle an-
vendte druer eller varer
deraf skal vere fuldt ud
fremstillet eller sAfremt
alle andre anvendte
materialer allerede har
oprindelsesstatus, mA
der anvendes arrak,
som hojst mA udgore
5 rumfangsprocent af
varen

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
faerdige vare, og

- alle anvendte druer eller
varer deraf skal vmre
fuldt ud fremstillet

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer,
der henhorer under kapi-
tel 2 og 3, skal vacre fuldt
ud fremstillet

Vol. 1795, 1-31121

ex 2208

ex 2301
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fardige vare oprindelsesstatus

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

"Solubles" af fisk Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer,
der henhorer under kapi-
tel 3, skal vmre fuldt ud
fremstillet

ex 2309

Vol. 1795, 1-31121
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Bearbejdning eller forarbejdning af

HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

Salt; svovl; jord- og ste-
narter; gips, kalk og ce-
ment; undtagen produkter
henhorende under pos.-
ex 2504, ex 2515,

ex 2516, ex 2518,
ex 2519, ex 2520,
ex 2524, ex 2525 og
ex 2530, for hvilke de
g Idende regler er anfort
nedenfor

Naturlig krystallinsk grafit
med beriget kulindhold,
renset og malet

Marmor, groft tildannet,
ogsA ved savning til blok-
ke eller til kvadratiske
eller rektangulaere plader,
af tykkelse hojst 25 cm

Granit, porfyr, basalt,
sandsten og andre monu-
ment- eller bygningssten,
groft tildannet, ogsA ved
savning, til blokke eller til
kvadratiske eller rektangu-
lare plader, af tykkelse
hojst 25 cm

Dolomit

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fardige
vare

Berigelse af kulindholdet,
rensning og maling af
krystallinsk rtgrafit

Tildannelse, ogsl ved
savning, af marmor (even-
tuelt allerede udsavet), af
tykkelse over 25 cm

Tildannelse, ogsA ved
savning, af sten (eventuelt
allerede udsavet), af tyk-
kelse over 25 cm

Branding af ikke-bra:ndt
dolomit

Vol. 1795, 1-31121

ex Kap. 25

ex 2504

ex 2515

ex 2516

ex 2518
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Bearbejdning eller forarbejdning af

HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den f-rdige vare oprindelsesstatus

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

ex 2519

ex 2520

ex 2524

ex 2525

ex 2530

Kapitel 26

ex Kap. 27

Naturlig magnesiumcar-
bonat (magnesit), knust og
pakket i luftttte behol-
dere, og magnesiumoxid,
ogsA rent, dog ikke smel-
tet eller dodbrmndt (sin-
tret) magnesia

Gips, smrlig tilberedt til
dentalbrug

Asbestfibre, rA

Glimmerpulver

Brzndte eller pulverisere-
de jordpigmenter

Malme, slagger og aske

Mineralske olier og pro-
dukter af deres destil-
lering; bituminose materi-
aler, mineralsk voks;
undtagen produkter hen-
horende under
pos. ex 2707 og 2709 til
2715, for hvilke de gal-
dende regler er anfort ne-
denfor

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare. Dog mA der anven-
des naturlig magnesium-
carbonat (magnesit)

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fzrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling pA basis af
asbestmalm (asbestkon-
centrat)

Maling af glimmer og
glimmeraffald

Bra:nding eller knusning
af jordpigmenter

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fzrdige
vare

Vol. 1795, 1-31121
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

ex 2707

2709 til
2715

ex Kap. 28

ex 2811

Disse firdigvarer er om-
fattet af tillig V11

Lignende olier som mi-
neralolier, fremstillet ved
destillation af hojtempera-
turtjaere fra stenkul, for sA
vidt deres indhold af
aromatiske bestanddele,
beregnet efter vagt, er
storre end deres indhold af
ikke-aromatiske bestandde-
le, og af hvilke der ved
destillation op til 250'C
overdestilleres mindst
65 rumfangsprocent (her-
under blandinger af benzin
og benzen), til anvendelse
som braendstof

Mineralolier udvundet ved
destillation deraf; bitumi-
nose substanser, mineralsk
voks

Uorganiske kemikalier;
uorganiske eller organiske
forbindelser af .dle metal-
ler, af sjacldne jordarters
metaller, af radioaktive
grundstoffer og af isoto-
per; undtagen produkter
henhorende under pos.-
ex 2811, ex 2833 og

ex 2840, for hvilke de
galdende regler er anfort
nedenfor

Svovltrioxid

Fremstilling, ved hvil-
ken vaerdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den ferdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken v-rdien af alle
anvendte varer ikke
overstiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

Vol 1795. 1-31121

Disse fmrdigvarer er om-
fattet af tiling VII

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fardige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, mA dog anven-
des, forudsat at deres
vardi ikke overstiger 20%
af den faerdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling pA basis af
svovldioxid
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Bearbejdning eller forarbejdning af
HS-position Varebeskrivelse materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fberdige vare oprindelsesstatus

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

Aluminiumsulfat

Natriumperborat

Organiske kemikalier;
undtagen produkter hen-
horende under
pos. ex 2901, ex 2902,
ex 2905, 2915, 2932,
2933 og 2934, for hvilke
de gwldende regler er
anfort nedenfor

Acycliske carbonhybrider,
til anvendelse som brand-
stof

Cycloalkaner og cyclo-
alkener (undtagen azu-
lener), benzen, toluen og
xylen, til anvendelse som
brwndstof

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Dinatriumtetraborat penta-
hydrat

Frermstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fairdige
vare. Materialer, der
henhorer under samrne
position, mA dog anven-
des, forudsat at deres
vmrdi ikke overstiger 20%
af den faerdige vares pris
ab fabrik

Disse f.Trdigvarer er om-
fattet af tillxg VII

Disse f rdigvarer er om-
fattet af tillag VII

Fremstilling, ved hvil-
ken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

ex 2833

ex 2840

ex Kap. 29

ex 2901

ex 2902

Vol. 1795, 1-31121

1994



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits 113

HS-position Varebeskrivelse Bearbeidning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

ex 2905

2915

2932

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der hen-
horer under pos. 2905.
Dog ma metalalkoholater
henhorende under denne
position anvendes,
forudsat at deres vaerdi
ikke overstiger 20% af
den fardige vares pris ab
fabrik

Fremstilling pA basis af
alle materialer. Vardien af
alle anvendte materialer,
der henhorer under
pos. 2915 og 2916, ma
dog ikke overstige 20% af
den faerdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken verdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Metalalkoholater af
alkoholer henhorende
under denne position og af
ethanol eller glycerol

Maettede acycliske mo-
nocarboxylsyrer og deres
anhydrider, halogenider,
peroxider og peroxysyrer;
halogen-, sulfo-, nitro- og
nitrosoderivater deraf

Heterocycliske forbin-
delser udelukkende med
oxygen som heteroa-
tom(er):

- Indre ethere og ha-
logen-, sulfo-, nitro- og
nitrosoderivater deraf

- Cycliske acetaler og
indre hemiacetaler samt
halogen-, sulfo-, nitro-
og nitrosoderivater
deraf

alle anvendte materialer,
der henhorer under
pos. 2909, ma dog ikke
overstige 20% af den
ftzrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling pA basis af
alle materialer

anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling pa basis af Fremstilling, ved
alle materialer. Vardien af hvilken vzrdien af alle
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

- Andre varer

Heterocycliske forbin-
delser udelukkende med
nitrogen som heteroa-
tom(er); nucleinsyrer og
deres salte

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den faerdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, ml dog an-
vendes, forudsat at deres
vaerdi ikke overstiger 20%
af den fierdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling pA basis af
alle materialer. Vwrdien af
alle anvendte materialer,
der henhorer under
pos. 2932 og 2933, mA
dog ikke overstige 20% af
den fwrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den farrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fairdige vare oprindelsesstatus

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

Andre heterocycliske
forbindelser

Pharmaceutiske produkter;
undtagen produkter
henhorende under
pos. 3002, 3003 og 3004,
for hvilke de g eldende
regler er anfort nedenfor

Fremstilling pi basis af
alle materialer. Vaerdien af
alle anvendte materialer,
der henhorer under
pos. 2932, 2933 og 2934,
mA dog ikke overstige
20% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare. Materialer, der
henhorer under saune
position, ml dog an-
vendes, forudsat at deres
verdi ikke overstiger 20%
af den fardige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795. 1-31121

2934

ex Kap. 30
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fzrdige vare oprindelsesstatus

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

Menneskeblod; dyreblod
tilberedt til terapeutisk,
profylaktisk eller
diagnostisk brug; antisera
og andre blodbestanddele;
vacciner, toksiner,
mikroorganismekulturer
(undtagen gwr) saint
lignende produkter:

- Varer best~ende af
mindst to produkter,
der er blandet til
terapeutisk eller
profylaktisk brug, eller
ublandede produkter til
samme brug, i doseret
stand eller i former
eller pakninger til
detailsaIg

- Andre varer:

- Menneskeblod

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der
henhorer under pos. 3002.
Materialerne i denne
beskrivelse kan ogsA
anvendes, forudsat at
deres vairdi ikke over-
stiger 20% af den fardige
vares pris ab fabrik

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der
henhorer under pos. 3002.
Materialerne i denne
beskrivelse kan ogsA
anvendes, forudsat at
deres vaerdi ikke over-
stiger 20% af den ferdige
vares pris ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fardige vare oprindelsesstatus

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

- Dyreblod tilberedt til
terapeutisk eller
profylaktisk brug

- Blodbestanddele,
undtagen antisera;
haemoglobin og se-
rumglobuliner

- Hzemoglobin, blod-
globuliner og se-
rumglobuliner

- Andre varer

Fremstilling pa basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der
henhorer under pos. 3002.
Materialemne i denne
beskrivelse kan ogsA
anvendes, forudsat at
deres vwrdi ikke over-
stiger 20% af den faerdige
vares pris ab fabrik

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der
henhorer under pos. 3002.
Materialerne i denne
beskrivelse kan ogsA
anvendes, forudsat at
deres vardi ikke over-
stiger 20% af den fxrdige
vares pris ab fabrik

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der
henhorer under pos. 3002.
Materialerne i denne
beskrivelse kan ogst
anvendes, forudsat at
deres verdi ikke over-
stiger 20% af den fxrdige
vares pris ab fabrik

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
andre materialer, der
henhorer under pos. 3002.
Materialerne i denne
beskrivelse kan ogsA
anvendes, forudsat at
deres verdi ikke over-
stiger 20% af den fierdige
vares pris ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

117
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, sone

giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

Lzgemidler (undtagen
produkter henhorende
under pos. 3002, 3005
eller 3006)

Godningsstoffer, undtagen
produkter henhorende
under pos. ex 3105, for
hvilken den gwIdende
regel er anfort nedenfor

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fwrdige vare.
Materialer, der
henhorer under
pos. 3003 eller 3004,
mA dog anvendes,
forudsat at deres
samlede vardi ikke
overstiger 20% af den
fardige vares pris ab
fabrik, og
vxrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 50% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den ferdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, mA dog an-
vendes, forudsat at deres
verdi ikke overstiger 20%
af den fxrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

3003 og
3004

ex Kap. 31

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

ex 3105

ex Kap. 32

ex 3201

Mineralske eller kemiske
godningsstoffer
indeholdende to eller tre
af godningselementerne
nitrogen, phos-
phor og kalium; andre
godningsstoffer; varer
henhorende under dette
kapitel, i form af tabletter
eller lignende eller i
pakninger af bruttovaegt
10 kg og derunder,
undtagen:
- Natriumnitrat
- Calciumcyanamid
- Kaliumsulfat
- Kalium
- magnesiumsulfat

Garve- og farve-
stofekstrakter; garvesyrer
og derivater deraf;
pigmenter og andre
farvestoffer; maling og
lakker; kit, spartelmasse
o.lign.; trykfarver, bIk
og tusch; undtagen pro-
dukter henhorende under
pos. ex 3201 og 3205, for
hvilke de gaeldende regler
er anfort nedenfor

Garvesyrer (tanniner) samt
salte, ethere, estere og
andre derivater deraf

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare.
Materialer, der
henhorer under samme
position, mA dog
anvendes, forudsat at
deres verdi ikke
overstiger 20% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik, og

- vardien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 50% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den faerdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, mA dog an-
vendes, forudsat at deres
verdi ikke overstiger 20%
af den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling pA basis af
garvestofekstrakter af
vegetabilsk oprindelse

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den faerdige vares pris
ab fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

3205

ex Kap. 33

3301

Substratpigmenter;
praeparater som nwvnt i
bestemmelse 3 til dette
kapitel, pA basis af
substratpigenter 0

Flygtige vegetabilske olier
og resinoider;
parfumevarer, kosmetik
og toiletmidler; undtagen
produkter henhorende
under pos. 3301, for
hvilken den gwedende
regel er anfort nedenfor

Flygtige vegetabilske olier
(ogsA befriet for terpener),
ogsA i fast form;
resinoider; koncentrater af
flygtige vegetabilske olier
i fedtstoffer, ikke-flygtige
olier, voks eller lignende
fremkommet ved en-
fleurage eller maceration;
terpenholdige biprodukter
fra behandling af flygtige
vegetabilske olier;
vandfase fra vanddamp-
destillation af flygtige
vegetabilske olier saint
vandige oplosninger af
sAdanne olier

Fremstilling, ved
hvilken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fxrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vaerdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fierdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den faerdige vares pris
ab fabrik

1) Efter bestenmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om prieparater, som anvendes til farvning af
alle materialer eller som bestanddele til fremstilling af farveprwparater, forudsat at de ikke
henhorer under en anden position i kapitel 32.

2) Ved "gruppe" forsts enhver anden del af positionen, som er adskilt fra resten af
positionsteksten ved semikolon.

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling pA basis af
alle materialer undtagen
materialer, der henhorer
under pos. 3203, 3204 og
3205. Materialer, der
henhorer under pos. 3205,
ma dog anvendes, forudsat
at deres vwrdi ikke over-
stiger 20% af den fxrdige
vares pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fzrdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, ma dog an-
vendes, forudsat at deres
vwrdi ikke overstiger 20%
af den fxrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling pa basis af
alle materialer, herunder
materialer, der hidrorer
fra en anden "gruppe"
under denne position.
Materialer, der henhorer
under samme gruppe, ma
dog anvendes, forudsat at
deres vaerdi ikke
overstiger 20% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fzerdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

Swbe, organiske over-
fladeaktive stoffer samt
vaske- og ren-
goringsmidler; smore-
midler, syntetisk voks og
tilberedt voks, pudse- og
skuremidler, lys og
lignende produkcter;
dentalvoks og andre
dentalpraeparater pA basis
af gips; undtagen
produkter henhorende
under pos. ex 3403 og
3404, for hvilke de
galdende regler er anfort
nedenfor

Tilberedte smremidler,
med indhold af olier
udvundet af jordolie eller
af ra olier hidrorende fra
bituminose mineraler,
forudsat at de udgor
mindre end 70 vagtpro-
cent deraf

Syntetisk voks og tilberedt
voks:

- PA basis af paraffin,
jordolievoks eller voks
udvundet af bituminose
mineraler, slack-voks
eller scale-voks

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den ferdige
vare, Materialer, der
henhorer under samme
position, mA dog an-
vendes, forudsat at deres
vmrdi ikke overstiger 20%
af den fmrdige vares pris
ab fabrik

Disse fmrdigvarer er
omfattet af tillag VII

Disse fardigvarer er
omfattet af tillaeg VII

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fardige vares pris
ab fabrik

Vol 1795, 1-31121

ex Kap. 34

ex 3403

3404
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

- Andre varer

Proteiner; modificeret
stivelse; lir og kMister;
enzymer; undtagen
produkter henhorende
under pos. 3501, 3502,
3505 og ex 3507.
Reglerne for produkter
henhorende under
pos. ex 3502, ex 3505 og
ex 3507 er anfort nedenfor

Fremstilling pA basis af
alle materialer, undtagen:
- hydrerede olier, der har

karakter af voks, som
henhorer under
pos. 1516

- fedtsyrer, ikke kemisk
definerede eller
industrielle
fedtalkoholer, der bar
karakter af voks, som
henhorer under
pos. 1519

- materialer, der hen-
hrer under pos. 3404

Disse materialer mA dog
anvendes, forudsat at
deres verdi ikke
overstiger 20% af den
fzerdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, mA dog an-
vendes, forudsat at deres
vaerdi ikke overstiger 20%
af den fzrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken v.rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fazrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fardige vares pris
ab fabrik

ex Kap. 35

Vol 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fzErdige vare oprindelsesstatus

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

AEgalbumin, uegnet eller
som skal gores uegnet til
menneskefode;
mmlkealbumin (lac-
talbumin), uegnet eller
som skal gores uegnet til
menneskefode

Dextrin og anden modi-
ficeret stivelse, undtagen
stivelse, esterificeret eller
etherificeret; lir pA basis
af stivelse, dextrin eller
anden modificeret stivelse

Tilberedte enzymer, ikke
andetsteds tariferet

Krudt og andre eksplosive
stoffer; pyrotekniske
artikler, tmndstikker;
pyrophore legeringer;
visse brandbare materialer

ex 3502

ex 3505

ex 3507

Kapitel 36

Frermstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fatrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, ma dog an-
vendes, forudsat at deres
vmrdi ikke overstiger 20%
af den f~erdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling pa basis af
alle materialer, undtagen
materialer, der henhorer
under pos. 1108

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den firdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, ma dog an-
vendes, forudsat at deres
vxrdi ikke overstiger 20%
af den fmrdige vares pris
ab fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fairdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

Fotografiske og kine-
matografiske artikler,
undtagen produkcer
henhorende under
pos. 3701, 3702 og 3704,
for hvilke de gzldende
regler er anfort nedenfor

ex Kap. 37

3701

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, mA dog an-
vendes, forudsat at deres
vxrdi ikke overstiger 20%
af den fwrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end pos. 3701
eller 3702. Materialer, der
henhorer under pos. 3702,
mA dog anvendes, forudsat
at deres vmrdi ikke over-
stiger 30% af den fxrdige
vares pris ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fzrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fzrdige vares pris
ab fabrik

Fotografiske plader og
fotografiske bladfilm,
lysfolsomme, ikke eks-
ponerede, af andre
materialer end papir, pap
eller tekstilstof; film til
umiddelbar
billedfremstilling ("instant
film') i plader,
lysfolsomme, ikke
eksponerede, ogsA i
kassetter:

- Film til umiddelbar
billedfremstilling
("instant film"), til
farveoptagelser, i
kassenter

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

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

- Andre varer

Fotografiske film i ruller,
lysfolsomme, ikke
eksponerede, af andre
materialer end papir, pap
eller tekstilstof; film til
umiddelbar billedfrem-
stilling ("instant film") i
ruller, lysfolsomme, ikke
eksponerede

Fotografiske plader, film,
papir, pap og tekstilstof,
eksponerede, men ikke
fremkaldte

Diverse kemiske pro-
dukter; undtagen pro-
dukter henhorende under
pos. 3801, ex 3803,
ex 3805, ex 3806,
ex 3807, 3808 til 3814,
3818 til 3820, 3822 og
3823, for hvilke de
gaeldende regler er anfort
nedenfor

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end pos. 3701
eller 3702. Materialer, der
henhorer under pos. 3701
og 3702, mA dog
anvendes, forudsat at
deres verdi ikke
overstiger 20% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end pos. 3701
eller 3702

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end pos. 3701 til
3704

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fatrdige
vare. Materialer, der
henhorer under sanme
position, mA dog an-
vendes, forudsat at deres
verdi ikke overstiger 20%
af den f~erdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fxrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vairdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fairdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vxrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

VoI. 1795, 1-31121

3702

3704

ex Kap. 38
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fzrdige vare oprindelsesstatus

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

3801

ex 3803

Kunstig grafit; kolloid
eller semi-kolloid grafit;
przeparater pA basis af
grafit eller andet kul, i
form af pasta, blokke,
plader eller andre
halvfabrikata:

- Kolloid grafit i
suspension i olie, og
semi-kolloid grafit;
kulholdig pasta til
elektroder

- Grafit, i form af pasta,
der udgor en blanding
med jord- olie, indehol-
dende over 30 vegt-
procent grafit

- Andre varer

Raffineret tallolie
(tallsyre)

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vTrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fa:rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
verdien af alle anvendte
materialer, der henhorer
under pos. 3403, ikke
overstiger 20% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den ferdige
vare. Materialer, der
henhorer under derne
position, mA dog an-
vendes, forudsat at deres
vmrdi ikke overstiger 20%
af den ferdige vares pris
ab fabrik

Raffinering af rA
tallolie (tallsyre)

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

ex 3805

ex 3806

ex 3807

3808

3809

Sulfatterpentin, renset

Harpiksestere

TrxtjaTrebeg

Insektbekazmpelses-midler,
rotteudryddelsesmidler,
afsvampningsmidler,
ukrudtsbekmmpelses-
midler, antispiringsmidler,
plantevakstregulatorer,
desinfektionsmidler og
lignende produkter, der er
formet eller pakket til
detailsalg eller foreligger
som praparater eller fxr-
dige artikler (f.eks. bAnd,
vager og lys prapareret
med svovl, saint fluepapir)

Efterbehandlingsmidler,
acceleratorer til farvning
eller til fiksering af far-
vestoffer saint andre
produicter og prxparater
(f.eks. tilberedte appretur
og bejdsemidler), af den
art, der anvendes i teks-
til-, papir- eller lIder-
industrien eller i nmrstl-
ende industrier, ikke
andetsteds tariferet

Fremstilling, ved
hvilken va-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Freistilling, ved
hvilken vaerdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795. 1-31121

Rensning ved destillation
eller raffinering af rA
sulfatterpentin

Fremstilling pA basis af
harpikssyrer

Destillation af traetjxre

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den ferdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vaerdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den faerdige vares
pris ab fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fardige vare oprindelsesstatus

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

Metalbejdser; flusmidler
og andre hjmlpemidler til
lodning eller svejsning;
lodde- og svejsepulver
saint lodde- og svejse-
pasta, bestAende af metal
og andre stoffer;
przparater af den art, der
anvendes til fyldning eller
belwgning af
svejseelektroder eller
svejsetrAd

Prwparater til mod-
virkning af bankning,
oxydation, korrosion eller
harpiksdannelse,
viskositetsforhoj ende
przTparater og andre
tilberedte additiver til
mineralolier (herunder
benzin) eller til andre
vmsker, som anvendes til
samme formAl som
mineralolier:

- Tilberedte additiver til
smoreolier, med
indhold af olier
udvundet af jordolie
eller af rA olier
hidrorende fra bi-
tuminose mineraler

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

Disse fwrdigvarer er
omfattet af tillzg VII

Fremstilling, ved hvilken
vzrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

3812 Tilberedte vulkaniserings- Fremstilling, ved hvilken
acceleratorer; sammensatte vxrdien af alle anvendte
blodgoringsmidler til gum-
mi eller plast, ikke
andetsteds tariferet;
antioxydanter og andre
sammensatte stabilisatorer
til gummi eller plast

Prmparater og ladninger til
ildslukningsapparater;
ildslukkere

Sammensatte organiske
oplosnings- og fortyn-
dingsmidler, ikke an-
detsteds tariferet;
prxparater til fjernelse af
maling og lak

Kemiske grundstoffer,
doteret til anvendelse i
elektronikken, i form af
skiver, plader (wafers)
eller lignende; kemiske
forbindelser, doteret til
anvendelse i elektronikken

Bremsevwsker samt andre
tilbereite vwsker til
hydrauliske trans-
missioner, ikke inde-
holdende eller inde-
holdende mindre end
70 vatgtprocent af oiler
udvundet af jord-
olie eller af ri olier
hidrorende fra bitumirnse
mineraler

materialer ikke overstiger
50% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vaerdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den frdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fardige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vairdien af alle anvendte

•materialer ikke overstiger
50% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fa~rdige vares
pris ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fiErdige vare oprindelsesstatus

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

Antifrostpraparater
(herunder kolervmsker) og
tilberedte vwsker til
afrimning

Sammensatte reagens-
midler til diagnostisk brug
eller til laboratoriebrug,
undtagen varer
henhorende under
pos. 3002 eller 3006

Tilberedte bindemidler til
stobeforme eller
stobekerner; produkter og
restprodukter fra kemiske
og nmrsttende industrier
(herunder blandinger af
naturprodukter), ikke an-
detsteds tariferet:

Fremstilling, ved hvilken
vaerdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fardige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
va-rdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den faxrdige vares
pris ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

- Folgende varer hen-
horende under denne
position:

Tilberedte bindemidler
til stobeforme eller
stobekerner, pa basis af
naturlige harpiks-
produkter

- Naphtensyre og ikke
vandoploselige salte af
naphtensyre; estere af
naphtensyre

- Sorbitol, undtagen varer
henhorende under
pos. 2905

- Petroleumssul fona-ter,
bortset fra
petroleumssulfona-ter af
alkalimetaller, af
ammonium eller af
ethanolaminer;
thiophenholdige sulfon-
syrer af olier
hidrorende fra
bituminose mineraler og
salte deraf

- lonbyttere
- Luftabsorberende

prxparater (getters)

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, ma dog an-
vendes, forudsat at deres
verdi ikke overstiger 20%
af den faerdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

- Alkalisk jernoxid
(gasrensemasse)

- Gasvand og brugt
gasrensemasse

- Sulfonaphtensyre og
ikke-vandoploselige
salte heraf; estere af
sulfonaphtensyre

- Fuselolie og dippelsolie
- Blandinger af salte med

forskellige anioner
- Kopieringspasta, pA

basis af gelatine, ogsA
pA papir- eller
tekstilunderlag

- Andre varer Fremstilling, ved hvilken
v;Erdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fmerdige vares
pris ab fabrik

ex 3901 til Plast i ubearbejdet form,
3915 affald, afklip og skrot, af

plast; undtagen produkter
henhorende under
pos. ex 3907, for hvilke
de gwidende regler er
anfort nedenfor

Vol 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den frrdige vare oprindelsesstatus

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

- Additionspolymeri-
sationsprodukter

- Andre varer

Copolymerer fremstillet af
polycarbonat og
acrylonitril og buta-
dienstyren (ABS)

Halvfabrikata, af plast;
undtagen produkter
henhorende under
pos. ex 3916, ex 3917 og
ex 3920, for hvilke
reglerne er anfort
nedenfor:

Fremstilling, ved hvilken:
- vxrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 50% af den
ferdige vares pris ab
fabrik, og
vxrdien af anvendte
materialer henhorende
under kapitel 39 ikke
overstiger 20% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik "

Fremstilling, ved hvilken
verdien af anvendte
materialer henhorende
under kapitel 39 ikke
overstiger 20% af den
fterdige vares pris ab fa-
brik 1)

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den faerdige
vare. Materialer, der
henhorer under samme
position, mA dog an-
vendes, forudsat at deres
verdi ikke overstiger 50%
af den fazrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken va-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fairdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken va-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

1) For varer, der bestAr af materialer, som henhorer under bWde pos. 3901 til 3906, pA den ene
side, og pos. 3907 til 3911, pA den anden side, finder denne begrmnsning kun anvendelse pA
den gruppe af materialer, der beregnet efter vmgt er den fremherskende for den pAgmldende
vare.

Vol. 1795, 1-31121

ex 3907

ex 3916 til
3921
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

( (2) (3) eller (4)

- Flade varer, bearbejdet
pa anden made end blot
overfladebehandlede
eller tilskaret i anden
form end kvadratisk
eller rektangulmr; andre
varer, bearbejdet pa
anden made end blot
overfladebehandlede

- Andre varer:

- Af additionspolymerisa-
tionsprodukter

- Andre varer

Frenstilling, ved hvilken
vaerdien af alle anvendte
materialer henhrende
under kapitel 39 ikke
overstiger 50% af den
fierdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
- vaerdien af alle anvend-

te materialer ikke over-
stiger 50% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

- verdien af alle anvend-
te materialer henhoren-
de under kapitel 39 ikke
overstiger 20% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer henhorende
under kapitel 39 ikke
overstiger 20% af den
fardige vares pris ab fa-
brik ",

Fremstilling, ved hvil-
ken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken vardien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fzrdige vares pris
ab fabrik

1) For varer, der bestir af materialer, som henhorer under bade pos. 3901 til 3906, pa den ene
side, og pos. 3907 til 3911, pa den anden side, finder denne begrmnsning kun anvendelse pa
den gruppe af materialer, der beregnet efter vegt er den fremherskende for den pagaeldende
vare.

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, sorm

giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

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

ex 3916 og
ex 3917

ex 3920

3922 til
3926

ex Kap. 40

ex 4001

Profiler og ror

lonomere ark eller film

Varer af plast

Gummi og varer deraf;
undtagen produkter hen-
horende under
pos. ex 4001, 4005, 4012
og ex 4017, for hvilke de
gazldende regler er anfort
nedenfor

"Sole-crepe"-plader

Fremstilling, ved hvil-
ken va-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den faerdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken vxrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fairdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795. 1-31121

Fremstilling, ved hvilken:
- vwrdien af alle anvend-

te materialer ikke over-
stiger 50% af den fxr-
dige vares pris ab fa-
brik, og

- vardien af alle anvend-
te materialer henhoren-
de under samme posi-
tion ikke overstiger
20% af den fierdige
vares pris ab fabrik

Fremstilling pA basis af
delsalt af termoplastik, der
er en copolymer af ethylen
og metacrylsyre, delvis
neutraliseret med metallo-
ner hovedsagelig af zink
og natrium

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den ferdige
vare

Sammenpresning af "thin
pale crepe"-lag
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den f-rdige vare oprindelsesstatus

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

Blandet gummi, ikke
vulkaniseret, i ubearbejdet
form eller sore plader eller
bnd

DTk af gummi, regummi-
erede eller brugte massive
eller hule ringe, udskifteli-
ge slidbaner til dack samt
faelgbAnd, af gummi:

SDak af gummi, regum-
mierede, massive eller
hule ringe

Andre varer

Varer af hArd gummi

Huder, skind (undtagen
pelsskind) og Iz er; und-
tagen produkter henhoren-
de under pos. ex 4102,
4104 til 4107 og 4109, for
hvilke de geldende regler
er anfort nedenfor

AfhArede fire- og lam-
meskind

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Regummiering af brugte
dek

Fremstilling af alle materi-
aler undtagen materialer
henhorende under
pos. 4011 eller 4012

Fremstilling pA basis af
hArd gummi

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

AfhAring af fAre og lam-
meskind

4012

ex 4017

ex Kap. 41

ex 4102

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den faerdige vare oprindelsesstatus

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

ex 4104 til
4107

4109

Kap. 42

ex Kap. 43

ex 4302

L der, uden hAr eller uld,
undtagen Izder henhoren-
de under pos. 4108 og
4109

Laklader og lamineret
laklader; metalliseret
Imder

Varer af I.der; sadelma-
gerarbejder; rejseartikler,
hAndtasker og lignende
varer; varer af tarme

Pelsskind og kunstigt
pelsskind samt varer
deraf; undtagen produkter
henhorende under
pos. ex 4302 og 4303, for
hvilke de gxIdende regler
er anfort nedenfor

Garvede eller beredte
pelsskind, sammensatte:

Til plader, kors og
lignende

I andre tilfacIde

Vol. 1795, 1-31121

Eftergarvning af forgarvet
I der
ELLER
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Fremstilling pA basis af
Ieder, der henhorer under
pos. 4104 til 4107, forud-
sat at vxrdien heraf ikke
overstiger 50% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den faerdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare,

Blegning eller farvning
samt udklipning og sam-
mensztning af garvede
eller beredte ikke -sam-
mensatte pelsskind

Fremstilling pA basis af
garvede eller beredte
ikke -sammensatte pels-
skind
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

4303

ex Kap. 44

ex 4403

ex 4407

ex 4408

Fremstilling pA basis af
garvede eller beredte
ikke-sammensatte pels-
skind, der henhorer under
pos. 4302

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

FremstilIing pA basis af
trac, ogsA afbarket eller
groft tilhugget

Hovining, slibning eller
fingerskarvning

Sammensaetning, hovi-
ning, slibning eller finger-
skarvning

Bekldningsgenstande og
tilbehor dertil saint andre
varer af pelsskind

Trz og varer deraf; trm-
kul; undtagen produkter
henhorende under pos.-
ex 4403, ex 4407,

ex 4408, ex 4409,
ex 4410 til ex 4413,
ex 4415, ex 4416, 4418
og ex 4421, for hvilke de
gwldende regler er anfort
nedenfor

Trai, groft tildannet pA to
eller fire sider

Trai, savet eller tilhugget i
lIzngderetningen, skiret
eller skrzellet, hovlet, sle-
bet eller sammensat ved
fingerskarvning, af tykkel-
se over 6 mm

Finerplader og plader til
krydsfiner, sammensat,
samt andet trze savet i
leengderetningen, skAret
eller skrzellet, hovlet, sle-
bet eller sarnmensat ved
fingerskarvning, af tykkel-
se 6 mm eller derunder

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

Tr, (herunder ikke-sam-
mensatte parketstaver),
profileret (plojet, notet,
falset, rejfet, kelet eller
lignende) i hele Imngden
pA en eller flere kanter,
eller overflader slebet eller
sammensat ved finger-
skarvning:

- Slebet eller sammensat
ved fingerskarvning

- Ramme- og mobellister

- Andre varer

Ramme- og mebellister
saint profilerede lister til
bygning

Pakkasser, tremmekasser,
tromler og lignende pak-
ningsgenstande, af tra:

Fade, tonder, kar, baijer,
botter og andre bodker-
arbejder saint dele dertil,
af tra:

4409

ex 4410 til
ex 4413

ex 4415

ex 4416

Vol. 1795. 1-31121

Slibning eller fingerskarv-
ning

Forarbejdning til ramme-
og mabellister

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fardige
vare

Forarbejdning til ramme-
og mobellister

Fremstilling pA basis af
planker og br.dder, ikke
afskAret i fxrdige lngder

Fremstilling pA basis af
emner af tra til tondesta-
ver, ogsA savet pA de to
vasentligste sider, men
ikke yderligere bearbejde-
de
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

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

Snedker- og tomrerarbej-
der af trz til bygnings-
brug, herunder lamelpla-
der (celleplader) af tra-
sammensatte parketstaver
og tagspb ("shingles" og
shakes"), af trz

Snedker- og tomrer-
arbejder af tre til byg-
ningsbrug

Rame- og mobellister

Andre varer

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare. Dog mA lamelplader
(celleplader) og tagspAn
("shingles" og "shakes')
anvendes

Forarbejdning til ramme-
og mobellister

Frernstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

ex 4421

ex Kap. 45

4503

Kap. 46

Kap. 47

ex Kap. 48

ex 4811

Taendstikemner; traplokke
til fodtoj

Kork og varer deraf;
undtagen varer hen-
horende under pos. 4503,
for hvilken den gmldende
regel er anfart nedenfor

Varer af naturkork

Kurvemagerarbejder og
andre varer af flettemateri-
aler

Papirmasse af trm eller
andre celluloseholdige
materialer; affald af papir
og pap

Papir og pap; varer af
papirmasse, papir og pap;
undtagen varer henhoren-
de under pos. ex 4811,
4816, 4817, ex 4818,
ex 4819, ex 4820 og
ex 4823, for hvilke de
gaeldende regler er anfort
nedenfor

Papir og pap, linjeret eller
kvadreret

Vol. 1795. 1-31121

Fremstilling pi basis af
trw, der henhorer under
alle positioner, dog und-
tagen tratrAd henhorende
under pos. 4409

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fa:rdige
vare

Fremstilling pA basis af
kork henhorende under
pos. 4501

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fardige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fairdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fierdige
vare

Fremstilling pA basis af
materialer til fremstilling
af papir henhorende under
kapitel 47



142 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fzerdige vare oprindelsesstatus

( ) (2) (3) eller (4)

Karbonpapir, selvkopi-
erende papir saint andet
kopierings- og over-
foringspapir (undtagen
varer henhorende under
pos. 4809), stencils og
offsetplader af papir, ogsA
i wsker

Konvolutter, lukkede
brevkort, ikke-illustrerede
postkort saint korrespon-
dancekort, af papir eller
pap; msker, mapper og
lignende af papir og pap,
indeholdende assortimen-
ter af brevpapir, konvolut-
ter my.

Toiletpapir

,Esker, kartoner, saikke,
poser og andre emballage-
genstande af papir, pap,
cellulosevat eller cellulose-
fiberdug

4816

4817

ex 4818

ex 4819

Fremstilling pA basis af
materialer til fremstilling
af papir henhorende under
kapitel 47

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
faerdige vare, og

- verdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den fer-
dige vares pris ab fa-
brik

Fremstilling pA basis af
materialer til fremstilling
af papir henhorende under
kapitel 47

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
faerdige vare, og

- vierdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den fxr-
dige vares pris ab fa-
brik

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Brevpapirblokke

Andet papir, pap, cellulo-
sevat og cellulosefiberdug,
tilskiret

Boger, aviser, billeder og
andre tryksager; hAnds-
krevne eller maskin-
skrevne arbejder samt
tegninger; undtagen varer
henhorende under
pos. 4909 og 4910, for
hvilke de gaeldende regler
er anfort nedenfor

Postkort, trykte eller
illustrerede; trykte kort
med lykonskninger eller
personlige meddelelser,
ogsl illustrerede, med
eller uden konvolutter
eller pasat udstyr

Kalendere af enhver art,
trykte, herunder kalen-
derblokke:

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den faerdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling pA basis af
materialer til fremstilling
af papir henhorende under
kapitel 47

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fairdige
vare

Fremstilling pA basis af
alle materialer, der ikke
henhorer under pos. 4909
og 4911

Vol. 1795, 1-31121

ex 4820

ex 4823

ex Kap. 49

4909

4910
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, sor

giver den fardige vare oprindelsesstatus

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

- Skaldte "evigheds-
kalendere" ogsA til
udskiftelige kalender-
blokke, monteret pA
andet underlag end af
papir eller pap

- Andre varer

Natursilke; undtagen varer
henhorende under pos.-
ex 5003, 5004 til ex

5006 og 5007, for hvilke
de gmldende regler er
anfort nedenfor

Affald af natursilke (her-
under kokoner, der er
uanvendelige til afhasp-
ning, saint gamaffald og
opkradset tekstilmaterial e),
kartet eller kaemmet

Fremstilling, ved hvilken
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vwrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den far-
dige vares pris ab fa-
brik

Fremstilling pA basis af
materialer, der ikke hen-
horer under pos. 4909 og
4911

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fardige
vare

Kartning eller kzmning af
affald af natursilke

ex Kap. 50

ex 5003

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Garn af natursilke eller
affald af natursilke

Vwvet stof af natursilke
eller af affald af natursil-
ke:

- Af tekstil i forbindelse
med gummitrAd

Fremstilling pA basis af )
- natursilke eller affald af

natursilke, kartet eller
kemmet eller pA anden
mAde beredt til spinding

- andre naturfibre, ikke
kartet eller kiemmet
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller-ma-
terialer til fremstilling
af papir

Fremstilling pA basis af
enkelttrAdet garn

1) AngAende de swrlige betingelser, der gwlder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795. 1-31121

5004 til
ex 5006

145
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

- Andre varer

Uld saint fine eller grove
dyrehir; gan og vavet
stof af hestehir; undtagen
varer henhorende under
pos. 5106 til 5110 og
5111 til 5113, for hvilke
de gwldende regler er
anfort nedenfor

Fremstilling pA basis
af: ')
- kokosgarn
- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller knmmede
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- papir

ELLER

Trykning i forbindelse
med mindst to forbereden-
de eller afsluttende be-
handlinger (som vaskning,
blegning, mercerisering,
varmefiksering, oprue-
ning, kalandering, krym-
pefri behandling, krol-
behandling, impragnering,
dekatering, belagning,
laminering, stopning og
reparation), sAfremt va:rdi-
en af det utrykte stof ikke
overstiger 47,5% af den
fardige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

1) Anglende de saerlige betingelser, der gaelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121

ex Kap. 51
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Gan af uld, af fine eller
grove dyrehAr eller af
hestehAr

Vzevede stoffer af uld, af
fine eller grove dyrehAr
eller af hestehAr:

- Af tekstil i forbindelse
med gummitrAd

Fremstilling pA basis
af: "

- rasilke eller silkeaffald,
kartet eller kaemmet
eller pA anden made
beredt til spinding,

- naturlige fibre, ikke
kartede eller kaemmnede
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- materialer til fremstil-
ling af papir

Fremstilling pA basis af
enkelttradet garn 1)

1) Angaende de smrlige betingelser, der gwlder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121

5106 til
5110

5111 til
5113
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, sor

giver den fairdige vare oprindelsesstatus

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

- Andre varer

Bomuld; undtagen varer
henhorende under
pos. 5204 til 5207 og
5208 til 5212, for hvilke
de g Idende regler er
anfort nedenfor

Fremstilling pA basis
af: '
- kokosgarn

naturlige fibre
korte kemofibre, ikke
kartede eller ktmmede
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger eller

- papir

ELLER

Trykning i forbindelse
med mindst to forbereden-
de eller afsluttende be-
handlinger (som vaskning,
blegning, mercerisering,
varmefiksering, oprue-
ning, kalandering, krym-
pefri behandling, krIl-
behandling, imprmgnering,
dekatering, belegning,
laminering, stopning og
reparation), sAfremt vTrdi-
en af det utrykte stof ikke
overstiger 47,5% af den
fardige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

1) AngAende de sarlige betingelser, der galder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795. 1-31121

ex Kap. 52
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fardige vare oprindelsesstatus

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

Gan og trAd af bomuld

Vx-vede stoffer af bomuld

- Af tekstil i forbindelse
med gummitrAd

Fremstilling pA basis
af: "
- rfsilke eller silkeaffald,

kartet eller kammet
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke
kartede eller kxmn'ede
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger eller

- materialer til fremstil-
ling af papir

Fremstilling pA basis af
enkelttrAdet garn "

1) AngAende de szrlige betingelser, der gaelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol 1795, 1-31121

5204 til
5207

5208 til
5212
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fa:rdige vare oprindelsesstatus

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

- Andre varer

Andre vegetabilske tekstil-
fibre; papirgarn og vxvet
stof af papirgarn: und-
tagen varer henhorende
under pos. 5306 til 5308
og 5309 til 5311, for
hvilke de gxIdende regler
er anfort nedenfor

Fremstilling pA basis
af: "
- kokosgarn
- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller kzmmede
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- papir

ELLER

Trykning i forbindelse
med mindst to forbereden-
de eller afsluttende be-
handlinger (som vaskning,
blegning, mercerisering,
varmefiksering, oprue-
ning, kalandering, krym-
pefri behandling, krol-
behandling, imprwzgnering,
dekatering, belgning,
laminering, stopning og
reparation), s~fremt vardi-
en af det utrykte stof ikke
overstiger 47,5% af den
faxrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxerdige
vare

1) Anglende de serlige betingelser, der gadder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795. 1-31121

ex Kap. 53
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-S-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fi~rdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

Garn af andre vegetabilske
tekstilfibre; papirgarn

5306 til
5308

5309 til
5311

Fremstilling pi basis
af: "
- rAsilke eller silkeaffald,

kartet eller kxmnmet
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke
kartede eller knmmede
eller pa anden made
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- materialer til fremstil-
ling af papir

Fremstilling pa basis af
enkelttrAdet garn "

1) AngAende de swrlige betingelser, der gzelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121

Vmvet stof af andre vege-
tabilske tekstilfibre; vevet
stof af papirgarn

- Af tekstil i forbindelse
med gummitrAd
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, sor

giver den fierdige vare oprindelsesstatus

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

Andre varer Fremstilling pA basis
af: 1)

- kokosgarn
- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller kemmnede
eller pA anden made
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- papir

ELLER

Trykning i forbindelse
med mindst to forbereden-
de eller afsluttende be-
handlinger (som vaskning,
blegning, mercerisering,
varmefiksering, oprue-
ning, kalandering, krym-
pefri behandling, krel-
behandling, imprzgnering,
dekatering, belegning,
laminering, stopning og
reparation), sAfremt v-rdi-
en af det utrykte stof ikke
overstiger 47,5% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

1) AngAende de serlige betingelser, der gwlder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fardige vare oprindelsesstatus

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

Garn, monofilamenter og
trAd af endelose kemofibre

Vaevet stof af garn af
endelose kemofibre

- Af tekstil i forbindelse
med gummitrAd

Fremstilling pA basis
af: ,)

rasilke eller silkeaffald,
kartet eller kemmiet
eller pA anden mAde
beredt til spinding
naturlige fibre, ikke
kartede eller knmmede
eller pa anden made
beredt til spinding
kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller
materialer til fremstil-
ling af papir

Fremstilling pA basis af
enkelttrAdet garn '

1) Angtende de saerlige betingelser, der galder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121

5401 til
5406

5407 og
5408
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den ferdige vare oprindelsesstatus

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

Andre varer Fremstilling pA basis
af: 1)

- kokosgarn
- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller knunede
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- papir

ELLER

Trykning i forbindelse
med mindst to forbereden-
de eller afsluttende be-
handlinger (sone vaskning,
blegning, mercerisering,
varmefiksering, oprue-
ning, kalandering,
krympefri behandling,
krolbehandling, im-
pregnering, dekatering,
belTgning, laminering,
stopning og reparation),
s~fremt verdien af det
utrykte stof ikke
overstiger 47,5% af den
faerdige vares pris ab
fabrik

5501 til Korte kemofibre Fremstilling pA basis af
5507 kemikalier og spindeoplos-

ninger

1) AngAende de saerlige betingelser, der gaelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den ftrdige vare oprindelsesstatus

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

Garn og sytrad

Vmvet stof af korte kemo-
fibre

- Af tekstil i forbindelse
med gummitrAd

Fremstilling pA basis af ')

- rasilke eller silkeaffald,
kartet eller kammet
eller pa anden made
beredt til spinding

- naturlige fibre, ikke
kartede eller kaemmede
eller pA anden made
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller
materialer til fremstil-
ling af papir

Fremstilling pa basis af
enkelttrAdet garn ')

1) AngAende de swrlige betingelser, der gaelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol 1795. 1-31121

5508 til
5511

5512 til
5516
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fierdige vare oprindelsesstatus

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

- Andre varer

Vat, flit og fiberdug;
swrligt garn, sejlgarn, reb
pg tovvrk saint varer
deraf; undtagen varer
henhorende under
pos. 5602, 5604, 5605 og
5606, for hvilke de gael-
dende regler er anfort ne-
denfor

Fremstilling pA basis
af: '

)

- kokosgarn
naturlige fibre
korte kemofibre, ikke
kartede eller kaemmede
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- papir

ELLER

Trykning i forbindelse
med mindst to forbereden-
de eller afsluttende be-
handlinger (som vaskning,
blegning, mercerisering,
varmefiksering, oprue-
ning, kalandering,
krympefri behandling,
krolbehandling, im-
prmgnering, dekatering,
belegning, larninering,
stopning og reparation),
sAfremt va~rdien af det
utrykte stof ikke
overstiger 47,5% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling pA basis af: '

- kokosgarn
- naturlige fibre
- kemikalier eller spinde-

oplosninger, eller
- materialer til fremstil-

ling af papir

1) AngAende de serlige betingelser, der gmider for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121

ex Kap. 56
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

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

5602 Filt, ogsl impraegneret,
overtrukket, belagt eller
lamineret:

NAlefilt Fremstilling pi basis
af: ')

- naturlige fibre
- kemikalier eller spinde-

oplosninger

Fremstilling pA basis af:
filamenter af poly-
propylen, der henhorer
under pos. 5402-fibre
af polypropylen, der
henhorer under
pos. 5503 eller 5506
bAnd (tow) af filamenter
af polypropylen, der
henhorer under
pos. 5501

er dog tilladt, forudsat at
de enkelte filamenters
eller fibres finhed er
mindre end 9 decitex, og
at deres vzerdi ikke
overstiger 40% af den
faTrdige vares pris ab
fabrik

Andre varer Fremstilling pA basis af: '1

- naturlige fibre
- korte kemofibre, af

casein, eller
- kemikalier eller spinde-

oplosninger

1) Anglende de smrlige betingelser, der gxIder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Trade og snore af gummi,
overtrukket med tekstil;
tekstilgarn saint strimler
og lignende som nxvnt i
pos. 5404 eller 5405,
impr~egneret, overtrukket,
belagt eller bekl.dt med
gummi eller plast:

Trade og snore af gum-
mi, overtrukket med
tekstil

Andre varer

Metalliseret garn, ogsA
overspundet, bestaende af
tekstilgarn eller strimler
og lignende som nwvnt i
pos. 5404 eller 5405, i
forbindelse med metal i
form af trAd, bAnd eller
pulver eller overtrukket
med metal

Fremstilling pa basis af
trade og snore af gummi,
uden tekstilovertrmk

Fremstilling pa basis
af: "

- naturlige fibre, ikke
kartede eller kmnimede
eller pa anden made
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- materialer til fremstil-
ling af papir

Fremstilling pa basis af: "

- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller kaemmede
eller pa anden made
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- materialer til fremstil-
ling af papir

1) Angaende de swrlige betingelser, der gaelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Overspundet gain samt
overspundne strimler og
lignende som nmvnt i
pos. 5404 eller 5405
(bortset fra gan henhoren-
de under pos. 5605 og
overspundet gain af he-
stehAr); chenillegarn;
krimmergarn ('chainette-
garn)

Gulvtaepper og anden
gulvbel.Tgning af teks-
tilmaterialer:

- Af nAlefilt

5606

Kap. 57

1) Anglende de swrlige betingelser, der gaelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling pA basis
af: '
- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller krmmede
eller pA anden mAde
beredt til spinding

- kemikalier eller spinde-
oplosninger, eller

- materialer til fremstil-
ling af papir

Fremstilling pA basis af: )
- naturlige fibre eller
- kemikalier eller spinde-

oplosninger
Fremstilling pA basis af:
- filamenter af poly-

propylen, der henhorer
under pos. 5402

- fibre af polypropylen,
der henhorer under
pos. 5503 eller 5506,
eller

- band (tow) af filamenter
af polypropylen, der
henhorer under
pos. 5501

er dog tilladt, forudsat at
de enkelte filamenters
eller fibres finhed er
mindre end 9 decitex, og
at deres vaerdi ikke over-
stiger 40% af den fxrdige
vares pris ab fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

- Af andet flit

- Af andre varer

Serlige vevede stoffer;
tuftede tekstilstoffer;
blonder og kniplinger;
tapisserier; possementar-
tikler; broderier, undtagen
varer henhorende under
pos. 5805 og 5810, for
hvilke de gzeldende regler
er anfort nedenfor

- Af tekstil i forbindelse
red gummitrAd

Fremstilling pA basis
af: ')

- naturlige fibre, ikke
kartede eller kammede
eller pA anden mAde
beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spinde-
oplosninger

Fremstilling pA basis af: "

- kokosgarn
- garn af endelose

syntetiske eller
regenererede fibre

- naturlige fibre, eller
- korte kemofibre, ikke

kartede eller kaemmede
eller pa anden made
beredt til spinding

Fremstilling pA basis af
enkelttrAdet garn ')

1) AngAende de swrlige betingelser, der gwlder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121

ex Kap. 58
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HS-position Varebeskirivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fzrdige vare oprindelsesstatus

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

- Andre varer

Hlndvzevede tapisserier
(af typerne Gobelin,
Flandern, Aubusson,
Beauvais o.lign.) og
broderede tapisserier (med
gobelinsting, korssting
o.lign.), ogsA
konfektionerede

Fremstilling pA basis
af: ')

- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller kzemmede
eller pA anden mAde
beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spinde-
oplosninger

ELLER

Trykning i forbindelse
med mindst to forbereden-
de eller afsluttende be-
handlinger (som vaskning,
blegning, mercerisering,
varmefiksering, oprue-
ning, kalandering,
krympefri behandling,
krolbehandling, imprzeg-
nering, dekatering,
belzegning, laminering,
stopning og reparation),
sAfremt verdien af det
utrykte stof ikke
overstiger 47,5% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den ferdige
vare

1) Anglende de smrlige betingelser, der ga~lder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fierdige vare oprindelsesstatus

(1) (2) (3) eller (4)
4 T

Broderier i lbende laeng-
der, strimler eller motiver

Tekstilstof, overtrukket
med vegetabilske carbohy-
dratgummier eller stivel-
sesholdige substanser af
den art, der anvendes til
fremstilling af bogbind,
etuier mv.; kalkerlxrred;
pratpareret malerlmrred;
buckram og lignende
stivede tekstilstoffer af den
art, der anvendes til frem-
stilling af hatte

Cordvaev (streklarred)
fremstillet af garn med hoj
styrke, af nylon eller
andre polyamider, polye-
stere eller viskose:

- Med indhold af hojst
90 vxgtprocent tek-
stilmaterialer

- Andre varer

Tekstilstof, imprmgneret,
overtrukket, belagt eller
lamineret med plast, und-
tagen varer henhorende
under pos. 5902

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer
henhorer under en
anden position end den
faerdige vare, og

- vrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 50% af den
faerdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling pA basis af
garn

Fremstilling pa basis af
garn

Fremstilling pA basis af
kemikalier eller spindeop-
losninger

Fremstilling pA basis af
garn

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, sor
giver den fxrdige vare oprindelsesstarus

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

Linoleum, ogsl i tilsk~rne
stykker; gulvbelagnings-
materialer best~ende af
tekstilunderlag med over-
trzk eller belmgning, ogsA
i tilskArne stykker

Vaigbeldzdning af tek-
stilmaterialer:

- 1mprmgneret, overtruk-
ket, belagt eller lami-
neret med gummi, plast
eller andre materialer

Fremstilling pA basis af
garn t)

Fremstilling pA basis af
garn

1) Anglende de szerlige betingelser, der gzlder for varer frernstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

Andre Fremstilling pA basis
af: )

kokosgarn
naturlige fibre
korte kemofibre, ikke
kartede eller kemmede
eller pA anden mAde
beredt til spinding, eller
kemikalier eller spinde-
oplosninger

ELLER

Trykning i forbindelse
med mindst to forbereden-
de eller afsluttende be-
handlinger (som vaskning,
blegning, mercerisering,
varmefiksering, oprue-
ning, kalandering,
krympefri behandling,
krolbehandling, impreg-
nering, dekatering,
belwgning, laminering,
stopning og reparation),
sAfremt vxzrdien af det
utrykte stof ikke
overstiger 47,5% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

5906 Tekstilstof, gummieret,
undtagen varer
henhorende under
pos. 5902:

1) Anglende de swrlige betingelser, der gaelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121
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Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, sore

giver den fz'rdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

- Af trikotage

- Andet stof af garn af
endelose syntetiske
fibre med indhold af
tekstilmaterialer pA over
90 vaegtprocent

- Andre varer

Tekstilstof, impraegneret,
overtrukket eller belagt pa
anden made; malede tea-
terkulisser, malede ateli-
erbagta:pper o.lign.

Vaeger af tekstil, vxvede,
flettede eller strikkede, til
lamper, ovne, gastaendere,
lys o.lign.; glodenet og
glodestromper samt
rorformede emner til
fremstilling deraf, ogsA
imprxgnerede

- Glodenet og glode-
stromper, imprxg-
nerede

Fremstilling pA basis
af: "

naturlige fibre
korte kemofibre, ikke
kartede eller kmmede
eller pA anden made
beredt til spinding, eller
kemikalier eller spinde-
oplosninger

Fremstilling pA basis af
kemikalier

Fremstilling pa basis af
garn

Fremstilling pa basis af
garn

Fremstilling pa basis af
rorformede emner til
fremstilling deraf

1) AngAende de sarlige betingelser, der gzelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fairdige vare oprindelsesstatus

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

Andre varer Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

5909 til Tekstilvarer til teknisk
5911 brug:

- Polerskiver og -ringe af Fremstilling pA basis af
andre materialer end garn eller affald af stoffer
flit, henhorende under eller klude henhorende
pos. 5911 under pos. 6310

- Andre varer Fremstilling pA basis
af: )

- kokosgarn
- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller kazmmede
eller pA anden made
beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spinde-
oplosninger

Kap. 60 Trikotagestof Fremstilling pa basis af: ')

- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller kmnnede
eller pA anden made
beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spinde-
oplosninger

Kap. 61 Beklmdningsgenstande og
tilbehor til be-
klardningsgenstande, af
trikotage:

1) AngAende de smrlige betingelser, der gaelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

( (2) (3) eller (4)

- Fremstillet ved sam-
mensyning eller anden
samling af to eller flere
stykker af trikotagestof,
der enten er skAret i
form eller direkte frem-
stillet

- Andre varer

Beklxdningsgenstande og
tilbehor til be-
kl.dningsgenstande und-
tagen varer af trikotage og
varer henhorende under
pos. ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209,
ex 6210, 6213, 6214,
ex 6216 og 6217, for
hvilke de gaEIdende regler
er anfort nedenfor

Fremstilling pA basis af
gan 1

Fremstilling pA basis
af: "

- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller kaemmede
eller pA anden mAde
beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spinde-
oplosninger

Fremstilling pA basis af
garn ' 2

1) Se indledende note 6.
2) Angaende de swrlige betingelser, der gaelder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-

materialer, se indledende note 5.

Vol. 1795, 1-31121

ex Kap. 62
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den ferdige vare oprindelsesstatus

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

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206 og
ex 6209

ex 6210 og
ex 6216

6213 og
6214

Bekladningsgenstande og
tilbehor til be-
kllningsgenstande til
kvinder, piger og
spzdborn, forsynet med
broderi

Brandsikkert udstyr af
vaevet stof overtrukket
med et lag aluminium-
behandlet polyester

Lommetorklmder; sjaler,
torklder, mantiller, slor
og lignende varer :

- Forsynet med broderi:

- Andre varer

Se indledende note 6.
AngAende de smrlige betingelser, der gielder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol 1795, 1-31121

Fremstilling pA basis af
garn ')

ELLER
Fremstilling pA basis af
vmvede stoffer, ikke bro-
deret, hvis vwrdi ikke
overstiger 40% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik '

Fremstilling pA basis af
garn "
ELLER
Fremstilling pA basis af
vevede stoffer, ikke over-
trukket, hvis verdi ikke
overstiger 40% af den
fTrdige vares pris ab
fabrik ')

Fremstilling pA basis af
ubleget enkelttriAdet
garn 

) 
2)

ELLER
Fremstilling pA basis af
vaevede stoffer, ikke bro-
deret, hvis vaerdi ikke
overstiger 40% af den
ferdige vares pris ab
fabrik ')

Fremstilling pA basis af
ubleget enkelrtrAdet
garn 1) 2)
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den faerdige vare oprindelsesstatus

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

Andet konfektioneret
tilbehor til bekdldnings-
genstande; dele af bekla.d-
ningsgenstande eller af
tilbehor til beklmdnings-
genstande, bortset fra
varer henhorende under
pos. 6212:

- Forsynet med broderi:

Brandsikkert udstyr af
vmvet stof overtrukket
med et lag af alumi-
niumbehandlet polyester

- For til kraver og man-
chetter, tilsk~ret

- Andre varer

Fremstilling pA basis af
garn "
ELLER
Fremstilling pA basis af
vwvede stoffer, ikke bro-
deret, hvis verdi ikke
overstiger 40% af den
firdige vares pris ab
fabrik "

Fremstilling pA basis af
garn ')

ELLER
Fremstilling pA basis af
vwvede stoffer, ikke over-
trukket, hvis vaerdi ikke
overstiger 40% af den
faerdige vares pris ab
fabrik "

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fxrdige vare, og

- vardien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
faerdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling pA basis af
garn ")

1) Se indledende note 6.

Vol 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

1 (2) (3) eller (4)

Andre konfektionerede
tekstilvarer; hAndarbejds-
smt; brugte beldmdnings-
genstande og brugte teks-
tilvarer; idude; undtagen
varer henhorende under
pos. 6301 til 6304, 6305,
6306, ex 6307 og 6308,
for hvilke de gmldende
regler er anfort nedenfor

Plaider og lignende tap-
per, sengelinned m.v.,
gardiner m.v. saint andre
boligtekstiler:

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

ex Kap. 63

6301 til
6304

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

Af filt, ikke vevede
stoffer

Andre varer

Forsynet med broderi:

- I andre tilfmlde

Smkke og poser til embal-
lage

Fremstilling pi basis af'n

- naturlige fibre, eller
- kemikalier eller spinde-

oplosninger

Fremstilling pA basis af
ubleget enkelttrAdet garn I)
7)

ELLER
Fremstilling pA basis af
vz-vede stoffer (bortset fra
trikotagestoO, ikke bro-
deret, hvis vxrdi ikke
overstiger 40% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling pA basis af
ubleget enkelttrAdet
garn 1)

Fremstilling pA basis af: 1
- naturlige fibre
- korte kemofibre, ikke

kartede eller k~mmede
eller pA anden mAde
beredt til spinding, eller

- kemikalier eller spinde-
oplosninger

1) Anglende de swrlige betingelser, der galder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

2) Anglende artikler af trikotage, ikke elastik eller gummieret, fremstillet ved sammensyning
eller samling pA anden mAde af stykker, der er tilskIret eller direkte formfremstillet, se
indledende note 6.

Vol. 1795, 1-31121

1994
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Presenninger og markiser;
telte; seji til bAde, sejl-
brmtter eller sejIvogne;
campingudstyr:

- Af ikke vxvede stoffer

- Andre varer

Andre konfektionerede
varer (herunder snitmon-
stre)

Swt bestAende af vavet
stof og garn, ogsA red
tilbehor, til fremstilling af
tmpper, tapisserier, bro-
derede duge og servietter
eller lignende tekstilvarer,
i pakninger til detailsaIg

Fodtoj

6306

6307

6308

6401 til
6405

1) AngAende de szerlige betingelser, der galder for varer fremstillet af blandinger af tekstil-
materialer, se indledende note 5.

Vol 1795, 1-31121

Fremstilling pA basis af I)
- naturlige fibre, eller
- kemikalier eller spinde-

oplosninger

Fremstilling pA basis af
ubleget enkelttrldet garn "

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fairdige vares
pris ab fabrik

Hver artikel i settet skal
opfylde den regel, der
gweder for den, sAfremt
den ikke indgik i smttet;
dog mA der medtages
artikler uden oprindelses-
status, forudsat at deres
samlede vmrdi ikke over-
stiger 15% af saettets pris
ab fabrik

Fremstilling pA basis af
alle materialer, undtagen
samlede dele bestAende af
overdel fastgjort til bindsAl
eller andre underdele, der
henhorer under pos. 6406
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fierdige vare oprindelsesstatus

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

6406

ex Kap. 65

6503

6505

ex Kap. 66

Dele til fodtoj; indlaegssA-
ler, haelepuder og lignende
varer; gamacher, skinne-
bensbeskyttere og lignende
varer samt dele dertil

Hovedbekladning og dele
dertil; undtagen varer
henhorende under
pos. 6503 og 6505, for
hvilke de gxldende regler
er anfort nedenfor

Hatte og anden hoved-
bekldning af fit, frem-
stillet af hattestumper eller
plane hatteemner hen-
horende under pos. 6501,
ogsA forede eller garnere-
de

Hatte og anden hoved-
bekl.dning, af trikotage
eller konfektioneret af
blonder, kniplinger, flit
eller andet tekstilstof (men
ikke af bAnd eller strim-
ler), ogsa forede eller
garnerede; harnet, uanset
materialets art, ogsA fore-
de eller garnerede

Paraplyer, parasoller,
spadserestokke, siddestok-
ke, piske, ridepiske samt
dele dertil; undtagen varer
henhorende under
pos. 6601, for hvilke de
gaeldende regler er anfort
nedenfor

1) Se indledende note 6.

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den f~erdige
vare

Fremstilling pa basis af
garn eller tekstilfibre )

Fremstilling pa basis af
garn eller tekstilfibre '

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den frdige vare oprindelsesstatus

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

Paraplyer og parasoller
(herunder stokkeparaplyer,
haveparasoller o.lign.)

Bearbejdede fjer og dun
saint varer af f er og dun;
kunstige blomster; varer
af menneskehAr

Varer af sten, gips, ce-
ment, asbest, glimmer og
lignende materialer; und-
tagen varer henhorende
under pos. ex 6803, ex 6-
812 og ex 6814, for hvil-
ke de gwldende regler er
anfort nedenfor

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fairdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

6601

Kap. 67

ex Kap. 68

ex 6803

ex 6812

ex 6814

Kap. 69

Varer af asbest eller af
blandinger pA basis af
asbest eller pA basis af
asbest og magnesiumcar-
bonat

Varer af glimmer, her-
under varer af agglomeret
eller rekonstitueret glim-
mer, ogsA pA underlag af
papir, pap eller andre ma-
terialer

Keramiske produkter

Fremstilling pA basis af
materialer henhorende
under alle positioner

Fremstilling pA basis af
bearbejdet glimmer, her-
under varer af agglomeret
eller rekonstitueret glim-
mer

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare

Varer af skifer, herunder Fremstilling pA basis af
varer af agglomeret skifer bearbejdet skifer

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

ex Kap. 70

7006

7007

7008

7009

7010

Glas og glasvarer; und-
tagen varer henhorende
under pos. 7006, 7007,
7008, 7009, 7010, 7013
og ex 7019, for hvilke de
gwldende regler er anfort
nedenfor

Glas som n-vnt i
pos. 7003, 7004 eller
7005, bojet, facet- eller
kantslebet, graveret, bo-
ret, emaIjeret eller pA
anden mAde bearbejdet,
men ikke indrammet eller
i forbindelse med andre
materialer

Sikkerhedsglas, bestAende
af hardet eller lamineret
glas

Isolationsruder bestAende
af flere lag glas

Glasspejle, ogsA indram-
mede, herunder bakspejle

Balloner, flasker, flako-
ner, krukker, tabletglas,
ampuller og andre be-
holdere af glas, af den art
der anvendes til transport
af varer eller som em-
ballage; henkogningsglas;
propper, lAg og andre
lukke-
anordninger, af glas

Vol 1795, 1-31121

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den firdige
vare

Fremstilling pA basis af
materialer henhorende
under pos. 7001

Fremstilling pA basis af
materialer henhorende
under pos. 7001

Fremstilling pA basis af
materialer henhorende
under pos. 7001

Fremstilling pA basis af
materialer henhzrende
under pos. 7001

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare
ELLER
Slibning af flasker eller
flakoner, hvis vwrdi ikke
overstiger 50% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

7013

ex 7019

ex Kap. 71

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare
ELLER
Slibning af varer af glas,
hvis vmrdi ikke overstiger
50% af den fxrdige vares
pris ab fabrik
ELLER
Dekoration, undtagen
serigrafisk trykning, ude-
lukkende udfort i hAnden,
af varer af glas, bIst med
munden, hvis vwrdi ikke
overstiger 50% af den
fardige vares pris ab
fabrik

Fremstilling pA basis af:
- fiberbAnd, rovings, garn

eller afhuggede trAde,
ufarvede

- glasuld

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

Bordservice, lokken-,
toilet- og kontorartikler,
dekorationsgenstande til
indendors brug og lignen-
de varer, af glas, undtagen
varer henhorende under
pos. 7010 eller 7018

Varer af glasfibre, und-
tagen garn

Naturperler, kulturperler,
mdel- og halvadelsten,
wdle metaller, mdelmetal-
dubl saint varer af disse
materialer; bijouterivarer;
monter; undtagen varer
henhorende under pos.-
ex 7102, ex 7103, ex 71-
04, 7106, ex 7107, 7108,
ex 7109, 7110, ex 7111,
7116 og 7117, for hvilke

de gmldende regler er
anfort nedenfor

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

ex 7102,
ex 7103 og
ex 7104

7106,
7108 og 7110

ex 7107,
ex 7109 og
ex 7111

7116

Bearbejdede adel- og
halvedelsten (naturlige,
syntetiske eller rekonstru-
erede)

,kdle metaller:

- Ubearbejdede

- I form af halvfabrikata
eller som pulver

iEdelmetaldubld, i form af
halvfabrikata

Varer af naturperler eller
kulturperler, adel- eller
halva.delsten (naturlige,
syntetiske eller rekon-
struerede)

Vol. 1795. 1-31121

Fremstilling pA basis af
ubearbejdede .del og
halvadelsten

Fremstilling pA basis af
materialer, der ikke hen-
horer under pos. 7106,
7108 eller 7110
ELLER
Adskillelse ved elek-troly-
se, varmebehandling eller
kemisk behandling af a.dle
metaller, der henhorer
under pos. 7106, 7108
eller 7110
ELLER
Legering af md.le metaller,
der henhorer under pos. 7-
106, 7108 eller pos. 7110,
indbyrdes eller med andre
umdle metaller

Fremstilling pA basis af
ubearbejdede mdelmetaller

Fremstilling af adelmetal-
dubld pA basis af ubearbej-
dede aidelmetaller

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fmrdige vares
pris ab fabrik
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Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Bijouterivarer

Jern og stAl; undtagen
varer henhorende under
pos. 7207, 7208 til 7216,
7217, ex 7218, 7219 til
7222, 7223, ex 7224,
7225 til 7227, 7228 og
7229, for hvilke de gml-
dende regler er anfort ne-
denfor

Halvfabrikata, af jern og
ulegeret stAl

Fladvalsede produkter,
stznger, profiler af jern
og ulegeret stAl

TrAd af jern og ulegeret
stAl

Halvfabrikata, fladvalsede
produkter og profiler af
rustfrit stM

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fierdige
vare
ELLER
Fremstilling pA basis af
dele af uwdle metaller,
ikke pletteret eller over-
trukket med adle metaller,
forudsat at v-rdien af alle
anvendte materialer ikke
overstiger 50% af den
fwrdige vares vwrdi ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den firdige
vare

Fremstilling af materialer
henhorende under pos. 72-
01, 7202, 7203, 7204
eller 7205

Fremstilling pA basis af
ingots og andre ubearbej-
dede former af materialer
henhorende under pos. -
7206

Fremstilling pA basis af
halvfabrikata henhrende
under pos. 7207

Fremstilling pA basis af
ingots og andre ubearbej-
dede former af materialer
henhorende under pos. -
7218

ex Kap. 71

7207

7208 til 7216

7217

ex 7218,
7219 til 7222

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fardige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

TrAde af rustfrit stAl

Halvfabrikata, fladvalsede
produkter og profiler, i
uregelmmssigt oprullede
ringe, af andet legeret stAl

Andre stznger af andet
legeret stAI; profiler, af
andet legeret stAl; hule
borestanger, af legeret
eller ulegeret stAl

TrAd af andet legeret stAl

Varer af jern og stAl;
undtagen varer henhoren-
de under pos. ex 7301,
7302, 7304, 7305, 7306,
ex 7307, 7308 og
ex 7315, for hvilke de
gwldende regler er anfort
nedenfor

Spunsvmgjern

Fremstilling pA basis af
halvfabrikata henhorende
under pos. 7218

Fremstilling pA basis af
ingots eller andre ube-
arbejdede former af ma-
terialer henhrende under
pos. 7224

Fremstilling pa basis af
ingots eller andre ube-
arbejdede former af ma-
terialer henhorende under
pos. 7206, 7218 eller
7224

Fremstilling pa basis af
halvfabrikata henhorende
under pos. 7224

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fzrdige
vare

Fremstilling pA basis af
materialer henhorende
under pos. 7206

Vol. 1795. 1-31121

7223

ex 7224,
7225 til 7227

7228

7229

ex Kap. 73

ex 7301
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

Folgende materiel af jern
og stAl, til jernbaner og
sporveje: skinner, kontra-
skinner og tandhjulsskin-
ner, tunger, krydsninger,
trkstznger og andet
materiel til sporskifter,
sveller, skinnelasker,
skinnestole, kiler til skin-
nestole, underlagsplader,
klemplader, langplader,
sporstanger og andet
specielt materiel til sam-
ling eller befiestelse af
skinner

Ror og hule profiler, af
jern (bortset fra stobejern)
og stAl

Rorfittings af rustfrit stAl
(ISO No X 5 CrNiMo
1712) bestAende af flere
dele

Fremstilling pA basis af
materialer henhorende
under pos. 7206

Fremstilling pA basis af
materialer henhorende
under pos. 7206, 7207,
7218 eller 7224

Drejning, boring, gevind-
skTring, afgratning og
sandbl.sning af smedede
emner, hvis verdi ikke
overstiger 35 % af den
flerdige vares pris ab
fabrik

7302

7304,
7305 og 7306

ex 7307

Vol. 1795, 1-31121
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KS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

7308

ex 7315

ex Kap. 74

7401

Konstruktioner (undtagen
prwfabrikerede bygninger
henhorende under pos. 94-
06) og dele til konstruktio-
ner (f.eks. broer og bro-
sektioner, sluseporte,
tAme, gittermaster, tage
og tagkonstruktioner,
dore, vinduer og rammer
dertil saint dortzrskler,
skodder, rmkvzrker,
sojler og piller), af jern og
stAl; plader, strnger,
profiler, ror o.lign., af
jern og stAl, forarbejdet til
brug i konstruktioner

Snekaeder

Kobber og varer deraf;
undtagen varer henhoren-
de under pos. 7401, 7402,
7403, 7404 og 7405, for
hvilke de gzldende regler
er anfort nedenfor

Kobbersten; cementkobber
(udf.zldet kobber)

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fzrdige
vare. Svejsede profiler,
der henhorer under pos. 7-
301, mA dog ikke anven-
des

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer, der henhorer
under pos. 7315, ikke
overstiger 50% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fardige vare, og

- vrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den
fardige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

1994
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den f-rdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

Uraffineret kobber; kob-
beranoder til elektrolytisk
raffinering

Raffineret kobber og
kobberlegeringer i ube-
arbejdet form:

- Raffineret kobber

- Kobberlegeringer

Affald og skrot, af kobber

Kobberforlegeringer

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den f-rdige
vare

Fremstilling pA basis af
raffineret kobber, i ube-
arbejdet form eller af
affald og skrot

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fzerdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position
Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af

materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(I) (2) (3) eller (4)

ex Kap. 75

7501 til 7503

ex Kap. 76

7601

7602

Nikkel og varer deraf;
undtagen varer henhoren-
de under pos. 7501 til
7503, for hvilke de gml-
dende regler er anfort ne-
denfor

Nikkelsten, nik-
keloxidsinter og andre
mellemprodukter fra
fremstillingen af nikkel;
ubearbejdet nikkel; affald
og skrot af nikkel

Aluminium og varer der-
af; undtagen varer hen-
horende under pos. 7601,
7602 og ex 7616, for
hvilke de gnldende regler
er anfort nedenfor

Ubearbejdet aluminium

Affald og skrot af alumi-
nium

Vol. 1795. 1-31121

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vmrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den
ferdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vmrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den
fzrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling ved termisk
eller elektrolytisk behand-
ling af ulegeret aluminium
eller affald og skrot af
aluminium

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fzrdige
vale
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fzrdige vare oprindelsesstatus

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

Varer af aluminium,
undtagen tridvmv, trhdnet,
trhddug, tridgitter og
lignende varer (herunder
endelose bind) af alumi-
niumtrtd saint strxkmetal
af aluminium

Bly og varer deraf; und-
tagen varer henhorende
under pos. 7801 og 7802,
for hvilke de gzeldende
regler er anfort nedenfor

Ubearbejdet bly:

- Raffineret bly

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fi-rdige vare. Dog kan
trAdvxv, tridnet, trid-
dug, tridgitter og lig-
nende varer (herunder
endelose bind) af alu-
miniumtrid saint strwk-
metal af aluminium
anvendes, og
vxrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den
frTrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fwrdige vare, og

- v.Trdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den
fzerdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling pA basis af
"bullion"eller "work"-bly

ex 7616

ex Kap. 78

7801

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivetse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

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

- Andre varer

Affald og skrot af bly

Zink og varer deraf;
undtagen varer henhoren-
de under pos. 7901 og
7902, for hvilke de gml-
dende regler er anfort ne-
denfor

Ubearbejdet zink

Affald og skrot af zink

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare. Dog ml affald og
skrot henherende under
pos. 7802 ikke anvendes

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henharer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vwrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
ale anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare. Dog mi affald og
skrot henhorende under
pos. 7902 ikke anvendes

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Vol. 1795. 1-31121

7802

ex Kap. 79

7901

7902
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

ex Kap. 80

8001

8002 og 8007

Kap. 81

Tin og varer deraf; und-
tagen varer henhrende
under pos. 8001, 8002 og
8007, for hvilke de gml-
dende regler er anfort
nedenfor

Ubearbejdet tin

Affald og skrot af tin;
andre varer af tin

Andre udlle metaller;
sintrede keramiske metal-
ler (cermets); varer af
disse materialer

- Andre uazdle metaller,
bearbejdede; varer af
disse materialer:

- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
f-rdige vare, og

- v-rdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 50% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare. Dog mA affald og
skrot henhorende under
pos. 8002 ikke anvendes

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer, der henhorer
under samme position som
den fmrdige vare, ikke
overstiger 50% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning afmaterialer uden oprindelsesstatus, som

giver den faerdige vare oprindelsesstatus

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

V-rktoj, redskaber, kni-
re, skeer og gafler samt
dele dertil, af umdle me-
taller; undtagen varer
henhrende under pos. 82-
06, 8207, 8208, ex 8211,
8214 og 8215, for hvilke
de gmldende regler er
anfort nedenfor

Varktoj henhorende under
mindst to af positionerne
8202-8205, i smt til de-
tailsalg

Udskifteligt vaerktoj til
handvairktoj, ogsA meka-
nisk, eller til v-rktojsma-
skiner (f.eks. til presning,
stansning, lokning, ge-
vindskzring, boring,
udboring, romning, frms-
ning, drejning og skru-
ning), herunder matricer
til trAdtrackning eller
strengpresning af metal,
saint v-rktoj til bjerg- og
jordboring

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end pos. 8202 til
8205. Dog ml vmrkwj
henhorende under
pos. 8202 til 8205 med-
tages i s-t, forudsat at
deres vxrdi ikke over-
stiger 15% af det f-rdige
sxts pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fwrdige vare, og

- vardien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 40% af den
f-rdige vares pris ab
fabrik

Vol. 1795. 1-31121

ex Kap. 82

8206

8207
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

8208

ex 8211

8214

8215

ex kap.83

Knive og sk-r til maski-
ner og mekaniske appara-
ter

Knive (undtagen varer
henhorende under
pos. 8208) med skwrende
eller savtakket mg (her-
under beskwreknive), saint
blade dertil

Andre skwre- og klip-
peredskaber (f. eks. hr-
klippere, flmkke-
knive, huggeknive, hak-
keknive og papirknive);
redskaber til manicure
eller pedicure (herunder
neglefile), ogsA i sxt

Skeer, gafler, potageskeer,
hulskeer, kageskeer,
fiskeknive, smorknive,
sukkertenger og lignende
artikler til kokken og
bordbrug

Diverse varer af umdle
metaller; undtagen varer
henhorende under pos.-
ex 8306, for hvilken de
gwldende regler er anfort
nedenfor

Fremstilling, ved hvilken:
alle anvendte materialer
henhorer under en
anden position end den
fierdige vare, og

- vwrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 40% af den
fmrdige yares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
nile anvendte materialer
henhrer under en anden
position end den fxrdige
vare. Dog mA blade til
knive og hAndtag af uadle
metaller anvendes

Fremstilling, ved hvilken
nile anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare. Dog mA hAndtag af
uadle metaller anvendes

Fremstilling, ved hvilken
nile anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den f-rdige
vare. Dog mA hAndtag af
uadle metaller anvendes

Fremstilling, ved hvilken
nile anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Statuetter og andre de-
korationsgenstande, af
ua:dle metaller

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhrer under en anden
position end den fmrdige
vare. Andre materialer
henhorende under
pos. 8306 mi dog anven-
des, forudsat at deres
vwrdi ikke overstiger 30%
af den fzrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795. 1-31121

ex 8306
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Atomreaktorer; kedler;
maskiner og apparater
saint mekaniske redskaber;
dele dertil; undtagen varer
henhorende under pos.-
ex 8401, 8402, 8403,
ex 8404, 8406 til 8409,
8411, 8412, ex 8413,
ex 8414, 8415, 8418,
ex 8419, 8420, 8423,
8425 til 8430, ex 8431,
8439, 8441, 8444 til
8447, ex 8448, 8452,
8456 til 8466, 8469 til
8472, 8480, 8482, 8484
og 8485, for hvilke de
gmldende regler er anfort
nedenfor

Brwndselselementer til
atomreaktorer ')

Dampkedler (undtagen
centralvarmekedler, som
ogsA kan producere lavtry-
ksdamp); kedler med
overhedning

ex Kap. 84

ex 8401

8402

Fremstilling, ved hvil-
ken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fatrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken vaerdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

1) Denne regel finder anvendelse indtil den 31. december 1993.

Vol. 1795, 1-31121

Fremstlling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
frrdige vare, og

- vmrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vmrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik
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HS-position
Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af

materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Kedler til centralopvarm-
ning, undtagen kedler
henhorende under pos. 84-
02, saint hjmlpeapparater
til kedler til centralop-
varmning

Dampturbiner

Forbrmndingsmotorer med
gnisttmnding, med frem-
og tilbageg.ende eller
roterende stempel

Forbrwndingsmotorer med
kompressionstznding med
stempel (diesel- eller
semidieselmotorer)

Dele som udelukkende
eller hovedsagelig anven-
des til forbrmndingsmo-
torer henhorende under
pos. 8407 eller 8408

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end pos. 8403
eller 8404

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fardige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den f-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

8403 og
ex 8404

8406

8407

8408

8409
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fzrdige vare oprindelsesstatus

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

Turboreaktorer, propeltur-
biner og andre gasturbiner

Andre kraftmaskiner og
motorer

Roterende positive for-
trmngningspumper

Industrielle ventilatorer,
blzsere o.lign.

8411

8412

ex 8413

ex 8414

Fremstilling, ved hvil-
ken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25 % af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvil-
ken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25 % af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vmrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fardige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhrer under en
anden position end den
fwrdige vare, og

- vardien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 40% af den
f-rdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vmrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 40% af den
f-rdige vares pris ab
fabrik

Vol. 1795. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 193

HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

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

Luftkonditionerings-maski-
ner bestAende af en motor-
dreven ventilator og ele-
menter til wndring af
luftens temperatur og
fugtighed, herunder ma-
skiner uden mulighed for
smrskilt regulering af
fugtighedsgraden

Koleskabe, frysere og
andre maskiner og ap-
parater til koling og frys-
ning, elektriske og andre;
varmepumper, undtagen
luftkonditioneringsmaski-
ner henhorende under
pos. 8415

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
frrdige vare, og

- vzrdien af alle anvend-
te materialer ikke over-
stiger 40% af den
ferdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle anvend-
tj materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvil-
ken vxrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den firdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(l) (2) (3) eller (4)

Maskiner til trz-,
papirmasse- og papin-
dustrien

Kalandere og andre
valsemaskiner, undtagen
maskiner til metal eller
glas, saint valser dertil

Fremstilling, ved hvilken:
- vxrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer henhorende
under samme position
som den firdige vare
inden for ovennmvnte
grnse kIun anvendes
op til en vwrdi af 25%
af den fardige vares
pris ab fabrik.

Fremstilling, ved hvilken:
vxrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og
materialer henhorende
under samme position
som den fwrdige vare
inden for ovennmvnte
grmnse k-un anvendes
op til en vxrdi af 25%
af den fzrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fxrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

ex 8419

8420

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af

materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fxrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

Vmgte, herunder tmlle- og
kontrolvmgte (undtagen
vagte, folsomme for
5 centigram og derunder);
vmgtlodder af enhver art

Maskiner og apparater til
Iaftning, lastning, losning
eller flytning

Buildozere, angledozere,
vejhovle (graders og
levellers), scrapere,
gravemaskiner,
I.ssemaskiner,
stampemaskiner og vej-
tromler, selvkorende:

- Vejtromler

8423

8425 til
8428

8429

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vzerdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
frdige vare, og

- v-rdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fierdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- vmrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer henhorende
under pos. 8431 inden
for ovennmvnte grmnse
kun anvendes op til en
vmrdi af 10% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

195
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

- Andre

Andre maskiner og ap-
parater til jordarbejde,
minedrift, stenbrydning
o.lign. (f.eks. maskiner til
planering, udgravning,
stampning, komprimering
eller boring);
piloteringsmaskiner
(rambukke) og maskiner
til optrackning at pmle;
sneplove og snebimsere

Dele til vejtromler

Fremstilling, ved hvilken:
vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og
materialer henhorende
under pos. 8431 inden
for ovennwvnte grwnse
kun anvendes op til en
vwrdi af 10% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og
materialer henhrende
under pos. 8431 inden
for ovennmvnte grmnse
kun anvendes op til en
vzrdi af 10% at den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien at alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fzrdige vares pris
ab fabrik

8430

ex 8431

Vol. 1795. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 197

HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Maskiner og apparater til
fremstilling af papirmasse
eller til fremstilling og
efterbehandling af papir
og pap

Andre maskiner og ap-
parater til forarbejdning af
papirmasse, papir og pap,
herunder papir og
papskxremaskiner af
enhver art

Maskiner henhorende
under disse positioner til
anvendelse inden for
tekstilindustrien

8439

8441

8444 til
8447

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fzrdige vares pris
ab fabrik

Frenmstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795. 1-31121

Fremstilling, ved hvilken:
- vardien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer henhorende
under sanmne position
som den fmrdige vare
inden for ovennvnte
grmnse kun anvendes
op til en vmrdi af 25%
af den fa-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- v-rdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer henhrende
under samme position
som den fmrdige vare
inden for ovennzvnte
grxnse kun anvendes
op til en vmrdi af 25%
af den fzrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige rares
pris ab fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fwrdige rare oprindelsesstatus

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

Hj Ipemaskiner og
hjeilpeapparater til brug i
forbindelse med maskiner
henhorende under
pos. 8444 og 8445

Symaskiner, undtagen
symaskiner til hfming af
boger henhorende under
pos. 8440; mobler, borde
og overtrmk, specielt
konstrueret til symaskiner;
symaskinn~le:

- Symaskiner (skytte-
maskiner), hvis hoved
vejer 16 kg og derunder
uden motor eller 17 kg
og derunder med motor

ex 8448

8452

Fremstilling, ved hvilken
v-rdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den f-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- vardien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
f-rdige vares pris ab
fabrik,

- v-rdien af alle ma-
terialer uden oprin-
delsesstatus, der
anvendes ved samling
af symaskinhovedet
(uden motor), ikke
overstiger vtrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus,
og

- de anvendte trid-
spandings-, griber- og
zig-zagsynings-
mekanismer allerede
har oprindelsesstatus

Vol 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(I) (2) (3) eller (4)

- Andre maskiner

V rktojsmaskiner og
maskiner saint dele og
tilbehor dertil henhorende
under pos. 8456 til 8466

Kontormaskiner (f. eks.
skrivemaskiner, regne-
maskiner, automatiske
databehandlingsmaskiner,
duplikatorer og
hxftemaskiner)

Formkasser til metal-
stobning, bundplader til
stobeforme; stobe-
formsmodeller; stobe-
forme til metaller (bortset
fra kokiller),
metalkarbider, glas,
mineralske materialer,
gummi og plast

Kugle- og rullelejer

Fremstilling, ved hvilken
v-rdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vaerdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fa-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
v-rdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fardige vares pris ab
fabrik

8456 til
8466

8469 til
8472

8480

8482

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling, ved
hvilken vardien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fzrdige vares pris
ab fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fardige vare oprindelsesstatus

( (2) (3) eller (4)

8484

8485

ex Kap. 85

Fremstilling, ved hvilken
v-rdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den f-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vwrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den f-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fxrdige vare, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik

Pakninger o.lign. af
metalplader i forbindelse
med andet materiale eller
af to eller flere lag metal;
sxt og assortimenter af
pakninger o.lign. af
forskellig beskaffenhed, i
poser, hylstre eller
lignende emballager

Dele til maskiner,
apparater og mekaniske
redskaber ikke andetsteds
tariferet i dette kapitel og
ikke forsynet med elektri-
ske forbindelsesdele,
isolatorer, spoler,
kontakter eller andre
elektriske dele

Elektriske maskiner og
apparater, elektrisk
materiel saint dele dertil;
lydoptagere og
lydgengivere, billed- og
lydoptagere eller billed-
og lydgengivere til
fjernsyn samt dele og
tilbehor dertil; undtagen
varer henherende under
pos. 8501, 8502, ex 8518,
8519 til 8529, 8535 til
8537, ex 8541, 8542,
8544 til 8548, for hvilke
de gwldende regler er
anfort nedenfor

Fremstilling, ved
hvilken vxrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position

Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den f-rdige vare oprindelsesstatus

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

Elektriske motorer og
generatorer, med und-
tagelse af generatorswt

Elektriske generatorsmt og
roterende elektriske
omformere

Fremstilling, ved hvilken:
- vmrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer henhorende
under pos. 8503 inden
for ovennmvnte grmnse
kun anvendes op til en
verdi af 10% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fTrdige vares pris ab
fabrik, og
materialer henhorende
under pos. 8501 eller
8503 inden for
ovennzvnte grmnse
tilsammen kun anven-
des op til en vmrdi af
10% af den fmrdige
vares pris ab fabrik

Frernstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

1994



202 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1994

HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Mikrofoner og stativer
dertil; hojttalere, ogsi
monteret i kabinet;
elektriske lav-
frekvensforstmrkere;
elektriske lydforstxrkere

Pladetallerkener, pla-
despillere, kassettespillere
og andre lydgengivere,
uden indbygget
lydoptager:

- Elektriske grammofoner

Fremstilling, ved hvilken:
- vwrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik, og

- v-rdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken:
- vardien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- vrerdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25 % af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

ex 8518

8519

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den f-rdige vare oprindelsesstatus

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

- Andet udstyr

Magnetiske bindoptagere
og andre Lydoptagere,
ogsA med indbygget
lydgengiver

Fremstilling, ved hvilken:
* vxrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vwrdien a!
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken:

- vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vazrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% a!
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

Apparater til optagelse og
gengivelse af video

Dele og tilbehor til
apparater henhorende
under pos. 8519 til 8521

Uindspillede medier til
optagelse af lyd eller
andre fmnomener,
undtagen varer hen-
horende under kapitel 37

Plader, bAnd og andre
medier med indspilning af
lyd eller andre
fmnomener, herunder
matricer og mastere til
fremstilling af plader,
undtagen varer
henhorende under kapi-
tel 37:

Fremstilling, ved hvilken:
- vwrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
f-rdige vares pris ab
fabrik, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken
vwrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved bvilken
vwrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fzrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

(.) (2) (3) eller (4)

- Matricer og mastere til
fremstilling af plader

- Andre varer

Sendere til radiotelefoni,
radiotelegrafi, radiofoni
og fjernsyn, ogsA
sammenbygget med
modtagere, lydoptagere
eller lydgengivere;
fjernsynskameraer

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- v-rdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer henhorende
under pos. 8523 inden
for ovennzvnte grmnse
klun anvendes op til en
vwrdi af 10% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- vwrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik, og

- verdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger v-rdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fzrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Radarapparater, radio-
navigerings-apparater og
radiofjernbetjenings-
apparater

Modtagere til radiote-
lefoni, radiotelegrafi eller
radiofoni, ogsi
sammenbygget med ly-
doptagere, lydgengivere
eller et ur i et f-Iles
kabinet

Fjernsynsmodtagere
(herunder videogengivere
(monitorer) og
videoprojektionsapparater)
ogsA sammenbygget med
radiofonimodtagere,
lydoptagere eller
-gengivere eller
videooptagere eller
-gengivere i et ftlles
kabinet:

Fremstilling, ved hvilken:
- vmrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- v-rdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger v-rdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken:
- v-rdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved
hvilken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

- Videooptagere eller -
gengivere med
indbygget videotuner

- Andre apparater

Dele, som udelukkende
eller hovedsagelig
anvendes i apparater
henhorende under
pos. 8525 til 8528:

- Udelukkende eller
hovedsagelig til
videooptagere eller -
gengivere

Fremstilling, ved hvilken:
- vmrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vwrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken:
- vmrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vzrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den f-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

- Andre varer

Elektriske apparater til at
slutte, afbryde eller
beskytte elektriske
kredslob og til at skabe
forbindelse til eller i
elektriske kredslob

Fremstilling, ved hvilken:
- vwrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fr-rdige vares pris ab
fabrik, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vwrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilfing, ved hvilken:
- vwrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer henhorende
under pos. 8538 inden
for ovennzvnte grmnse
kun anvendes op til en
vwrdi af 10% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved
hvilken:

- vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25%
af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

8535 og 8536

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Tavier (herunder nu-
meriske kontroltavler),
plader, konsoller, pulte,
kabinetter o.lign.,
sammensat af to eller flere
af de under pos. 8535
eller 8536 nmvnte appara-
ter, til elektrisk styring
eller elektricitets-
distribution, herunder ogsA
apparater sammenbygget
med instrumenter og ap-
parater henhrende under
kapitel 90, undtagen kob-
lingsapparater henhorende
under pos. 8517

Dioder, transistorer og
lignende halvleder-
komponenter; undtagen
skiver, som endnu ikke er
udskAret i chips

Fremstilling ved hvilken:
- vwrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer henhorende
under pos. 8538 inden
for ovennmvnte grmnse
kun anvendes op til en
vmrdi af 10% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fz-rdige vare, og

- vardien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
f-rdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den ferdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

8537

ex 8541
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HS-position [ Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af

materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

()(2) (3) eller (4)

8542

8544

8545

Elektroniske integrerede
kredslob og mikrokredslob

Isolerede (herunder
lakerede eller anodiserede)
elektriske ledninger,
kabler (herunder koaksial-
kabler) og andre isolerede
elektriske ledere, ogsa
forsynet med
forbindelsesdele; optiske
fiberkabler, fremstillet af
individuelt overtrukne fi-
bre, ogsA samlet med
elektriske ledere eller
forsynet med for-
bindelsesdele

Kulelektroder, borstekul,
lampekul, batterikul og
andre varer af grafit eller
andet kul, ogsA i
forbindelse med metal, af
den art der anvendes til
elektrisk brug

Fremstilling, ved
hvilken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- vwrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer henhorende
under pos. 8541 eller
8542 inden for
ovennzvnte grwnse
tilsanmuen kun anven-
des op til en vxrdi af
10% af den fmrdige
vares pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fatrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vwrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som

giver den fwrdige vare oprindelsesstatus

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

Elektriske isolatorer,
uanset materialets art

Isolationsdele til elektriske
maskiner, apparater og
materiel, for sA vidt
delene, bortset fra istobte
simple samledele af metal
(f.eks. sokler med
gevind), bestAr helt af
isolerende materiale,
undtagen isolatorer
henhorende under
pos. 8546; elektriske
installationsror og
forbindelsesdele dertil, af
uaxdle metaller og med
indvendig isolering

Elektriske dele til
maskiner og apparater,
ikke andetsteds tariferet i
dette kapitel

Lokomotiver, vogne og
andet materiel til
jernbaner og sporveje
saint dele dertil

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fzerdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fzrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

8546

8547

8548

8601 til
8607



212 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Stationmrt jernbane- og
sporvejsmateriel;
mekanisk og elektrome-
kanisk signal-, sikkerheds-
eller trafikregulerings-
udstyr til jernbaner,
sporveje, landeveje, floder
og kanaler, parkeringsom-
racier, havne eller
lufthavne; dele dertil

Godsbeholdere (contai-
nere), ogsA til vmsker og

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
f-rdige vare, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vwrdien af alle anvendte

gasser, specielt konstrueret materialer ikke overstiger

8608

8609

ex Kap. 87

8709

40% af den fzerdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vwrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vardien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken verdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

og udstyret til en eller
flere transportformer

Koretojer (undtagen til
jembaner og sporveje)
samt dele og tilbehor
dertil; undtagen varer
henhorende under
pos. 8709 til 8711,
ex 8712, 8715 og 8716,
for hvilke de gmldende
regler er anfort nedenfor

Motortrucks uden lof-
temekanisme, af de typer
der benyttes i fabrikker,
pakhuse, havne og
lufthavne til transport af
gods over korte afstande;
traktorer, af de typer der
benyttes pi jembane-
perroner; dele til de
nwvnte koretojer

Vol. 1795, 1-31121
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HS-positon Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af

materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den fmrdige vare oprindelsesstatus

( 1_ ) (2) (3) eller (4)

Tanks og andre pansrede
kampvogne, motoriserede,
ogsl med vAben; dele til
s~danne koretojer

MotorcykIer (herunder
knallerter) og cykIer med
hjxlpemotor, ogsA med
sidevogne; sidevogne:

Med forbrwndingsmotor
med frem- og
tilbagegAende stempel
og slagvolumen:

50cm3 og derunder

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- vmrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved
hvilken vairdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vxrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 20% af
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fxrdige vare oprindelsesstatus

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

- Over 50 cm3

- Andre varer

Cykier uden motor
(herunder trehjulede
transportcykler)

Fremstilling, ved hvilken:
- verdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vxrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken:
- vwrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
f-rdige vares pris ab
fabrik, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling pA basis af
materialer, der ikke
henhorer under pos. 8714

Fremstilling, ved
hvilken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vatrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

ex 8712

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den

fi-rdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

8715

8716

ex Kap. 88

ex 8804

8805

Barnevogne, klapvogne
o.lign., saint dele dertil:

PA-hngsvogne og smtte-
vogne; andre coretojer
uden fremdrivningsme-
kanisme; dele dertil

Luft- og rumfarwjer saint
dele dertil; undtagen varer
henhorende under
pos. ex 8804 og 8805, for
hvilke de gwldende regler
er anfort nedenfor

Rotochutes

Startanordninger til
luftfartojer;
landingsanordninger til
landing af luffartojer pA
hangarskibe og lignende
apparater og anordninger;
stationairt flyvetrx-
ningsudstyr; dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fxrdige vare, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fwrdige vare, og

- v-rdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fxrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Fremstilling pA basis a!
alle materialer, herunder
andre materialer
henhorende under
pos. 8804

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fmrdige
vare

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vaerdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik
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Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fi-rdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

Skibe, bade og flydende
materiel

Optiske, fotografiske og
kinematografiske
instrumenter og apparater;
mAle-, kontrol- og
prmcisionsinstrumenter og
-apparater; medicinske og
kirurgiske instrumenter og
apparater; dele og tilbehor
dertil; undtagen varer hen-
horende under pos. 9001,
9002, 9004, ex 9005,
ex 9006, 9007, 9011,
ex 9014, 9015 til 9020 og
9024 til 9033, for hvilke
de gmidende regler er
anfort nedenfor

Optiske fibre og bundter
af optiske fibre; kabler af
optiske fibre, undtagen
varer henhorende under
pos. 8544; folier og
plader af polariserende
materialer; uindfattede
linser (berunder
kontaktlinser), prismer,
spejle og andre optiske
artikler, af ethvert ma-
teriale, undtagen skdanne
varer af glas, som ikke er
optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare. Dog mA skibsskrog
henhorende under
pos. 8906 ikke anvendes

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fwrdige vare, og

- vxrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vxrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den fzerdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% a!
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fterdige vare oprindelsesstatus

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

Indfattede linser, prismer,
spejie og andre optiske
artikler af ethvert
materiale, til instrumenter
og apparater, undtagen
shdanne varer af glas, som
ikke er optisk bearbejdet

Briller og lignende varer,
korrigerende, beskyttende
eller andet

Kikkerter og andre optiske
teleskoper saint stativer og
monteringer dertil, und-
tagen astronomiske
refraktionsteleskoper saint
stativer og monteringer
dertil

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den f-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fwrdige vare, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vardien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

9002

9004

ex 9005
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Fotografiapparater
(undtagen kinematogra-
fiske apparater); lyn-
lysapparater og lyn-
lyslamper til fotografisk
brug, undtagen
iynlyslamper med elek-
trisk tending

Kinematografiske ka-
meraer og projektions-
apparater, ogsA med
lydoptagere eller
-gengivere

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- v-rdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte varer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte varer med
oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og
vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
f-rdige vares pris ab
fabrik, og
vzrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger v-rdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fardige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

ex 9006

9007

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fmrdige vare oprindelsesstatus

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

9011

ex 9014

9015

9016

Optiske mikroskoper,
herunder mikroskoper til
fotomikrografi,
kinefotomikrografi eller
mikroprojektion

Andre navigations-
instrumenter og
-apparater

Instrumenter og apparater
til geodwsi, topografi,
landmiling, nivellering,
fotogrammetri,
hydrografi, oceanografi,
hydrologi, meteorologi
eller geofysik, undtagen
kompasser; afstandsmilere

Vtgte, folsomme for
5 centigram og derunder,
ogsA med tilhorende
lodder

Fremstilling, ved
hvilken verdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik, og

- verdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vairdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den f-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fwrdige vare oprindelsesstatus

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

Instrumenter til tegning,
afstikning eller beregning
(f.eks. tegnemaskiner,
pantografer, vinkelmhlere,
tegnebestik, linealer,
regnestokke og regne-
skiver); instrumenter og
apparater til lng-
demAling, til brug i
hAnden (f.eks. metermAl,
mikrometre og
skydelxrer), ikke an-
detsteds tariferet i dette
kapitel

Instrumenter og apparater
til medicinsk, kirurgisk,
dental eller veterinmr
brug, herunder
instrumenter og apparater
til scintigrafi, andre elek-
tromedicinske instru-
irenter og apparater saint
apparater til synsprover:

- Tandlzgestole med
indbyggede tandlt-
geinstrumenter eller
spytbakke

- Andre instrumenter og
apparater

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling pA basis af
alle materialer, herunder
materialer henhorende
under pos. 9018

Fremstilling, ved hvilken:
alle anvendte materialer
henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og
vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved
hviiken v-rdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 40% af
den f-rdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25 % af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fxrdige vare oprindelsesstatus

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

Apparater til mekano-
terapi; massageapparater;
apparater til psykotekniske
undersogelser; apparater
til ozonterapi, oxy-
genterapi eller aero-
solterapi, respira-
tionsapparater til kunstigt
indedr-t og andre
apparater til
respirationsterapi

Andre respirationsap-
parater og gasmasker,
undtagen besicyttelses-
masker uden mekaniske
eller udskiftelige filtre

Maskiner og apparater til
afprovning af hArdhed,
styrke, kompressionsevne,
elasticitet eller andre me-
kaniske egenskaber ved
materialer (f.eks.
metaller, trze, tekstiler,

papir, plast)

Densimetre, arwometre,
flydevEcgte og lignende
flydeinstrumenter,
termometre, pyrometre,
barometre, hygrometre og
psycrometre, ogsl
registrerende saint
kombinationer af disse
instrumenter

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fwrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vxrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
f.Trdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vwrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vwrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fxrdige vares pris
ab fabrik

Frernstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 25% af
den fwrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fmrdige vare oprindelsesstatus

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

9026

9027

9028

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
v-rdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

Instrumenter og apparater
til mAling eller
kontrollering af
stromningshastighed,
standhojde, tryk eller
andre variable storrelser i
vmsker eller gasser (f.eks.
gennemstromningsmAlere,
vacskestandsmfere, mano-
metre, varmemAlere),
undtagen instrumenter og
apparater henhorende
under pos. 9014, 9015,
9028 eller 9032

Instrumenter og apparater
til fysiske eller kemiske
analyser (f.eks.
polarimetre,
refraktometre, spek-
trometre saint gas eller
roganalyseringsapparater);
instrumenter og apparater
til mAling eller kontrol-
lering af viskositet,
porositet, ekspansion,
overfladespznding o.lign.;
instrumenter og apparater
til kalorimetriske,
akustiske eller
fotometriske mAlinger
(herunder belysnings-
mAlere); mikrotomer

Forbrugs- og produk-
tionsmAlere til gasser,
vwsker og elektricitet,
herunder justeringsmAlere:

VoL 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fwrdige vare oprindelsesstatus

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

- Dele og tilbehor

- Andre varer

Qmdrejningstallere,
produktionstzllere,
taxametre, kilometer-
tmllere, skridttzllere
o.lign.; hastighedsmilere
og takometre, undtagen
varer henhorende under
pos. 9015; stroboskoper

Oscilloskoper, spek-
trumanalysatorer og andre
instrumenter og apparater
til m&ing eller
kontrollering af elektriske
storrelser, undtagen
m~lere henhorende under
pos. 9028; instrumenter
og apparater til mAling
eller pAvisning af alfa-,
beta- eller ganmastriler,
rontgenstriler, kosmiske
striler eller andre
ioniserede striler

Fremstilling, ved hvilken
vzrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- vardien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fardige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vzrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fzrdige vares pris
ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, sore giver den
fmrdige vare oprindelsesstatus

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

Instrumenter, apparater og
maskiner til mAling eller
kontrollering, ikke andet-
steds tariferet i dette
kapitel; profilpro-
jektionsapparater

Instrumenter og apparater
til automatisk regulering

Dele og tilbehor, ikke
andetsteds tariferet i dette
kapitel, til maskiner,
apparater og instrumenter
henhorende under
kapitel 90

Ure og dele dertil;
undtagen varer hen-
horende under pos. 9105
og 9109 tlu 9113, for
hvilke de gwdende regler
er anfort nedenfor

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vwrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fwrdige vares
pris ab fabrik

9031

9032

9033

ex Kap. 91

Vol. 1795. 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning afmaterialer uden oprindelsesstatus, som giver den

fmrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

Andre ure

Andre urvarker, kom-
plette og samlede

Fremstilling, ved hvilken:
- vardien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
faerdige vares pris ab
fabrik, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vwrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken:
vzrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fardige vares pris ab
fabrik, og
vmrdien af alle an-
vendte materialer uden
oprindelsesstatus ikke
overstiger vmrdien af
anvendte materialer
med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved
hvilken vzrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vaerdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fardige vares pris
ab fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
f-rdige vare oprindelsesstatus

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

Komplette urvaerker, ikke
samlede eller kun delvis
samlede (vmrksmt);
ukomplette urvmrker,
samlede; rAvmrker til
urvmrker

Kasser tW ure, saint dele
dertil

Urkasser og lignende
kabinetter til andre varer
under dette kapitel, saint
dele dertil

Fremstilling, ved hvilken:
- vwrdien af alle an-

vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- materialer, der hen-
hmer under pos. 9114,
inden for ovenn-vnte
granse, kun anvendes
op til en vwrdi af 10%
af den fa-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
f-rdige vare, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 40% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den f~erdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik

Fremstilling, ved
hvilken vmrdien af alle
anvendte materialer
ikke overstiger 30% af
den fmrdige vares pris
ab fabrik
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fardige vare oprindelsesstatus

(I) (2) (3) eller (4)

Urremme og urlznker
saint dele dertil:

Af uadelt metal, ogsA
forgyldt, forsolvet eller
platineret, eller dubleret
med dle metaller

Andre varer

Musikinstrumenter; dele
og tilbehor dertil

VAben og ammunition
saint dele og tilbehor
dertil

Fremstilling, ved hvilken
vzrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den fardige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fardige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40% af den f-rdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbeidning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fzrdige vare oprindelsesstatus

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

Mobler; sengebunde,
madrasser, dyner, puder
o.lign.; lamper og
belysningsartikler, ikke
andetsteds tariferet;
lysskilte, navneplader med
lys og lignende varer;
pr-fabrikerede bygninger;
undtagen varer hen-
horende under
pos. ex 9401, ex 9403,
9405 og 9406, for hvilke
de gwidende regler er
anfort nedenfor

Mobler af metal med
upolstret bomuldsbetrwk
med en vmgt pA 300 g/m2
eller mindre

ex Kap. 94

ex 9401 og
ex 9403

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den f~erdige
vare

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare
ELLER
Fremstilling pA basis af
vmvet stof af bomuld, der
allerede er formtilvirket
med henblik pA anvendelse
til varer henhorende under
pos. 9401 eller 9403,
forudsat at:
- dets vwrdi ikke

overstiger 25 % af den
fmrdige vares pris ab
fabrik, og

- alle andre anvendte
materialer allerede bar
oprindelsesstatus og
henhorer under en
anden position end
pos. 9401 eller 9403
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, sor giver den
f-rdige vare oprindelsesstatus

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

Lamper og belysnings-
artikler (herunder
projektorer) og dele dertil,
ikke andetsteds tariferet;
lysskilte, navneplader med
lys og lignende varer,
med permanent monteret
lyskilde, saint dele dertil,
ikke andetsteds tariferet

Prmfabrikerede bygninger

Legetoj, spil og
sportsartikler; dele og
tilbehor dertil; undtagen
varer henhorende under
pos. 9503 og ex 9506, for
hvilke de gleldende regler
er anfort nedenfor

Andet legetoj; skala-
modeller og lignende
modeller til
underholdnings- og
legebrug, ogsA bevmge-
lige; puslespil af enhver
art

Fremstilling, ved hvilken
vardien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
v-rdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fmrdige vares
pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fxrdige
vare

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 50% af den
f-rdige vares pris ab
fabrik

Vol. 1795, 1-31121
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
fwrdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

ex 9506

ex Kap. 96

ex 9601 og
ex 9602

ex 9603

Fremstiling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fwrdige
vare. Dog mA groft
formtilvirkede blokke til
fremstilling af golfkoller
anvendes

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fzrdige
vare

Fremstilling pi basis af
bearbejdede ud-
sk-ringsmaterialer
henhrende under samme
position

Fremstilling, ved hvilken
vxrdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50% af den fxrdige vares
pris ab fabrik

Redskaber og rekvisitter
til almindelige fysiske
ovelser, gymnastik, atletik
og andre sportsgrene
(bortset fra bordtennis)
eller til udendmsleg og
spil, ikke andetsteds
tariferet i dette kapitel;
svommebassiner og
soppebassiner

Diverse; undtagen varer
henhorende under
pos. ex 9601, ex 9602,
ex 9603, 9605, 9606,
9612, ex 9613 og
ex 9614, for hvilke de
gmidende regler er anfort
nedenfor

Varer af animalske,
vegetabilske eller
mineralske udskwrings-
materialer

Koste og borster (und-
tagen riskoste o.lign saint
borster af mar- eller
egernhr), guiv-
fejeapparater til brug i
hnden (undtagen
apparater med motor);
malerpuder og maler-
ruller; skrabere og
svabere
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HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
f-rdige vare oprindelsesstatus

(2) (3) eller (4)

9605

9606

9612

ex 9613

Rejses-t til toiletbrug, til
syning eller til rengoring
af fodwj eller
bekladningsgenstande

Knapper, trykknapper,
trykIAse o.lign. saint
knapforme og andre dele
til disse varer; knapemner

Farveb.nd med farve til
skrivemaskiner,
instrumenter o.lign., ogsA
pi spoler eller i kassetter;
stempelpuder, med eller
uden farve, ogsA i .sker

Tmndere (fyrtojer) med
tryktzndingsanordning

Vol. 1795. 1-31121

Hver artikel i swtet skal
opfylde den regel, der
gwlder for den, sAfremt
den ikke indgik i sttet;
dog mA der medtages
artikler uden oprindelses-
status, forudsat at deres
samlede va-rdi ikke
overstiger 15 % af den
fmrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fwrdige vare, og

- vmrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 50% af den
fzrdige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer

henhorer under en
anden position end den
fmrdige vare, og

- vwrdien af alle an-
vendte materialer ikke
overstiger 50% af den
fardige vares pris ab
fabrik

Fremstilling, ved hvilken
vmrdien af alle anvendte
materialer henhorende
under pos. 9613 ikke
overstiger 30% af den
fmrdige vares pris ab
fabrik



232 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

HS-position Varebeskrivelse Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som giver den
ftrdige vare oprindelsesstatus

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

Piber og pibehoveder

Kunstv-rker, samle-
objekter og antikviteter

Fremstilling pA basis af rit
tilhuggede blokke

Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhorer under en anden
position end den fierdige
vare

ex 9614

Kap. 97
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TILLAEG III

VARECERTIFIKAT EUR. I
OG ANMODNING OM VARECERTIFIKAT EUR. 1

Trykningsinstruks

I. Formularens format er 210 x 297 mm, ideten maksimal afvigelse pA minus 5 mm og plus 8 mm
i lmngden tillades. Der skal anvendes hvidt, trfrit og skrivefast papir med en vwgt pA mindst 25 g
pr. m. Det skal forsynes med guillochetryk i bunden i gron farve, som gor al forfalskning ved hjmlp
af mekaniske eller kemiske midler synlig.

2. EOS-staternes offentlige myndigheder kan forbeholde sig ret til selv at trykke formularerne eller
overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnmvnte tilfzlde skal hver formular
forsynes med en bem-rkning om godkendelsen. Hver formular skal forsynes med trykkeriets navn
og adresse eller et marke, som gor det muligt at identificere trykkeriet. Den skal desuden forsynes
med et pAtrykt eller pA anden mAde anfort lobenummer, der tjener til identifikation.
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VAR ECERTIFIK.AT

EUR. 1 Nr. A ooo.ooo
... .......................... . .......... ...... ...

2. V htvCotIIktI Ill t rld I ee prftaernnhet le tim-

han¢el me.Icm

~ 3. Modl*gCI oprn. .- 4. .-

S......... ........... .. . . ... .. ....... ... ......

C4. Aa.d. Irnd ge npp. ontor 0. Be tlemen 1i.et aud.lenhIorlum. hvor ereme har .Itndegruppe Sller

Soprlndehn. *tetrrlorlur

L S. Oplymnnlner vedtrerien~e |rlnIlporn * .. t.i 7. Aemnrit"lnge,

• 8. LlberrammnrekoIlllee martte, ramrrtr, anlal 09 err II... vrbeahkrlnein. I. tratto. It. Fakturger
minrzgdet r..e~r

mhiOb.

11. YTOLDyLSrNEtS PATEGNINGrR
R,9,g ol b;kraI~e, erkI~rog
Ulo,IaD lok ufnmnr ('I+1
Fcnnv.,............. Nr ............

Dato ..... ......... .. ......... .................. ..
O a. .. .. .... ............ . . .. . . . . .

7.rg.an he ...... .. .........- .......

...... .................... Can ... ........ ...................

,.-

12. LKSPORJM ENMS ERKLAIN

Jeg. wnoeneg ltOe. erkiater. a1 e o.enfor
anion. valt oplylOer beIlmtIltft for I

.. .................. en .............................
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13. ANMODNING OM UNDERSOGELSE. IfemSendes 141: 14. RrSULTAT AF UNDEASOGELSEN

Unce.so;csen her 'qSl. at (')

D ocile cefl~dikat uC &teol al del anigfle loIkamnmer.
Og al ang.velserne i del er rfgls.e.

0 Gile' cefdikal kke optylaefo e sldlede kravmed hemsynld
mglhed og rgl;ped (st *eatoje~e bernm:kn.nger).

Der anrnodes her-ed om uidersogelae at oe:le ceflidkal med
hensyn ll Wgleden Og rgl.gheoert.

.......................... . -.. den ............... ~................... .......den . ...............

iem;el -slem..el

Dal 0 .:se kryt:s nec el 0 foe03e.

NOTER

1. Cerlkalet r,.1 kihe ndeholcle adoernger eller overskr,.nnrqe. ngmper skal tore:ages 'ed oversiregrmng it at fejllaige oCl)Ys.
ringer. og givel lid. ved .'Iojele a! cc onske~e o;;I.nln;et Enlver SL.e'e$ lellagel naring Skl bekallea at oen. del 1ir

Uwt'L cenfilkalel, o0 r.Itgnes at lOldmiynmgipeoeire.

2. Alle Dosler i cenl,kalet skit anloe$ uden melletmrum mellem de erketle eCS!er. Og forar. liver pOS skal anlores el Ioeur'mer.
UMrddeItll iuner den $,"$le peal Irikket en vanOrel.a -i;aslieg. Ilkk a¢,)le teller skl ned overstregrng gees anln.e-
Oel.ge tot l1clelser.

3. Varerne anlorea med deoes svanrlgc .andelslelegne.se g a1 uorlgl. at de kan tden1tf,ereS.
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ANMODNING OM VARECERTIFIKAT

S .. . . .EUR. 1 Nr. A ooo.ooo

. Amm.4 lrdg am CMlIkil III Aftlendell I don ptawl.ath.llli

.. Mhand.l m.11..n

................ ................ ..... .. .......... ....................... ..................

09

~~~~~~~~~~~~~~~~~................. . . .. . . ... . . . ................ .

i.. €-, lell .- a .0.1*01 b'C. 0a*l ru~.i' I. t

4. Land, l.nOgrvpp. .I1*, 5. BlstemnIselillnd.
talerour. hvof -c.me hat .laadegruppe allot
oprtd.lis -te"I01,m

6. Oplyonilg.r vdra fonds trans porenr -yv, .. .. u , 7: . Boainrtlrgngt

I
I

C S. Leb m r. Lo~llhnl ala. numer. lal ag an ('I. v.r.b.l..lla S. Brit.- 10. Faktr..,

ll'nndet1 *w.a

rnil
(CIf . r . v.)
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EKSPORTORCNS ERKL(RING

Jeg. ufrltlegrfede ks )ortor at Ot PS fOt1SOen beskfevne valet.

ERKLEAER. at varne Owylwet Of betn;1elser. Oct e ?Satsat for uasteaelse at aette ce.tfikat:

BESKRIVER Oe oms'areigrqiter. de hatr gja e Oct mutigt tr varmnte at opty lde dS er, ttolttsr:

FREIALoCGGER tolgene Ookuvrtraion I*):

FORPLIGTER IAIG lit 01 0 kompittnite myni;httrs forlangtnidt at ftemla;;t nhiver ydertigere Ookumenlatian. soe Oisse rr:te
tirnd o:ltn".g for u$atot at cute centhkat saint to . ;Akoin ertot tIttoe at inovitllg i emnvef undtrsogls vtd
de trvfvnte ,)n::;Ncip.",3ts ta;tr,; at mifn :o)otr.n; a; at tr ieMi1,1hiistotholdent lot Ovenralt -a:ert:

ANIAODER OM uOateolSt at atmlnetl'kat ftr CSt valet.

................................ .... .. den .......................................

C) For cskhmml: inotaratiokvuiitmt. ra'gcedntnaat. tatiutar. m ta A-9t ta prodvCnMn it. V., vIC01rues Of a nvalet mteijal mir valet.
om. fe~kaponatmea I uclarbutat &:and

Vol. 1795. 1-31121



238 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

TILLAEG IV

FAKTURAERKLERING

Fakturaerklmringen, hvis tekst er angivet pA nste side, skal udfwrdiges i overensstemnmelse med
fodnoterne. Det er dog ikke nodvendigt at gengive fodnoterne.

Eksportoren af varer, der er omfattet af nwrv-rende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
1)), erklwrer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har prwferenceoprindelse i EOS 2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizaci6n aduanera n ... 1))
declara que, salvo indicaci6n en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
EEE 2).

Tysk

Der Ausfiihrer (ErmAchtiger Ausfilhrer; Bewilligungs-Nr. ... 1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht erklirt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, prdferenzbegiinstigte
EWR-Ursprungswaren sind 2).

Grzsk

0 cryw-crq 7n irpoi6'rw irou KaXVorrpTt ar6 ro vcip6s &yypc¢o (&tetc rvwoV ur ptO.
... 1)) 6 7Xcvet 67t, ECKT6 e6v &qXoverc oa 64; 6XXoq, 7oto ipoL6VTro orur& Efvn IrPOTJL?1ofK1(

Koaycr'y17q EOX 2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization NO ... 1)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferentiol origin 2).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ... 1))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE 2).

Vol. 1795, 1-31121
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Fransk

L'exportateur des produits couverts par le pr6sent document (autorisation douanibre n* ... 1)) d~clare
que, sauf indication claire de contraire, ces produits ont I'origine prdfdrentielle EEE 2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr ... 1)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentigle
EER-oorsprong zijn 2).

Portugisisk

O abaixo assinado, exportador dos productos cobertos pelo presente documento (autorizaqdo aduaneira
n ... 1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrgrio, estes produtos sdo de origem
preferencial EEE 2).

lslandsk

(Jtflytjandi varanna, sem skja petta tekur til (heimild tollyfirvalda nr. ... 1)), lysir kvi yfir, ad sO eigi
annars greinilega getid eru pmr af EES frfdindauppruna 2).

Norsk

Eksportoren av produktene omfattet av dette dolcument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... 1))
erklmrer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EOS preferanseopprinnelse 2).

Finsk

T~ss, asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejd (tullin lupanumero ... 1)) ilmoittaa, ettA nimr tuotteet
ovat, ellei toisin ole selvisti merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperdi 2).

Svensk

Export6ren av de varor sor omfattas av detta dokument (tulimyndighetens tillstAnd nr ... 1)) f6rskrar
att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har fo-rminsberdttigande EES-ursprung 2).

............ den ................. 3)

(sted og dato)

.................................. 4)
(Eksportorens underskrift; endvidere skal navnet pi
den person, der underskriver erklaringen, angives
i letlaselig form)
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1) Hvis fakturaerklmringen udfmrdiges af en godkendt eksportor i henhold til artikel 22 i
protokollen, skal nummeret pA den godkendte eksportors tilladelse anfores her. Hvis
fakturaerkl-ringen ikke udfmrdiges af en godkendt eksportor, kan ordene i parentes udelades,
eller eksportoren kan undlade at udfylde feltet.

2) Hvis fakturaerkiringen helt eller delvis vedrorer varer med oprindelse i Ceuta og Melilla i
henhold til artikel 38 i protokollen, skal eksportoren tydeligt angive dem i det dokument,
hvorph erkilringen udfmrdiges, ved hjmlp af mmrket "CM".

3) Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgir af selve dokumentet.

4) Jf. artikel 21, stk. 5, i protokollen. Hvis det ikke er nodvendigt, at eksportoren skriver
under, er han ogsA fritaget for at angive sit navn.
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TILLAEG V

LEVERANDORERKLJERING

Leverandorerklmringen, hvis tekst er angivet pA nmste side, skal udfmrdiges i overensstemmelse
med fodnoterne. Det er dog ikke nodvendigt at gengive fodnoteme.

LEVERANDORERKLAMING

vedrorende produkter, der har undergiet
bearbejdning eller forarbejdning i EOS uden at have

opnAet prmferenceoprindelsesstatus

Undertegnede leverandor af de produkter, som er omfattet af vedlagte dokument, erklmrer, at

1. Folgende materialer, der ikke har oprindelse i EOS, er blevet anvendt i EOS til fremstilling
af disse produkter:

Beskrivelse af Beskrivelse af HS-pos. for Vwdi af anvendte
de lever~de anvendte mate- anvendte mate- materialer uden
varer 1) rialer uden op- rialer uden op- oprindelsesstatus 2)3)

rindelsesstatus rindelsesstatis 2)

San.let v.. ............

Samlet vmrdi: ............

2. Alle andre materialer, der er anvendt i E0S til fremstilling af disse produkter, har oprindelse
i EOS;

Vol. 1795, 1-31121



242 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 19!

3. Folgende produkter har underglet bearbejdning eller forarbejdning uden for EOS i henhold til
artikel II i protokol 4 til EOS-aftalen og har ddr opnAet folgende samlede vmrditilvmkst:

Beskrivelse af de leverede produkter 1) Sanlet vmrditilvxkst opnAet
uden for EOS 4)

(sted og dato)

(Leverandorens underskrift og
adresse; endvidere skal navnet
pA den person, der underskriver
erklmringen, angives i letimselig
form)
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1) Hvis den faktura, den folgeseddel eller det andet handelsdokument, hvortil erkleringen er
knyttet, vedrorer forskellige typer produkter eller produkter, som ikke onifatter materialer
uden oprindelsesstatus i samme udstrkning, skal leverandoren klart sondre mellem dem.

Eksempel:
Dokumentet vedrorer forskellige modeller af elektriske motorer henhorende under
pos. 8501, der skal anvendes til fremstilling af vaskemaskiner henhorende under
pos. 8450. Arten og va~rdien af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til
fremstilling af disse motorer, varierer fra model til model. Modellerne skal derfor
angives hver for sig i forste kolonne, og oplysningerne i de 0vrige kolonner skal angives
separat for hver af modellerne for at gore det muligt for producenten af vaskemaskinerne
at foretage en korrekt vurdering af sine varers oprindelsesstatus alt efter, hvilken model
elektrisk motor ban anvender.

2) Oplysningerne i disse kolonner angives kun, hvis de er nodvendige.

Eksempel:
Det fremgAr af reglen for beklaidningsgenstande henhorende under ex kapitel 62, at der
gerne mA anvendes gan uden oprindelsesstatus. Hvis en fransk producent af sAdanne
beldadningsgenstande anvender stof, der er indfort fra Schweiz, hvor det er fremstillet
ved anvendelse af vavegarn uden oprindelsesstatus, er det tilstrmkkeligt, at den
schweiziske leverandor i sin erklring beskriver det anvendte materiale uden
oprindelsesstatus som garn uden angivelse af det pkgmldende garns HS-position og
vmrdi.

En producent af trid af jern henhorende under HS-pos. 7217, som bar fremstillet varen
af jernstznger uden oprindelsesstatus, angiver "stonger af jern" i kolonne 2. SAfremt
denne trAd skal anvendes i fremstillingen af en maskine, for hvilken der ifolge
oprindelsesreglen glder en bestemt procent for vordien af alle anvendte materialer uden
oprindelsesstatus, skal vwrdien af jernstxngerne uden oprindelsesstatus angives i
kolonne 3.

3) Ved "vmrdien af materialer" forstis toldvxrdien pA tidspunktet for indforslen af de anvendte
materialer uden oprindelsesstatus, eller, sifremt denne ikke er kendt eller ikke kan
konstateres, den forst konstaterbare pris, der er betalt for materialerne i ES.

Den nojagtige vmrdi af hvert enkelt anvendt materiale uden oprindelsesstatus skal anfores pr.
enhed af de produkter, der er angivet i forste kolonne.

4) Ved "samlet vmrditilvmkst" forsths alle omkostninger, der er pAlobet uden for EOS, herunder
vmrdien af alle materialer, der er tilfojet d6r.

Den nojagtige samlede vi-rditilvi-kst, der er opnAet uden for E0S, skal anfores pr. enhed af
de produkter, der er angivet i forste kolonne.
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TILLiEG VI

LANGTIDS-LEVERANDORERKLAERING

Langtids-leverandorerldmringen, hvis tekst er angivet pA nmste side, skal udfardiges i
overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nodvendigt at gengive fodnoterne.

LANGTIDS-LEVERANDORERKLERIN G

vedrorende produkter, der bar undergAet bearbejdning eller

forarbejdning i EOS uden at have opniet
prmferenceoprindelsesstatus

Undertegnede leverandor af de produkter, som er omfattet af dette dokument, og som

regelmmssigt leveres til

.............. ............................. 1)

erkherer, at:

1. Folgende materialer, der ikke bar oprindelse i EOS, er blevet anvendt i EOS til fremstilling
af disse produkter:

Beskrivelse af Beskrivelse af HS-pos. for anvendte Vwrdi af anvendte
de leverede anvendte materialer materialer uden materialer uden

produkter 2) uden oprindelsesstatus oprindelsesstatus 3) oprindelsesstatus 3)4)

Samnlet ve-rdi"

Samlet v-rdi:

2. Alle andre materialer, der er anvendt i EOS til fremstilling af disse produkter, bar oprindelse
i EOS;
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3. Folgende produkter har underglet bearbejdning eller forarbejdning uden fo EOS i henhold til
artikel 11 i protokol 4 til EOS-aftalen, og har d~r opn~et folgende samlede vmrditilvwkst:

Beskrivelse af de
leverede produkter

Samlet vmrditilvmkst opnAet uden
for EOS 5)

Denne erkitring gwlder for alle efterfolgende sendinger af disse produkter afsendt

fra ......................

til ...................... 6).

Hvis erkitringen ikke Ixngere gwlder, forpligter jeg mig til straks at give

.................................... 1) meddelelse herom.

............. den ..........
(sted og dato)

(Leverandorens underskrift og adresse;
endvidere skal navnet pA den person, der
underskriver erklaeringen, angives i
letlzselig form)

Vol. 1795, 1-31121

..................

..................

..................

................................

................................

................................



246 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

1) Kundens navn og adresse.

2) Hvis erk1,ringen vedrorer forskellige produkter eller produkter, som ikke omfatter materialer
uden oprindelsesstatus i samme udstr~ekning, skal leverandoren kiart sondre mellem dem.

Eksempel:
Dokumentet vedrorer elektriske motorer henhorende under pos. 8501, der skal anvendes
til fremstilling af vaskemaskiner henhorende under pos. 8450. Arten og vxrdien af de
materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af disse motorer, varierer
fra model til model. Modellerne skal derfor angives hver for sig i forste kolonne, og
oplysningerne i de ovrige kolonner skal angives separat for hver af modellerne for at
gore det muligt for producenten af vaskemaskinerne at foretage en korrekt vurdering af
sine varers oprindelsesstatus alt efter, hvilken model elektrisk motor han anvender.

3) Oplysningerne i disse kolonner angives kun, hvis de er nodvendige.

Eksempel:
Det fremglr af reglen for bekladningsgenstande henhorende under ex kapitel 62, at der
geme mA anvendes garn uden oprindelsesstatus. Hvis en fransk producent af sidanne
bekldningsgenstande anvender stof, der er indfort fra Schweiz, hvor det er fremstillet
ved anvendelse af vmvegarn udenoprindelsesstatus, er det tilstrmkkeligt, at den
schweiziske leverandor i sin erklaring beskriver det anvendte materiale uden
oprindelsesstatus som garn uden angivelse af det pAg~ldende gans HS-position og
verdi.

En producent af trid af jern henhorende under HS-pos. 7217, som har fremstillet varen
af jernstnger uden oprindelsesstatus, angiver "stanger af jern" i kolonne 2. SAfemt
denne trAd skal anvendes i fremstillingen af en maskine, for hvilken der ifolge
oprindelsesreglen g-lder en bestemt procent for v-rdien af alle anvendte materialer uden
oprindelsesstatus, skal vmrdien af jernsttngerne uden oprindelsesstatus angives i
kolonne 3.

4) Ved "vxrdien af materialer" forsths toldvwrdien ved indforslen af de anvendte materialer
uden oprindelsesstatus, eller, s~remt denne ikke er kendt eller ikke kan konstateres, den forst
konstaterbare pris, der er betalt for materialerne i E0S.

Den nojagtige vxrdi af hvert enkelt anvendt materiale uden oprindelsesstatus skal anfores pr.
enhed af de produkter, der er angivet i forste kolonne.

5) Ved "samlet vxrditilvwkst" forstAs alle omkostninger, der er pAlobet uden for EOS, herunder
vmrdien af alle materialer, der er tilfojet dr.

Den nojagtige samlede vxrditilva.kst, der er opniet uden for EOS, skal anfores pr. enhed af
de produkter, der er angivet i fmoste kolonne.

6) Indset datoerne. Leverandorerklmringen gxlder normalt hojst 12 mdr., jf. dog de betingelser,
som fastla~gges af toldmyndighederne i det land, hvor leverandorerkla-ringen udfardiges.
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TILLEG VII

LISTE OVER DE I ARTIKEL 2, STK. 3, NAEVNTE VARER, DER MIDLERTIDIGT
ER UNDTAGET FRA DENNE PROTOKOLS ANVENDELSESOMRADE,

BORTSET FRA BESTEMMELSERNE I AFSN1T IV, V og VI

HS-pos. Varebeskrivelse

ex 2707 Olier, hvis indhold af aromatiske bestanddele - beregnet efter vwgt - er
storre end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende
olier som mineralolier, udvundet ved destillation af hojtemperaturtjxre fra
stenkul, af hvilke der ved destillation pi op til 250°C overdestilleres mere
end 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen), til
anvendelse som bra:ndstof

2709 til Mineralolier og produkter udvundet ved destillation deraf; bituminose
2715 substanser; mineralsk voks

ex 2901 Acycliske carbonhydrider til anvendelse som brmndstof

ex 2902 Cyckloalkaner og cyckloalkener (ikke azulener), benzen, toluen og xylener,
til anvendelse som brandstof

ex 3403 Tilberedte smremidler, der indeholder mindre end 70 vwgtprocent af olier
udvundet af jordolie eller af rA olier hidrorende fra bituminse mineraler

ex 3404 Syntetisk voks og tilberedt voks pi basis af paraffin, olievoks, voks
udvundet af bitumirwse mineraler, slack-voks eller scale-voks

ex 3811 Tilberedte tilsmtningsstoffer til smoremidler med indhold af olier udvundet
af jordolie eller af ri olier hidrorende fra bituminose mineraler
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TILLEG VIII

LISTE OVER DE I ARTIKEL 2, STK. 2, NJEVNTE VARER, FOR HVILKE
REPUBLIKKEN OSTRIGS OMRADE ER UNDTAGET FRA EOS' OMRADE MED

HENBLIK PA FASTSMTIELSE AF OPRINDELSE

HS-pos. Varebeskrivelse

ex 3505 Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen esterificeret og
etherificeret stivelse; lir og klister

ex 3809 Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af
farvestoffer saint andre produkter og prmparater (f.eks. tilberedte appre-
tur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller
laderindustrien eller i nmrstAende industrier, ikke andetsteds tariferet;
pA basis af stivelse eller stivelsesprodukter eller med indhold af stivelse
eller produkter udvundet af stivelse

ex 3823 Tilberedte bindemidler til stobeforrne eller stobekerner; produkter og
restprodukter fra kemiske og nmrstAende industrier (herunder blandinger
af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

- Tilberedte bindemidler til stobeforme eller stobekerner, med ind-
hold af stivelse eller produkter udvundet af stivelse

- Andre varer (undtagen naphtensyrer, ikke-vandoploselige salle
deraf og estere deraf; ikke-agglomererede metalcarbider, blandede
indbyrdes eller med metalliske bindemidler; tilberedte additiver til
cement, mrtel eller beton; ikke-ildfast nmrtel og beton; Sorbitol
(undtagen varer henhorende under pos. 2905 44)), med sainlet ind-
hold af sukker, stivelse, produkter udvundet af stivelse eller
produkter henhrende under pos. 0401, 0402, 0403 og 0404 pA 30
vxgtprocent og derover
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PROTOKOL 5
OM FINANSTOLD

(LIECHTENSTEIN, SCHWEIZ)

I. Med forbehold af stk. 2 i denne protokol kan Liechtenstein og Schweiz midlertidigt opretholde
finanstolden pi varer henhorende under de i vedlagte liste anforte toldpositioner under overholdelse
af betingelserne i artikel 14 i aftalen. Tolden pi varer under pos. 0901 og ex 2101 skal afskaffes
senest den 31. december 1996.

2. Phbegyndes der produktion i Liechtenstein eller Schweiz af en vare af samme art som en af de
i listen anforte varer, skal finanstolden pi sidstnmvnte vare afskaffes.

3. Det Blandede EOS-Udvalg vurderer situationen inden udgangen af 1996.
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LISTE

Toldposition Varebeskrivelse

0901

ex 2101

2707.1010/9990
2709.0010/0090
2710.0011/0029

2711.1110/2990

ex alle tarifkapitler

ex 8407

ex 8408

ex 8409

ex 8702

ex 8703

ex 8704

ex 8706

Kaffe, rA eller brmndt, ogsA koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaf-
feerstaming med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet (i en over-
gangsperiode pA fire Ar)

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe og varer tilberedt pA basis
af disse produkter (i en overgangsperiode pA fire Ar)

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider

Produkter, der anvendes som motorbrxndstof

Forbrendingsmotorer med gnisttnding, med frem- og tilbagegAende
eller roterende stempel, til motorkoretojer henhorende under
pos. 8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120,
9010/9020

Forbrxndingsmotorer med kompressionstxnding med stempel (diesel-
eller semidieselmotorer), til koretojer henhorende under pos. 8702.1010,
8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbraindings-
motorer benhorende under pos. 8407 eller 8408:

- Cylinderblokke og cylindertopstykker til motorkoretojer henhorende
under pos. 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320,
8704.2110/2120, 3110/3120

Motorkoretojer til offentlig personbefordring, af vzgt hojst 1 600 kg

Automobiler og andre motorkoretojer, hovedsagelig konstrueret til
personbefordring (undtagen automobiler henhorende under pos. 8702),
herunder stationcars og racerbiler

Automobiler til godsbefordring, af vmgt hojst 1 600 kg

Chassiser med motor, til motorkoretojer henhorende under
pos. 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120,
9010/9020
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ex 8707 Karrosserier og forerhuse, til motorkoretojer henhorende under pos.
8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120,
9010/9020

ex 8708 Dele og tilbehor til motorkoretojer henhorende under pos. 8702.1010,
9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:

1000 - Kofangere og dele dertil
2990 - Andre dele og tilbehor til karrosserier og forerhuse, undtagen sAdanne,

som henhorer under pos. 8708.1000/2010, bortset fra bagagebwrere,
nummerplader og skiholdere

- Bremser og servobremser og dele dertil
3100 - Monterede bremsebelmgninger
3990 - Undtagen trykluftsbeholdere, til bremser
4090 - Gearkasser
5090 - Drivaksler med differentiale, ogsA med andre transmissionsdele
6090 - BTreaksler og dele dertil
7090 - Hjul, saint dele og tilbehor dertil, undtagen hjulflanger og dele dertil,

ikke overfladebehandlet, og hjulflanger og dele dertil, ikke bear-
bejdede eller kun groft tildannede

9299 - Lydpotter og udstodningsror, bortset fra ordinwre lydpotter med
sideror af lzngde 15 cm og derunder

9390 - Koblinger og dele dertil
9490 - Rat, ratstammer og styrehuse
9999 - I andre tilfzlde, undtagen ratovertrzk
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PROTOKOL 6
OM SCHWEIZ' OG LIECHTENSTEINS OPBYGNING AF

OBLIGATORISKE LAGRE

Schweiz og Liechtenstein kan lade varer, som i tider med alvorlig knaphed med hensyn til
forsyninger er uundvtrlige for befolkningens overlevelse og, for sA vidt anger Schweiz, for
hmren, vxre omfattet af en ordning for opbygning af obligatoriske lagre, nAr sAdanne varer ikke
produceres eller produceres i utilstrmkkelige mmngder i Schweiz og Liechtenstein, og varernes
egenskaber og art gor det muligt at opbygge lagre.

Schweiz og Liechtenstein anvender denne ordning pA en mAde, der ikke direkte eller indirekte
indebmrer forskelsbehandling af varer, som importeres fra de ovrige kontraherende parter, i
forhold til tilsvarende eller substituerende nationalt fremstillede varer.
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PROTOKOL 7
OM DE KVANTITATIVE RESTRIKTIONER,

SOM ISLAND MA OPRETHOLDE

Uanset artikel I i i aftalen, kan Island opretholde Icvantitative restriktioner for folgende varer:

Islandsk position Varebeskrivelse

96.03 Koste og borster o.lign. (herunder koste og borster, som udgor dele
til maskiner, apparater eller koretojer), hAndbetjente mekaniske gulv-
fejeapparater, uden motor, saint svabere og fjerkoste; tilberedte
borstebundter; malerpuder og malerruller; vinduesskvisere:

- Tandborster, barberkoste, h~rborster, negleborster, ojenvippe-
borster og andre toiletborster til personlig brug, herunder borster,
som udgor dele til apparater:

96.03 29 -- Andre varer:

96.03 29 01 --- Med borsteblokke af plastikmateriale

96.03 29 09 -- Andre varer
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PROTOKOL 8
OM STATSLIGE MONOPOLER

1. For folgende statslige monopoler af erhvervsmtssig karakter finder aftalens artikel 16 anvendelse
senest fra den 1. jantar 1995:

det ostrigske monopol pA salt,
det islandske monopol pA godningsstoffer,
det schweiziske og liechtensteinske monopol pA salt og krudt.

2. Artikel 16 gmIder ogsl for vin (HS-kode 22.04).
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PROTOKOL 9

OM HANDEL MED FISK
OG ANDRE PRODUKTER FRA HAVET

Artikel I

1. Med forbehold af bestemmelseme i tillaeg 1 ophzever EFTA-staterne ved aftalens ikrafttracden
importtold og afgifter med tilsvarende virkning for de varer, der er opfort i tabel I i tillag 2.

2. Med forbehold af bestemmelserne i tillxg I anvender EFTA-staterne ikke kvantitative
importrestriktioner eller foranstalminger med tilsvarende virkning for de varer, der er opfort i
tabel I i tillwg 2. I denne forbindelse finder aftalens artikel 13 anvendelse.

Artikel 2

1. Fillesskabet ophmver ved aftalens ikrafttr~len importtold og afgifter med tilsvarende
virkning for de varer, der er opfort i tabel II i tillxg 2.

2. Fwllesskabet nedsaetter gradvis tolden pA de varer, der er opfort i tabel III i tillaeg 2, efter

folgende tidsplan:

a) den 1. januar 1993 nedsaettes hver enkelt toldsats til 86% af basistolden

b) der foretages yderligere fire nedsatttelser pA hver 14% af hver enkelt basistoldsats henholdsvis
den 1. januar 1994, den 1. januar 1995, den 1. januar 1996 og den 1. januar 1997.

3. De basistoldsatser, som ligger til grund for de i stk. 2 omhandlede successive nedszttelser, er
for hver vares vedkommende den toldsats, sor Faellesskabet har konsolideret i henhold til den
almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), eller hvis tolden ikke er konsoli-
deret, den autonome toldsats pr. 1. januar 1992. Hvis der foretages toldneds.zttelser efter den
1. januar 1992 som folge af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-Runden,
anvendes de sAledes nedsatte toldsatser som basistoldsatser.

Hvis der findes nedsatte toldsatser for visse varer inden for rammerne af bilaterale aftaler mellem
F elesskabet og individuelle EFTA-stater, betragtes disse satser som basistoldsatser for hver af de
berorte EFTA-stater.

4. Toldsatser, der beregnes i overensstemmelse med stk. 2 og 3, anvendes afrundet til en
decimal.

5. Fallesskabet anvender ikke kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med
tilsvarende virkning for de varer, der er opfort i tillaeg 2. I denne forbindelse finder aftalens
artikel 13 anvendelse.

Artikel 3

Artikel 1 og 2 finder anvendelse pA varer med oprindelse i de kontraherende parters omrAder.
Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol 4 til aftalen.
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Artikel 4

1. Stte til fiskerisektoren af statsmidler, som skaber konkurrencefordrejning, afskaffes.

2. Bestemmelserne vedrorende markedsordningen i fiskerisektoren tilpasses, sledes at de ikke
skaber konkurrencefordrej ning.

3. De kontraherende parter bestraber sig pA at sikre konkurrencevilkAr, som giver de andre
kontraherende parter mulighed for at afstA fra at anvende antidumpingforanstaltninger og ud-
ligningstold.

Artikel 5

De kontraherende parter trxffer de nodvendige foranstaltninger til at sikre, at alle fiskerfartojer,
som forer en anden kontraherende parts flag, har samme adgang som deres egne fartojer til havne
og an1xg i forste afsztningsled saint alt det udstyr og alle de tekniske installationer, der er
forbundet hermed.

Uanset bestemmelserne i stk. I kan en kontraherende part afvise landinger af fisk fra en fiske-
bestand af failes interesse, hvis der bestAr alvorlig uenighed om forvaltningen af den pAgwldende
bestand.

Artikel 6

Hvis de nodvendige tilpasninger af bestemmelserne ikke er blevet foretaget til de kontraherende
parters tilfredshed pA tidspunktet for aftalens ikrafttrarden, kan uoverensstemmelser indbringes for
Det Blandede EOS-Udvalg. SAfremt der ikke opns enighed, finder aftalens artikel 114 tilsvarende
anvendelse.

Artikel 7

Bestemmelserne i de aftaler, der er opfort i tillwg 3, har forrang for bestemmelserne i denne
protokol i det omfang, de giver de pAgwldende EFTA-stater gunstigere handelsordninger end
denne protokol.
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TILLEG I

Arrikel 1

Finland kan midlertidigt opretholde sin nuvzrende ordning for folgende varer. Finland forelmgger
senest den 31. december 1992 en fast tidsplan for ophmvelsen af disse undtagelser.

HS-position Varebeskrivelse

ex 0302 Fisk, fersk eller kolet, undtagen filet og andet fiskekod henhorende
under pos. 0304:
- Laks
- Ostersosild

ex 0303 Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekod henhorende under
pos. 0304:
- Laks
- Ostersosild

ex 0304 Filet og andet fiskekod (ogsA hakket), fersk, kolet eller frosset:
- Filet, fersk eller kelet, af laks
- Filet, fersk eller klet, af Ostersosild
(Udtrykket "filet" daekker ogsA fileter, hvor de to sider hznger
sammen, f.eks. ved ryggen eller bugen)

Artikel 2

1. Liechtenstein og Schweiz kan opretholde told pA importen af folgende varer.

HS-position Varebeskrivelse

ex 0301 - 0305 Fisk, undtagen filet, frosset, henhorende under pos. ex 0304, af
anden fisk end saltvandsfisk, Al og laks

Disse ordninger skal tages op til revision inden den 1. januar 1993.

2. Med forbehold af en eventuel fortszttelse af told som folge af de multilaterale handels-
forhandlinger under Uruguay-Runden kan Liechtenstein og Schweiz opretholde variable importaf-
gifter i forbindelse med deres landbrugspolitik for folgende fisk og andre produkter fra havet.

HS-position Varebeskrivelse

ex Kapitel 15 Fedtstoffer og olier til menneskefode
ex Kapitel 23 Foderstoffer til animalsk produktion
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Artikel 3

1. Sverige kan indtil den 31. december 1993 anvende kvantitative importrestriktioner for folgende
varer, for sl vidt det mAtte vzre nodvendigt for at undgA alvorlige forstyrrelser pA det svenske
marked.

HS-position Varebeskrivelse

ex 0302 Fisk, fersk eller kolet, undtagen filet og andet fiskekod benhorende
under pos. 0304:
- Sild
- Torsk

2. SA lnge Finland midlertidigt opretholder sin nuvxrende ordning for Ostersosild, kan Sverige
anvende kvantitative importrestrilctioner for denne vare, nAr den har oprindelse i Finland.
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TILLEG 2

TABEL I

HS-position Varebeskrivelse

0208 Andet kod og spiseligt slagteaffald, fersk, kolet eller frosset:
ex 0208 90 Andre varer:

- Af hvaler

Kapitel 3 Fisk og krebsdyr, bloddyr og andre hvirvellose vanddyr

1504 Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, saint fraktioner
deraf, ogsl raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1516 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier saint fraktioner deraf,
helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller
elaidiniserede, ogsA raffinerede, men ikke pA anden mAde bearbejdede

ex 1516 10 Animalske fedtstoffer og olier saint fraktioner deraf:
- Udelukkende udvundet af fisk eller havpattedyr

1603 Ekstrakter og saft af kod, fisk, krebsdyr, bloddyr eller andre
hvirvellose vanddyr:

ex 1603 00 - Ekstrakter og saft af hvalkod, fisk, krebsdyr, bloddyr eller andre
hvirvellose vanddyr

1604 Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af
fiskerogn

1605 Krebsdyr, bloddyr og andre hvirvellose vanddyr, tilberedt eller
konserveret

2301 Mel, pulver og piller (pellets) af kod, slagteaffald, fisk, krebsdyr,
bloddyr eller andre hvirvellose vanddyr, uegnet til menneskefode;
fedtegrever:

ex 2301 10 Mel, pulver og piller (pellets) af kod eller slagteaffald; fedtegre-
ver:

- Hvalkod
ex 2301 20 Mel, pulver og piller (pellets) af fisk, krebsdyr, bloddyr eller

andre hvirvellese vanddyr
2309 Tilberedt dyrefoder:

ex 2309 90 - Andre varer:
-- "Solubles" af fisk
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TABEL I1

KN-kode

0302 50
0302 69 35
0303 60
0303 79 41
0304 1031

0302 62 00
0303 72 00

ex 0304 10 39

0302 63 00
0303 73 00

ex 0304 10 39

030221 10
0302 21 30
0303 31 10
0303 31 30

ex 0304 10 39

0305 62 00
0305 69 10

030551 10
030559 11

030530 11
0305 30 19

0305 30 90

1604 1991

1604 30 90

Vol. 1795. 1-31121

Varebeskrivelse

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk), fersk,
kolet eller frosset, herunder filet, fersk eller
kolet

Kuller (Melanogrammus aeglefinus), fersk, kolet
eller frosset, herunder filet, fersk eller kolet

Sej (Pollachius virens), fersk,
kolet eller frosset, herunder filet, fersk eller
kolet

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)
og atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus
hippoglossus), fersk, kolet eller frosset, herunder
filet, fersk eller kolet

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk), saltet, men ikke torret
eller roget, og disse fisk i saltlage

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk), torret, ikke saltet

Filet af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
og af fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk), torret, saltet eller i
saltlage, men ikke roget,

Filet af andre fisk, torret, saltet eller i saltlage, men ikke roget,

Filet af andre fisk, rA, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret),
ogsA for-friturestegt, frosset,

Kaviarerstatning
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TABEL III

For hver af de folgende positioner omfatter de indrommelser, Fmllesskabet har givet, ikke varer,
der er opfort i tabel II eller i tilfojelsen til tabel M.

KN-kode Varebeskrivelse

0301 Fisk, levende

0302 Fisk, fersk eller kolet, undtagen filet og andet fiskeked henhorende
under pos. 0304

0303 Filet, frosset, undtagen filet og andet fiskeked henhorende under

pos. 0304

0304 Filet og andet fiskek d (ogsA hakket), fersk, kelet eller frosset

0305 Fisk, torret, saltet eller i saltlage; roget fisk, ogsA kogt for eller under
rogningen; mel, pulver og piller (pellets) af fisk, egnet til menneske-
fode

0306 Krebsdyr, ogsA afskallede, levende, ferske, kolede, frosne, torrede,
saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i vand eller damp-
kogte, ogsA kolede, frosne, torrede, saltede eller i saltlage; mel,
pulver og piller (pellets) af krebsdyr, egnet til menneskefode

0307 Bloddyr, ogsA uden skal, levende, ferske, kelede, frosne, torrede,
saltede eller i saltlage; hvirvellese vanddyr, andre end krebsdyr og
bloddyr, levende, ferske, kolede, frosne, torrede, saltede eller i
saltlage; mel, pulver og piller (pellets) af hvirvellose vanddyr, andre
end krebsdyr, egnet til menneskefode

1604 Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af
fiskerogn

1605 Krebsdyr, bloddyr og andre hvirvellose vanddyr, tilberedt eller
konserveret

Vol 1795, 1-31121



262 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

TILFOJELSE TIL TABEL III

Varebeskrivelse

Stillehavslaks (Oncorhynchus-arter), atlanterhavslaks (Salmo salar) og
donaulaks (Hucho hucho)

Levende
Fersk eller kolet
Frosset stillehavslaks
Frosset atlanterhavslaks og donaulaks
Filet, fersk eller kllet
Filet, frosset
Andet kod, frosset
Filet, saltet eller i saltlage, men ikke roget
Roget, herunder filet
Saltet eller i saltlage, men ikke torret eller roget
Hel eller i stykker, tilberedt eller konserveret
Andre tilberedninger eller anden konserves

(Clupea harengus, Clupea pallasii)

Fersk eller kolet, i perioden 16. juni til 14. februar
Lever, rogn og mmlke, fersk eller kclet
Frosset, i perioden 16. juni til 14. februar
Lever, rogn og mmlke, frosset
Filet, fersk
Lapper, ferske, i perioden 16. juni til 14. februar
Andet kod, fersk
Filet, frosset
Andet kod, frosset, i perioden 16. juni til 14. februar
Lever, rogn og mmlke, torret, roget, saltet eller i saltlage
Rget, herunder filet
Torret, ogsA saltet, men ikke roget
Saltet eller i saltlage, men ikke torret eller roget
Filet, ra, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), ogsA for-
friturestegt, frosset
Tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker, undtagen hakket
Andre tilberedninger eller anden konserves

c) Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

Fersk eller kolet, i perioden 16. juni til 14. februar
Frosset, i perioden 16. juni til 14. februar (Scomber scombrus,
Scomber japonicus)
Frosset, i perioden 16. juni til 14. februar (Scomber australasicus)
Filet, fersk
Filet, frosset (Scomber australasicus)
Filet, frosset (Scomber scombrus, Scomber japonicus)
Andet kod, frosset
Rlget, herunder filet

KN-kode

a) Laks:

0301 99 11
0302 1200
0303 1000
0303 2200
0304 10 13
030420 13

ex 030490 97
0305 30 30
0305 41 00
0305 69 50
1604 11 00
160420 10

b) Sild:

03024090
ex 0302 7000

0303 50 90
ex 0303 8000
ex 0304 10 39

0304 10 93
ex 0304 10 98

030420 75
030490 25

ex 0305 2000
0305 4200
0305 59 30
0305 61 00
1604 12 10

1604 12 90
ex 1604 20 90

0302 64 90
0303 74 19

0303 74 90
ex 0304 10 39

03042051
ex 0304 20 53
ex 0304 90 97

0305 49 30
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Hel eller i stykker, tilberedt eller konserveret (Scomber scombrus,
Scomber japonicus)
Hel eller i stykker, tilberedt eller konserveret (Scomber australasicus)
Andre tilberedninger eller anden konserves

Af Pandalidae-familien, frosne
Af slaigten Crangon (hesterejer), frosne
Andre rejer, frosne
Af Pandalidae-familien, ildke frosne
Af slzgten Crangon (hesterejer), ferske, kolede, kogt i vand eller
dampkogte
Rejer af slxgten Crangon (hesterejer), i andre tilfaeIde
Andre rejer, ikke frosne
Tilberedt eller konserveret

e) Kammuslinger (Pecten maximus)

Levende, ferske eller kIlede
Frosne
Tilberedt eller konserveret

f) Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Frosne
Ikke frosne
Tilberedt eller konserveret

Vol. 1795, 1-31121

1604 15 10

1604 15 90
ex 1604 20 90

d) Rejer

0306 13 10
0306 13 30
0306 13 90
030623 10
030623 31

0306 23 39
0306 23 90
1605 20 00

ex 0307 21 00
0307 29 10

ex 1605 90 10

0306 19 30
0306 29 30

ex 1605 40 00
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TILLAEG 3

De aftaler mellem Fmllesskabet og individuelle EFrA-stater, der er omhandlet i artikel 7:

- aftale mellem Det Europziske Okonomiske Fellesskab og Kongeriget Sverige, undertegnet den
22. juli 1972, og en efterfolgende brevveksling vedrorende landbrug og fiskeri, undertegnet
den 14. juli 1986;

- aftale mellem Det Europmiske Okonomiske Fzllesskab og Det Schweiziske Edsforbund,
undertegnet den 22. juli 1972, og en efterfolgende brevveksling vedrorende landbrug og
fiskeri, undertegnet den 14. juli 1986;

- aftale mellem Det Europwiske 0konomiske Fmllesskab og Kongeriget Norge, undertegnet den
14. maj 1973, og en efterfolgende brevveksling vedrorende landbrug og fiskeri, undertegnet
den 14. juli 1986;

- artikel 1 i protokol 6 til aftalen mellem Det Europaiske Okonomiske Fiellesskab og Republik-
ken Island, undertegnet den 22. juli 1972.
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PROTOKOL 10
OM FORENKLING AF KONTROL OG FORMALITETER

I FORBINDELSE MED GODSTRANSPORT

KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel I
Definitioner

I denne protokol forstis ved:

a) "kontrol", toldvmsenets eller andre kontrolmyndigheders foranstaltninger, som bestr i fysisk
undersogelse, herunder visuel kontrol, af transportmidlerne og/eller varerne selv, med henblik
pi at efterprove, om deres art, oprindelse, tilstand, mengde eller vardi er i overensstemmelse
med oplysningerne i de forelagte documenter,

b) "formaliteter", alle formaliteter, som administrationen p~Iegger de erhvervsdrivende at opfylde,
og som bestir i foreleggelse eller undersogelse af dolcumenter og certifikater, der ledsager
varerne, eller andre oplysninger om varerne eller transportmidlerne, uanset i hvilken form de
foreligger.

Arrikel 2
Anvendelsesomrlde

1. Med forbehold af de smrlige bestemnmelser, der er geldende i medfor af aftaler indglet mellem
Det Europwiske Okonomiske Fellesskab og EFTA-staterne, glider denne protokol for kontrol og for-
maliteter i forbindelse med transport af varer, der skal passere en grmnse mellem en EFTA-stat og
Fallesskabet og mellem EFTA-staterne.

2. Derme protokol finder ikke anvendelse pA kontrolforanstaitninger eller formaliteter:

-i forbindelse med skibe og luftfartojer i deres egenskab af transportmidler; den finder imidlertid
anvendelse pA koretojer og varer, der befragtes med naevnte transportmidler,

- der er nodvendige for udstedelse af sundheds- eller plantesundhedscertifikater i varernes
oprindelses- eller afsendelsesland.
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KAPITEL II
PROCEDURER

Arrikel 3
Stikprover og formaliteter

1. Medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i denne protokol, trwffer de kontraherende parter de
nodvendige foranstaltninger for at sikre:

- at de forskellige former for kontrol og formaliteter, jf. artikel 2, stk. 1, finder sted med den
kortest mulige tidsfrist og sl vidt muligt pA samme sted,

- kontrollen foretages ved hjazlp af stikprovekontrol, undtagen i behorigt begrundede tilffilde.

2. Med henblik pA gennemforelse af stk. 1, andet led, er grundlaget for gennemforelse af
stikprovekontrollen det samlede antal forsendelser, der passerer en grznsepost og frembydes ved et
toldsted eller en kontroltjeneste i en given periode, og ikke det samlede antal varer, der udgor hver
forsendelse.

3. De kontraherende parter gor det lettere at anvende forenklede procedurer og databehandlings-
og datatransmissionsteknikker pA varers afgangs- og bestemmelsessteder i forbindelse med udforsel,
transit og indforsel af varer.

4. De kontraherende parter bestrwber sig pa at placere toldstederne, herunder toldstederne inde pA
deres territorium, pA en sAdan made, at de erhvervsdrivendes behov tilgodeses bedst muligt.

Artikel 4
Veterinw~re regler

Inden for omrader, der vedrorer beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og dyrebeskyttelse,
traiffer Det Blandede E0S-Udvalg i overensstemmelse med aftalens artikel 93, stk. 2, afgorelse om
gennemforelse af de principper, der er fastlagt i artikel 3, 7 og 13 i nxrvmrende protokol, og om
reglerne om gebyrer, der skal opkrzves ved opfyldelse af formaliteter og gennemforelse af kontrolfor-
anstaltninger.

Artikel 5
Plantesundhedsregler

I. Plantesundhedskontrol ved indforsel mA kun tage form af stikprover og undersogelse af prover
undtagen i behorigt begrundede tilf'zlde. Kontrollen skal gernemfores enten pA varernes bestemmel-
sessted eller et andet sted, der er udpeget inden for de respektive territorier, forudsat at varernes
rejserute pavirkes mindst muligt.

2. Reglerne om gennemfrorelse af identitetskontrol ved indforsel af varer, der er omfattet af
plantebeskyttelseslovgivningen, vedtages af Det Blandede E0S-Udvalg i overensstemmelse med
aftalens artikel 93, stk. 2. Det Blandede EOS-Udvalg trieffer i overensstemmelse med aftalens artikel
93, stk. 2, afgorelse om foranstaltningerne i forbindelse med de gebyrer, der skal opkrmves for
plantesundhedsformaliteter og -kontrol.
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3. Stk. I og 2 finder kun anvendelse pA varer fremstillet i Faellesskabet eller i en EFTA-stat
undtagen i tilfflde, hvor de efter deres art ikke frembyder nogen plantesundhedsrisiko, eller i tilfalde,
hvor de har gennemgAet en plantesundhedskontrol ved indforsel til de respektive kontraherende parters
omr~de, og hvor det ved s1dan kontrol konstateres, at de opfylder kravene om plantesundhed som
fastsat i deres lovgivning.

4. Hvis en kontraherende part finder, at der er overhxngende fare for, at skadelige organismer
indfores eller spredes pA dens omrAde, kan den trzffe de nocivendige forelobige foranstaltninger for
at beskytte sig selv mod denne fare. De kontraherende parter underretter straks hinanden om, hvilke
foranstaitninger der er truffet, med angivelse af de grunde, der gjorde dem nocvendige.

Artikel 6
Delegation af befojelser

De kontraherende parter p1ser, at en af de andre reprmsenterede tjenestegrene, fortrinsvis toldvmsenet,
efter udtrykkelig bemyndigelse fra de kompetente myndigheder og pA deres vegne kan foretage
kontrol, som disse myndigheder er ansvarlige for, og at den pAgzldende tjenestegren, for sA vidt
denne kontrol vedrorer kravet om at forelagge de nodvendige dokumenter, kan efterprove disses
gyldighed og autenticitet saint identiteten af de varer, der er angivet i disse dokumenter. I sA tilfwlde
skal de pAgaldende myndigheder sikre, at de midler, der er noidvendige for at foretage denne kontrol,
er til stede.

Artikel 7
Anerkendelse af kontrol og dokumenter

Med henblik pA gennemforelse af denne protokol, og uden at dette berorer muligheden for at
gennemfore stikprovekontrol, anerkender de kontraherende parter i forbindelse med import af varer
eller i forbindelse med varer i transit den gennemforte kontrol og de dokumenter, der er udfvrdiget
af de andre kontraherende parters kompetente myndigheder, og hvori det attesteres, at varerne er i
overensstemmelse med de lovmmssige krav i importlandet eller tilsvarende krav i eksportlandet.

Artikel 8

Grznseposternes Abningstider

I. Hvis varetrafikkens omfang berettiger dertil, sorger de kontraherende parter for:

a) at grznseposterne er Abne, undtagen nAr der er forbud mod varetrafik, smledes at:

- grznserne kan passeres hele dognet og der kan foretages kontrol og udfyldes formaliteter i
forbindelse hermed for varer, der er henfort under en toldforsendelsesprocedure, for disses
transportmidler og for koretojer uden last, undtagen hvis grmnsekontrol er nodvendig for at
forhindre spredning af sygdom eller at beskytte dyr,

- kontrolforanstaltninger og formaliteter i forbindelse med transportmidler og varer, som ikke
befinder sig under en toldforsendelsesprocedure, kan foretages fra mandag til fredag i en
sammenhxngende periode pA mindst ti timer og om Iordagen i en sammenhzngende periode
pA mindst seks timer, medmindre disse dage er officielle fri- og helligdage,
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b) de perioder, der er nevnt i litra a), andet led, tilpasses pA en sadan made, at det faktiske behov
imodekommes, og til dette forml splittes op eller udvides om nodvendigt, nAr det drejer sig om
koretojer og varer, der fragtes ad luftvejen.

2. Hvis en generel overholdelse af de perioder, der er nvnt i stk. 1, litra a), og stk. 1, litra b),
rejser problemer for veterinzrvwsenet, sorger de kontraherende parter for, at en veterinmr-
ekspert er til stede i disse perioder, forudsat at befragteren har givet et varsel pA mindst tolv timer;
drejer det sig om transport af levende dyr, kan dette varsel imidlertid forlanges til atten timer.

3. Hvis flere gra'nseposter er beliggende i umiddelbar nzrhed af en og samme grznsezone, kan de
pAgaIdende kontraherende parter i faellesskab aftale, at der for visse af disse poster afviges fra stk. 1,
forudsat at de andre poster i denne zone kan toldbehandle varer og koretojer i overensstemmelse med
n-vnte stykke.

4. Med hensyn til de grmnseposter og toldsteder og toldtjenester, der er nwvnt i stk. 1, og pA de
betingelser, der er fastlagt af de kontraherende parter, sorger de kompetente myndigheder for, hvis
der specifilt anmodes heroin i ibningstiderne og med god begrundelse, at der undtagelsesvis kan
foretages kontrol og opfyldes formaliteter uden for bningstiderne, forudsat at der, hvor det er
relevant, betales for s~danne ydelser.

Artikel 9
Baner til hurtig passage

De kontraherende parter bestrxber sig pA ved grmnseposter, hvor det er teknisk muligt og
varetrafikkens omfang taler herfor, at etablere baner til hurtig passage, reserveret for varer, der er
henfort under en toldforsendelsesprocedure, for disses transportmidler, for koretojer uden last og for
alle sAdanne varer, der er underkastet kontrolforanstaltninger og formaliteter, der ikke er mere om-
fattende end dem, der er pAkravet for varer, der er henfort under en forsendelsesprocedure.

KAPITEL III
SAMARBEJDE

Arrikel 10
Samarbejde mellem myndigheder

1. For at lette grmnsepassagen traeffer de kontraherende parter de foranstaltninger, der er
nodvendige for at udvide samarbejdet pA bAde nationalt og regionalt eller lokalt plan mellem. de
myndigheder, der er ansvarlige for tilrettelaeggelse af kontrollen, og mellem de forskellige afdelinger,
der gennemforer kontrollen og formaliteterne pA begge sider af grenserne.

2. Hver kontraherende part sorger for sit eget vedkommende for, at erhvervsdrivende, der er
omfattet af dette bilag, hurtigt kan underrette de kompetente myndigheder om de eventuelle
problemer, der opstAr ved graensepassage.

3. Det samarbejde, der er nzvnt i stk. I, omfatter isaer:

a) indretning af graenseposterne pA en sAdan mAde, at trafikbehovene opfyldes,
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b) ombygning af graznsekontorerne, sA de ligger som kontrolkontorer ved siden af hinanden, hvor
dette er muligt,

c) harmonisering af de hverv, der skal udfores af grwnseposterne og -kontorerne pA hver side af
gransen,

d) forsog pA at finde egnede losninger pA eventuelle indberettede problemer.

4. De kontraherende parter samarbejder for at harmonisere Abningstiderne for de forskellige
afdelinger, der gennemforer kontrolforanstaltninger og formaliteter pA begge sider af grmnsen.

Arrikel 11
Underretning om nye former for kontrol og nye formaliteter

Hvis en kontraherende part agter at indfore en ny form for kontrol eller en ny formalitet, underretter
den de andre kontraherende parter heroin. Den ptgTIdende kontraherende part sikrer sig, at de foran-
staltninger, der er truffet for at lette gransepassagen, ikke gores virkningslose ved anvendelse af
sAdanne nye former for kontrol eller nye formaliteter.

Artikel 12
Flydende trafikafvikling

1. De kontraherende parter traffer de nodvendige foranstaltninger for at sikre, at ventetid forArsaget
af de forskellige kontrolforanstaltninger og formaliteter ikke overstiger den tid, der er nodvendig for
den faktiske gennemforelse heraf. Til dette formal tilrettel1gger de Abningstiderne for de afdelinger,
som skal gennemfore kontrollen og formaliteterne, det til rAdighed stAende personale og de praktiske
arrangementer for frembydelse af varer og dok-umenter i forbindelse med gennemforelse af kontrollen
og formaliteterne, pA en sAdan mide, at ventetiden reduceres mest muligt.

2. De kompetente myndigheder hos de kontraherende parter, pA hvis omrAde der opstAr alvorlige
forstyrrelser med hensyn til godstransport, som vii kunne udgore en fare for mAlsztningerne om at
forenkle og fremskynde grmnsepassagen, underretter straks de kompetente myndigheder i de andre
kontraherende parter, der pAvirkes af disse forstyrrelser.

3. De kompetente myndigheder i hver af disse kontraherende parter trwffer straks egnede
foranstaltninger for sA vidt muligt at sikre en flydende trafikafvikling. Det Blandede EOS-Udvalg
underrettes om foranstaltningerne, og udvalget indkalder efter omst&ndighederne til hastemode for
at drofte disse foranstaltninger, hvis en kontraherende part anmoder heroin.

Arrikel 13
Administrativ bistand

1. For at sikre en glidende afvikling af samhandelen mellem de kontraherende parter og for at gore
det lettere at opdage eventuelle uregelmmssigheder eller overtrazdelser, samarbejder de kontraherende
parters kompetente myndigheder med hinanden, idet bestemmelserne i protokol 11 finder tilsvarende
anvendelse pA dette samarbejde.
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Artikel 14
Konsultationsgrupper

1. De kontraherende parters kompetente myndigheder kan nedswtte konsultationsgrupper, der er
ansvarlige for behandlingen af sporgsmAl afpraktisk, teknisk eller organisatorisk art pA regionalt eller
lokalt niveau.

2. Disse konsultationsgrupper modes i fornodent omfang efter anmodning fra en kontraherende parts
kompetente myndigheder. Det Blandede E0S-Udvalg holdes lobende orienteret om gruppernes droftel-
ser af de kontraherende parter, der er ansvarlige for dem.

KAPI7EL V
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15
Betalingsfaciliteter

De kontraherende parter sorger for, at ethvert belob, der skal betales for kontrol og formaliteter i
forbindelse med samhandelen, ogsl kan betales ved hjlp af garanterede eller bekrzftede inter-
nationale checks udtrykt i det lands valuta, hvor belobet skal betales.

Arrikel 16
Forhold til andre aftaler og national lovgivning

Denne protokol er ikke til hinder for anvendelse af mere omfattende indrommelser, som to eller flere
kontraherende parter indrommer hinanden, eller for de kontraherende parters ret til at anvende deres
egen Iovgivning pA kontrol og formaliteter ved deres grmnser, forudsat at dette ikke pA nogen mAde
begr-nser de faciliteter, der folger af denne protokol.
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PROTOKOL 11
OM GENSIDIG BISTAND I TOLDANLIGGENDER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstAs ved:

a) "toldlovgivning", gxldende bestemmelser pA de kontraherende parters omrlde for indforsel,
udforsel og transit af varer og henforsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure,
herunder forbuds-, begrznsnings- og kontrolforanstaltningervedtaget af de kontraherende parter,

b) "told", told og alle andre afgifter, skatter, gebyrer og andre belob, der opkrmves pA de
kontraherende parters omrAde i medfor af toldlovgivningen, men ikke sAdanne gebyrer og belob,
som svarer til de omtrendige omkostninger i forbindelse med de ydede tjenester,

c) "bistandssogende myndighed", en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en
kontraherende part til dette formAl, og som fremsmtter arnodning om bistand i toldsporgsmM,

d) "bistandssogte myndighed", en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en
kontraherende part til dette formAl, og som modtager anmodning om bistand i toldsporgsmAl,

e) "overtrxdelse", enhver overtredelse af toldlovgivningen sAvel som ethvert forsog pA
overtr~telse af denne Iovgivning.

Artikel 2
AnvendelsesomrAde

1. De kontraherende parter yder pA den mAde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol,
hinanden bistand med henblik pA at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, sarlig ved at fore-
bygge, pavise og undersoge overtrxdelser af denne Iovgivning.

2. Bistand i toldsporgsmAl i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed i
de kontraherende parter, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette
berorer ikke reglerne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender.

Arlikel 3
Bistand efter anmodning

I. Den bistandssogte myndighed meddeler pA anmodning fra den bistandssogende myndighed denne
alle sAdanne oplysninger, som gor det muligt for den bistandssogende myndighed at sikre, at toldlov-
givningen anvendes korrekt, herunder oplysning om fastslAede eller planlagte transaktioner, som

udgor eller vii kunne udgore en overtrmdelse af denne Iovgivning.

2. Den bistandssogte myndighed oplyser pa anmodning fra den bistandssogende myndighed denne
or, hvorvidt varer, der udfores fra en af de kontraherende parters omrade, er blevet behorigt indfort
pA den anden parts omrAde, om fornodent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henfort
under.
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3. PA anmodning fra den bistandssogende myndighed traeffer den bistandssogte myndighed de
nodvendige foranstaltninger til at sikre, at der udoves overvAgning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtraeder
eller har overtrtdt toldlovgivningen;

b) varebevaigelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til en vzsentlig
overtrzdelse af toldlovgivningen;

c) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes
eller kan benyttes i forbindelse med overtrwdelse af toldlovgivningen.

Artikel 4
Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres kompetence hinanden bistand, hvis de

skonner, at en sAdan er nodvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, sairlig nar de
kommer i besiddelse af oplysninger vedrorende:

- transaktioner, som har krmnket, krmnker eller kan krznke denne Iovgivning, og som kan vmre af
interesse for andre kontraherende parter,

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemfore sAdanne transaktioner,

- varer, som vides at vxre genstand for en vxsentlig overtradelse af toldlovgivningen vedrorende

indforsel, udforsel, transit eller enhver anden toldprocedure.

Artikel 5
Fremsendelse/meddelelse

PA anmodning fra den bistandssogende myndighed trwffer den bistandssogte myndighed i

overensstemmelse med sin Iovgivning alle nodvendige forholdsregler til at

- fremsende alle dokumenter,
- meddele alle beslutninger,

sam er omfattet af denne protokols anvendelsesomrlde, til en adressat bosat eller etableret pA dens
omrlde.

Artikel 6
Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremszttes skriftligt. Den nodvendige dokumentation
til efterkommelse af sAdanne anmodninger skal vedlxgges annodningen. Om fornodent kan mundtlige
anmodninger, nAr hastende omstwndigheder krxver det, accepteres, men de skal omgaende bekraftes
skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til stk. 1 skal omfatte folgende oplysninger:

a) navn pA den bistandssogende myndighed,
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b) den onskede foranstaltning,
c) m~smtninger og begrundelse for anmodningen,
d) love, regler og andre berorte retsinstrumenter,
e) en sA nojagtig og sl udtommende angivelse som mulig af de fysiske eller juridiske personer, der

er milet for undersogelserne,
f) et sammendrag af sagsomstzndighederne, undtagen i de tilfxlde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsmttes pA et af den bistandssogte myndigheds officielle sprog eller pA et for
denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis anmodningen ikke opfylder de formelle krav, kan den begwres korrigeret eller suppleret;
der kan dog traffes forsigtighedsforanstaltninger.

Artikel 7
Efterkommelse af anmodningerne

1. Med henblik pA at imodekomme bistandsanmodningen leverer den bistandssogte myndighed eller,
nr denne er forhindret i selv at handle, den administrative tjenestegren, til hvilken denne myndighed
henviser anmodningen, inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om
den handlede pA egen regning eller pA anmodning fra andre af samme kontraherende parts myndig-
heder, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretager passende undersogelser eller lader
sAdanne foretage.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemnelse med gmldende love, regler og andre
retsinstrumenter i den kontraherende part, som anmodningen rettes til.

3. Behorigt bemyndigede tjenestemmnd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden
kontraherende part og pA de af denne fastsatte betingelser i kontorerne hos den bistandssogte
myndighed eller anden myndighed, som den bistandssogte myndighed har ansvaret for, indhente
sAdanne oplysninger vedrorende overtrwdelsen af toldlovgivningen, som den bistandssogende
myndighed har brug for med henblik pA anvendelsen af denne protokol.

4. Tjenestemznd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden kontraherende part vacre
til stede ved undersogelser, der foretages pA sidstnmvntes omrAde.

Artikel 8
Form for meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssogte myndighed meddeler den bistandssogende myndighed undersogelsesresultater
i form af dokumenter, bekrwftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger prmsenteret i en hvilken som
helst form til samme formAl.

Artikel 9
Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. De kontraherende parter kan afslA at yde den i denne protokol fastsatte bistand, nAr en sAdan
bistand ville

a) stride mod suvermnitet, offentlig orden, sikkerhed eller andre vwsentlige interesser, eller
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b) berore andre valuta- eller beskatningsregler end toldforskrifter, eller
c) udgore et brud pA industri-, forretnings- eller embedshemmeligheden.

2. NAr den bistandssogende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville vzre i stand
til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gore opm~rksom herpA i sin anmodning. Det
overlades derefter til den bistandssogte myndighed at afgore, hvorledes den vil reagere pA en sAdan
annmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslAs, meddeles beslumingen heroin og grundene hertil straks
den bistandssogende myndighed.

Artikel 10
Tavshedspligt

De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfor af denne protokol, er
fortrolige. De er omfattet af den tjensdige tavshedspligt og beskyttes af de regler, der galder for
lignende oplysninger i den nationale Iovgivning i den kontraherende part, som modtager dem, og de
tilsvarende bestemmelser, der gwlder for EF-myndighederne.

Arrikel 11
Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger mA udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formal og mA
kun anvendes i en kontraherende part til andre formal med forudglende skriftligt samtykke fra den
administrative myndighed, som har meddelt dem, med de af denne myndighed eventuelt fastsatte
begrznsninger. Disse bestemnelser finder ikke anvendelse pA oplysninger om overtrwdelser
vedrorende narkotika og psykotropiske stoffer. SAdanne oplysningerkan meddeles andre myndigheder,
der er direkte inddraget i bekampelse af ulovlig narkotikahandel.

2. Stk. t er ikke til hinder for anvendelse af oplysninger i retssager eller administrative procedurer,
som efterfolgende indledes pA grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen.

3. De kontraherende parter kan i deres retsboger, rapporter og vidneerkiwringer og i retssager
indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er
blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12
Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandsansogt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen
fastsatte grmnser at optrmde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer
vedrorende sporgsmAl omfattet af denne protokol i en anden kontraherende parts jurisdiktion og at
fremltgge sAdanne genstande, dolcumenter eller bekraftede kopier deraf, som mAtte vwre nodvendige
for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremnmde skal det specifikt
angives, om hvilket sporgsmAl og i hvilken egenskab tjenestemanden vii blive afhort.
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Artikel 13
Bistandsudgifter

De kontraherende parter afsthr fra alle krav til hinanden om refusion af udgifter som folge af
anvendelsen af denne protokol, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og
oversmttere, sorn ikke henhorer under offentlige myndigheder.

Artikel 14
Gennernforelse

1. Forvaltningen af denne protokol varetages af de centrale toldmyndigheder i EFTA-staterne pa
den ene side og de kompetente tjenestegrene i EF-Kommissionen og, om fornodent, toldmyndig-
hederne i EF-medlemsstaterne, pA den anden side. De trTffer afgorelser om alle praktiske
foranstaltninger og arrangementer, der er nwdvendige for protokollens anvendelse og tager ogsA
hensyn til reglerne vedrorende databeskyttelse. De kan rette henstillinger til de kompetente organer
om mndringer, som de skonner bor foretages i protokollen.

2. De kontraherende parter meddeler hinanden lister over de kompetente myndigheder, der er
udpeget til at optrmde sorn kontaktled med henblik pA den praktiske anvendelse af denne protokol.

Der tages i forbindelse med sager, som henhorer under Fmllesskabets kompetence behorigt hensyn
til smrlige situationer, som pA grund af sagens hastende karakter eller den omstwndighed, at kun to
lande er berort af en anmodning eller en meddelelse, kan nodvendiggore direkte kontakter mellern
de kompetente tjenestegrene i EFTA-staterne og i EF-medlemsstaterne til behandling af anmodninger
eller udveksling af oplysninger. Disse oplysninger suppleres med lister, der revideres, nAr det er
nodvendigt, over tjenestemnd i tjenestegrene, som har ansvaret for at forebygge, undersoge og
bekmmpe overtracdelser af toldlovgivningen.

For tillige at sikre den storst mulige effektivitet i anvendelsen af denne protokol trmffer de
kontraherende parter passende foranstaltninger til at silkre, at de tjenester, der har ansvaret for
bekzmpelse af toldsvig, etablerer direkte personlige kontakter, ogsA orn fornodent mellem lokale
toldmyndigheder, med henblik pA at lette udvekslingen af oplysninger og behandlingen af
anmodninger.

3. De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de
detaijerede gennemforelsesregler, sorn vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15
Komplementaritet

1. Denne protokol skal supplere og ikke hindre anvendelsen af eventuelle aftaler om gensidig
bistand, som er indgAet, eller som mAtte blive indgAet mellern EF-medlemsstater og EFTA-stater sAvel
som mellem EFTA-stater indbyrdes. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtglende gensidig bi-
stand i henhold til sAdanne aftaler.

2. Disse aftaler berorer ikke EF-bestemmelserne om meddelelse mellem EF-Kommissionens
kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i
toldsporgsmAl, som kunne vwre af interesse for Fzllesskabet, jf. dog artikel 11.
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PROTOKOL 12
OM AFTALER MED TREDJELANDE

VEDR0RENDE OVERENSSTEMMELSESVURDERINGER

Aftaler med tredjelande om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurderinger af produkter, som
ifolge EF-Iovgivningen skal forsynes med marke, forhandles pA Fzllesskabets initiativ. FwIlesskabet
forhandler pA grundlag af en forudsaitning om, at de ptgaldende tredjelande med EFTA-staterne vii
indgA aftaler om gensidig anerkendelse, som er parallelle med de aftaler, der indgAs mead FIIes-
skabet. De kontraherende parter samarbejder i overensstemmelse med EOS-aftalens generelle
informations- og konsultationsprocedurer. Eventuelle uoverensstemnimelser vedrorende forbindelserne
med tredjelande behandles i henhold til EOS-aftalens relevante bestemmelser.
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PROTOKOL 13
OM IKKE-ANVENDELSE AF

ANTIDUMPING- OG UDLIGNINGSFORANSTALTNINGER

Artikel 26 i aftalen anvendes kun pA de omrAder, der er omfattet af bestemmelserne i aftalen, og pA
hvilke gmldende fellesskabsret i fuldt omfang er integreret i aftalen.

Desuden berorer anvendelsen af nzvnte artikel ikke sldanne foranstaltninger, som de kontraherende
parter mAtte indfore for at hindre omglelse af folgende foranstaltninger rettet mod tredjelande:

- antidumpingforanstaltninger,
- udligningstold,
- foranstaltninger mod uretmmssig handelspraksis, som kan tilskrives tredjelande.
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PROTOKOL 14
OM HANDEL MED KUL- OG STALPRODUKTER

Artikel 1

Denne protokol gaelder for produkter, som er omfattet af de bilaterale frihandelsoverenskomster (i det
folgende benmvnt frihandelsoverenskomster), som er indgAet mellem Det Europxiske Kul- og
Stllfzllesskab og dets medlemsstater pi den ene side og de enkelte EFTA-stater pA den anden side,
eller mellem Det Europxiske Kul- og Stlf;llesskabs medlemsstater og de enkelte EFTA-stater.

Artikel 2

1. Frihandelsoverenskomsterne berores ikke, medmindre andet er bestemt i denne protokol. Aftalens
bestemmelser gwIder pA de omrAder, som ikke er omfattet af frihandelsoverenskomsterne. Hvor
frihandelsoverenskomsternes materielle bestemelser fortsat gwlder, gwIder disse overenskomsters
institutionelle bestemmelser ligeledes.

2. Kvantitative eksportrestriktioner, foranstaltninger med tilsvarende virkning saint told og afgifter
med tilsvarende virkning, som anvendes i samhandelen inden for det Europziske Okonomiske Samar-
bejdsomrAde, afskaffes.

Artikel 3

De kontraherende parter indforer ikke restriktioner eller administrative og tekniske forskrifter, som
i samhandelen mellem de kontraherende parter ville udgore en hindring for den frie bevazgelighed for
produkter, som er omfattet af denne protokol.

Artikel 4

De materielle konkurrenceregler for virksomheder i forbindelse med produk-ter, som er omfattet af
denne protokol, er indeholdt i protokol 25. Afledt ret findes i protokol 21 og Bilag XIV.

Artikel 5

De kontraherende parter overholder reglerne for stotte til stlindustrien. De erkender i swrdeleshed
betydningen af og accepterer EF-reglerne for stotte til stlindustrien, sAledes som disse er fastsat i
Kommissionens beslutning 322/89/EKSF, der udlober den 31. december 1991. De kontraherende
parter erldrer sig rede til at integrere nye EF-regler om stotte til stAdindustrien i EOS-aftalen senest
ved dennes ikrafttrarden, sAfremt disse regler stort set svarer til fornwvnte retsakt.

Artikel 6

1. De kontraherende parter udveksler oplysninger om markederne. EFTA-stateme gor deres yderste
for at sikre, at stAlproducenter, -forbrugere og -forhandlere videregiver s~danne oplysninger.
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2. EFTA-staterne gor deres yderste for at sikre, at de stAproducerende virksomheder, som er
etableret inden for deres omrAder, deltager i Arlige undersogelser vedrorende investeringer som
ornhandlet i artikel 15 i Kommissionens beslutning 3302/81/EKSF af 18. november 1981. De
kontraherende parter udveksler oplysninger om projekter med betydelige investeringer eller
desinvesteringer, medmindre dette er i modstrid med kommercielle fortrolighedshensyn.

3. Alle forhold vedrorende udveksling af oplysninger mellem de kontraherende parter er omfattet
af aftalens almindelige institutionelle bestemmelser.

Arrikel 7

De kontraherende parter mmrker sig, at oprindelsesreglerne i protokol 3 i frihandelsoverenskomsterne
mellem Det Europeiske Okonomiske Fafllesskab og de enkelte EFTA-stater erstaues af protokol 4
til aftalen.
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PROTOKOL 15
OM OVERGANGSPERIODER

FOR DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER
(SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN)

Arikel 1

Bestemmelserne i aftalen og bilagene hertil om den frie bevwgelighed for personer mellem EF-
medlemsstaterne og EFTA-staterne finder anvendelse i henhold til overgangsbestemmelseme i denne
protokol.

Arrikel 2

1. Uanset bestemmelserne i artikel 4 kan Schweiz pi den ene side og EF-medlemsstater og andre
EFTA-stater pi den anden side, for sl vidt anglr statsborgere fra henholdsvis EF-medlemsstater og
andre EFTA-stater og fra Schweiz, indtil den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser, i
henhold til hvilke der kraves tilladelse til indrejse, ophold og arbejde.

2. Schweiz kan, for sl vidt anglr statsborgere fra EF-medlemsstater og andre EFTA-stater, indtil
den 1. januar 1998 opretholde kvantitative begrwnsninger for nye opholdstilladelserog arbejdstilladel-

ser til smsonarbejdere. Disse kvantitative begrmnsninger vii blive ophmvet gradvist frern til
overgangsperiodens ophor.

Artikel 3

1. Uanset bestemmelserne i stk. 3 kan Schweiz indtil den 1. januar 1998 opretholde nationale
bestemmelser om begrmnsning af den faglige og geografiske bevzgelighed for szsonarbejdere,
herunder vedrorende sAdanne arbejdstageres forpligtelse til at forlade schweizisk omrlde i en periode
pA mindst tre mineder ved udlobet af deres tilladelse til smsonarbejde. Fra den 1. januar 1993 vii til-
ladelser til smsonarbejde blive fornyet automatisk for arbejdstagere, som er i besiddelse af en kontrakt
vedrorende sxsonarbejde, nAt de vender tilbage til schweizisk omrlde.

2. Artikel 10, 11 og 12 i forordning (E0F) nr. 1612/68, som anfort i punkt 2 i aftalens bilag V,
finder fra den 1. januar 1997 anvendelse i Schweiz for sA vidt anglr smsonarbejdere.

3. Fra den 1. januar 1993 og uanset bestemmelserne i artikel 2 i denne protokol finder

bestemnelserne i artikel 28 i aftalen og i bilag V hertil anvendelse p1 smsonarbejdere i Schweiz,
sAfremt sldanne arbejdere har varet beskxftiget i 30 mineder med smsonarbejde pi schweizisk
omrlde inden for en forudgAende sammenhwngende referenceperiode p1 fire Ar.

Arrikel 4

Schweiz kan indtil:

- den 1. januar 1996 opretholde nationale besternmelser, i henhold til hvilke det krxves, at
arbejdstagere, som er bosat uden for schweizisk omrAde, men beskzftiget p1 schweizisk omrlde
(grmnsearbejdere), hver dag vender tilbage til bopmlsomrAdet;
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- den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser, i henhold til hvilke det kracves, at
arbejdstagere, som er bosat uden for schweizisk ormrade, men beskatftiget pA schweizisk omrlde
(gra-nsearbejdere), hver uge vender tilbage til bopaeIsomrAdet;

- den 1. januar 1997 opretholde nationale bestemnelser vedrorende begrmnsning af beskmftigelsen
af grznsearbejdere i visse graenseomrlder;

- den 1. januar 1995 opretholde nationale bestemnelser, i henhold til hvilke der krmves forudgAende
tilladelse til beskzftigelse af grmnsearbejdere i Schweiz.

Artikel 5

1. Liechtenstein pA den ene side og EF-medlemsstaterne og EFTA-staterne pA den anden side kan
indtil den 1. januar 1998, for sA vidt angAr statsborgere fra henholdsvis EF-medlemsstater og andre
EFTA-stater og fra Liechtenstein, opretholde nationale bestemmelser, i henhold til hvilke der krzves
tilladelse til indrejse, ophold og arbejde.

2. Liechtenstein kan, for sA vidt angAr statsborgere fra EF-medlemsstater og fra andre EFTA-stater
indtil den 1. januar 1998 opretholde kvantitative begrmnsninger vedrorende nye opholdstilladelser og
arbejdstilladelser til smsonarbejdere og grnsearbejdere. Disse kvantitative begraznsninger vii gradvist
blive ophaevet.

Artikel 6

1. Liechtenstein kan indtil den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser om begra-nsning
af den faglige beviegelighed for s.sonarbejdere, herunder vedrorende sAdanne arbejdstageres
forpligtelse til at forlade Liechtensteins omrAde i en periode pA mindst tre mAneder ved udlobet af
deres tilladelse til smsonarbejde. Fra den 1. januar 1993 vii tilladelser til smsonarbejde automatisk
blive fornyet far arbejdstagere, som er i besiddelse af en kontrakt vedrorende sasonarbejde, nAr de
vender tilbage til Liechtensteins omrAde.

2. Artikel 10, 11 og 12 i forordning (EOF) nr. 1612/68, som anfort i punkt 2 i aftalens bilag V,
finder anvendelse i Liechtenstein fra den 1. januar 1995 for sA vidt angAr bosiddende personer og fra
den 1. januar 1997 for sA vidt angAr smsonarbejdere.

3. De ordninger, der er omhandlet i stk. 2, finder ogsA anvendelse pA familien til en selvstandig
erhvervsdrivende pA Liechtensteins omrAde.

Artikel 7

Liechtenstein kan indtil:

den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemnelser, i henhold til hvilke det kraeves, at
arbejdstagere, som er bosat uden for Liechtensteins ornrAde, men beskzftiget pA Liechtensteins
omride (grznsearbejdere), hver dag vender tilbage til bopmlsomrtdet;

den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser om begrmnsninger af den faglige
bev-gelighed og af adgangen til udovelse af erhverv for alle kategorier af arbejdstagere;
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- den 1. januar 1995 opretholde nationale bestemmelser om begrxnsninger af adgangen til faglige
aktiviteter for sl vidt angir selvstzndigt erhvervende med bopzl pA Liechtensteins omrAde.
S~danne begrmnsninger kan opretholdes indtil den 1. januar 1997 for selvstwndige erhvervsdri-
vende, som er bosat uden for Liechtensteins omrAde.

Artikel 8

1. Udover de begrxnsninger, der er omhandlet i artikel 2-7, indforer Schweiz og Liechtenstein ikke
nye begrzensninger vedrorende indrejse, arbejde og ophold for arbejdstagere og selvstmndige
erhvervsdrivende fra tidspunktet for aftalens undertegnelse.

2. Schweiz og Liechtenstein trwffer alle nodvendige foranstaltninger med henblik pA, at statsborgere
fra EF-medlemsstater og fra andre EFTA-stater i overgangsperioden kan fA adgang til ledig be-
skaTftigelse pA schweizisk og liechtensteinsk omrde pA lige fod med statsborgere fra henholdsvis
Schweiz og Liechtenstein.

Artikel 9

1. Fra den 1. januar 1996 gennemgAr de kontraherende parter resultaterne af anvendelsen af
overgangsperioderne, sledes som de er beskrevet i artikel 2, 3 og 4. Efter denne gennemgang kan
de kontraherende parter pA baggrund af nye oplysninger og med henblik pA en eventuel afkortning
af overgangsperioden foreslA bestemmelser vedrorende en tilpasning af overgangsperioderne.

2. Ved udlobet af overgangsperioden for Liechtenstein gennemgAs overgangsforanstaltningerne i
fxllesskab afde kontraherende parter under behorig hensyntagen til Liechtensteins sarlige geografiske
placering.

Artikel 10

I overgangsperioderne finder eksisterende bilaterale ordninger fortsat anvendelse, medmindre aftalen
indeholder bestemmelser, der er mere fordelagtige for statsborgere fra EF-medlemsstaterne og fra
EFTA-staterne.

Artikel 11

For sA vidt angAr denne protokol har de heri anvendte betegnelser "swsonarbejder" og "grmnse-
arbejder" den betydning, som er fastlagt i den nationale Iovgivning i henholdsvis Schweiz og
Liechtenstein pA tidspunktet for aftalens undertegnelse.
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PROTOKOL 16
OM FORANSTALTNINGER ANGAENDE SOCIAL SIKRING

I FORBINDELSE MED OVERGANGSPERIODERNE
FOR DEN FRIE BEVAEGELIGHED

FOR PERSONER
(SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN)

Artikel I

Ved anvendelse af denne protokol og forordning (EOF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse
af de sociale sikringsordninger pa arbejdstagere, selvstmndige erhvervsdrivende og deres familiened-
lemnmmer, der flytter inden for Fmllesskabet (EFT nr. L 149 af 5.7.1971, s. 416) betyder betegnelsen
"sxsonarbejder", hvad angAr Schweiz og Liechtenstein, enhver arbejdstager, som er statsborger i en
EF-medlemsstat eller en anden EFTA-stat og i besiddelse af en tilladelse til smsonarbejde efter
lovgivningen i henholdsvis Schweiz og Liechtenstein i en periode pA maksimalt ni mAneder.

Artikel 2

I tilladelsens gyldighedsperiode har sxsonarbejderen ret til ydelser ved arbejdsloshed i over-
ensstemmelse med henholdsvis schweizisk og liechtensteinsk lovgivning pA samme betingelser som
en statsborger fra henholdsvis Schweiz og Liechtenstein, og i overensstemmelse med bestemmelserne
i forordning (E0F) nr. 1408/71.

Artikel 3

En del af de arbejdsloshedsbidrag, der indbetales af smsonarbejdere, tilbagebetales af henholdsvis
Schweiz og Liechtenstein til de stater, hvor disse arbejdstagere er bosat, efter folgende retningslinjer:

a) For hver stat beregnes det samlede bidragsbelob pA grundlag af antallet af sxsonarbejdere, som
er statsborgere i den pAgaldende stat, og sor opholder sig i henholdsvis Schweiz og
Liechtenstein ved udgangen af august mAned, pA grundlag af sasonens gennemsnitlige varighed
og pA grundlag af lonningerne og storrelsen af bidragene til henholdsvis den schweiziske og
liechtensteinske arbejdsloshedsforsikring (arbejdsgiverens og arbejdstagerens andel).

b) Det belob, der tilbagebetales til hver enkelt stat, svarer til 50% af det samlede bidragsbelob, der
beregnes i henhold til litra a).

c) Der foretages kun tilbagebetalinger, nar det samlede antal smsonarbejdere i den pAgmldende stat
pA opgorelsestidspunktet overstiger fern hundrede for sA vidt angAr Schweiz eller halvtreds for
sA vidt angAr Liechtenstein.
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Artikel 4

Bestemmelserne om tilbagebetaling af arbejdsloshedsbidrag, som er indeholdt i overenskornsterne om
arbejdsloshedsforsikring, som Schweiz har indglet med Frankrig (overenskomst af 14. decem-
ber 1978), med Italien (overenskomst af 12. december 1978), med Forbundsrepublikken Tyskland
(overenskomst af 17. november 1982), med Ostrig (overenskomst af 14. december 1978) og med
Fyrstendommet Liechtenstein (overenskomst af 15. januar 1979), finder fortsat anvendelse i
overgangsperioderne.

Artikel 5

Som anfort i protokol 15 er denne protokols gyldighed begrmnset til varigheden af overgangs-
perioderne.
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PROTOKOL 17
VEDRORENDE ARTIKEL 34

1. Artikel 34 i aftalen er ikke til hinder for, at de kontraherende parter vedtager retsforskrifter eller
gennemforer foranstaltninger vedrorende tredjelandes adgang til deres markeder.

Enhver retsforskrift pA et omrlde, der er omfattet af aftalen, behandles i overensstemmelse aftalens
procedurer, og de kontraherende parter bestraber sig for at udarbejde tilsvarende EOS-regler.

I alle andre tilfelde oplyser de kontraherende parter Det Blandede EOS-Udvalg om foranstaltningeme
og tilstrmber om nodvendigt at vedtage bestemmelser for at sikre, at foranstaltningerne ikke omgMs
via de andre kontraherende parters omrade.

Hvis der ikke kan opnAs enighed om sAdanne regler eller bestemmelser, kan den berorte kontraheren-
de part trmffe de nocdvendige foranstaltninger for at hindre omgAelse.

2. Hvad angAr definitionen af indehaverne af de rettigheder, der er afledt af artikel 34, finder
afsnit I i den almindelige plan for ophaevelse af begrxnsninger i etableringsfriheden (EFT nr. 2 af
15.1.1962, s. 36/62) anvendelse med samme retsvirkning som inden for Faellesskabet.
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PROTOKOL 18
OM DE INTERNE PROCEDURER

FOR GENNEMFORELSEN AF ARTIKEL 43

For Fellesskabets vedkommende er de procedurer, der skal folges ved gennemforelsen af aftalens
artikel 43, fastsat i Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske Okonomiske Fmllesskab.

For EFTA-staternes vedkommende er procedurerne fastsat i aftalen om EFTA-staternes Sttende
Udvalg og omfatter folgende elementer:

En EFTA-stat, der har til hensigt at trxffe foranstaltninger i medfor af aftalens artikel 43, giver
i god tid EFTA-staternes StAende Udvalg meddelelse heroin.

Drejer det sig imidlertid om et hemmeligt eller presserende anliggende, gives de andre EFTA-
stater og EFTA-staternes StAende Udvalg meddelelse heroin senest pA datoen for foran-
staltningernes ikrafttrtden.

EFTA-staternes StAende Udvalg undersoger situationen og afgiver udtalelse om indforelsen af
foranstaltningerne. Det holder sig lobende orienteret om situationen og kan n r som helst ved
flertalsafgorelse vedtage henstillinger om en eventuel Tndring, suspendering eller ophmvelse af
de trufne foranstaltninger eller om andre foranstaltninger, der skal hjelpe den pAgaeldende EFTA-
stat til at overvinde sine vanskeligheder.
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PROTOKOL 19
OM SOTRANSPORT

De kontraherende parter undlader over for hinanden at anvende de foranstaltninger, der er omhandlet
i RAdets forordning (EOF) nr. 4057/86 (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 14) og (EOF) nr. 4058/86
(EFT L 378 af31.12.1986, s. 21) og i RAdets beslutning nr. 83/573/E0F (EFT L 332 af 28.11.1983,
s. 37), eller andre lignende foranstaltninger, forudsat at den g-ldende ret vedrorende setransport, der
er indeholdt i aftalen, gennemfores fuldt ud.

De kontraherende parter samordner deres forholdsregler og foranstaltninger over for tredjelande og
tredjelandes selskaber pA sotransportomridet i overensstemmelse med felgende bestemmelser:

1) Hvis en kontraherende part beslutter at overvAge visse tredjelandes aktiviteter pA fragtfartom-
rAdet, oplyser den Det Blandede E0S-Udvalg heroin, og den kan foreslA, at andre kontraherende
parter deltager i dette arbejde.

2) Hvis en kontraherende part beslutter at rette diplomatisk henvendelse til et tredjeland som
reaktion pA en begrxnsning eller trussel om begrmnsning af den frie adgang til fragter i ocean-
farter, oplyser den Det Blandede E0S-Udvalg herom. De andre kontraherende parter kan beslutte
at tage del i en sAdan diplomatisk henvendelse.

3) Hvis en af de kontraherende parter har til hensigt at trxffe foranstaltninger eller forholdsregler
over for et tredjeland og/eller et tredjelands rederier, feks. med henblik pA at imdegA illoyal
priskonkurrence fra visse tredjelandsrederier i international linjefragtfart eller med henblik pA at
imodegA en begrTnsning eller trussel om begraensning af den frie adgang til fragter i oceanfarter,
oplyser den Det Blandede EOS-Udvalg heroin. Om nodvendigt kan den kontraherende part, der
indleder procedurerne, anmode de andre kontraherende parter om at samarbejde med henblik pA
gennemforelsen af disse procedurer.

De andre kontraherende parter kan beslutte at trmffe de sanme foranstaltninger eller
forholdsregler med hensyn til deres egen jurisdiktion. I tilfxlde af, at de foranstatninger eller
forholdsregler, der er truffet af en kontraherende part, omgAs via andre kontraherende parters
omrAde, hvor der ikke er vedtaget sAdanne foranstaltninger eller forholdsregler, kan den kontra-
herende part, hvis foranstatninger eller forholdsregler omgAs, trzeffe de nodvendige skridt til at
afbode denne situation.

4) Hvis en af de kontraherende parter har til hensigt at forhandle om arrangementer om
lastfordeling, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i RAdets forordning (E0F)
nr. 4055/86 (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 1), eller at udvide anvendelsesomrAdet for be-
stemnelserne i denne forordning til ogsA at omfatte tredjelandes statsborgere, som omhandlet i
forordningens artikel 7, oplyser den Det Blandede E0S-Udvag heroin.

Hvis en eller flere af de andre kontraherende parter gor indvendinger imod det pAtankte initiativ,
soger Det Blandede EOS-Udvalg at finde en tilfredsstillende losning. Hvis de kontraherende
parter ikke nAr til enighed, kan der traffes passende foranstatninger. Hvis der ikke er -andre
midler til rldighed, kan sAdanne foranstaltninger omfatte de kontraherende parters gensidige
erklacring or, at de ikke laengere anvender princippet om fri udveksling af tjenesteydelser pa
sotransportomrAdet, som er fastsat i forordningens artikel 1.
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5) NAr det er muligt, skal de i punkt 1-4 omhandlede oplysninger gives i god tid for at give de
kontraherende parter mulighed for at samordne deres initiativer.

6) Efter anmodning fra en kontraherende part finder der samrAd sted mellem kontraherende parter
om sporgsmWI vedrorende sofartsanliggender, som behandles af internationale organisationer, og
om de forskellige aspekter af den udvilding, der har fundet sted i forholdet mellem de kontra-
herende parter og tredjelande pA sofartsomrAdet, saint om, hvorledes de bilaterale eller
multilaterale aftaler, der er indgAet pA dette omrAde, fungerer.
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PROTOKOL 20
OM ADGANG TIL INDRE VANDVEJE

I. Alle de kontraherende parter giver hinanden gensidig adgang til deres indre vandveje. Med
hensyn til Rhinen og Donau tager de kontraherende parter alle de nodvendige skridt til samtidig at
nA malet lige adgang og etableringsfrihed for sa vidt angar indre vandveje.

2. Inden den 1. januar 1996 udarbejdes der inden for rammerne af de berorte internationale
organisationer ordninger til at sikre gensidig, lige adgang til vandvejene inden for de kontraherende
parters omrAde for alle kontraherende parter, idet der tages hensyn til forpligtelserne i de relevante
multilaterale aftaler.

3. Al relevant gzldende ret vedrorende indre vandveje finder fra aftalens ikrafttrieden anvendelse
pA de EFTA-stater, der pA det tidspunkt har adgang til Fallesskabets indre vandveje, og pa de andre
EFTA-stater, sA snart de opnAr lige adgang.

Dog finder artikel 8 i forordning (EOF) nr. 1101/89 af 27. april 1989 (EFT L 116 af 28.4.1989,
s. 25), som tilpasset med henblik pA aftalen, anvendelse pA flod- og kanalskibe fra sidstnevnte EFTA-
stater, som er taget i brug efter den 1. januar 1993, sA snart disse stater opnAr adgang til Fmllesska-
bets indre vandveje.
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PROTOKOL 21
OM GENNEMFORELSE AF KONKURRENCEREGLERNE

FOR VIRKSOMHEDER

Artikel 1

EFTA-Tilsynsmyndigheden tillegges i en aftale mellem EFTA-staterne befojelser og opgaver, der
svarer til dem, som pA tidspunktet for aftalens undertegnelse tilkomner EF-Kommissionen med
hensyn til anvendelsen af konkurrencereglerne i Traktaten om Oprettelse af Det Europmiske
Okonomiske Faillesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europaiske Kul- og Stflfmllesskab,
sAledes at EFTA-Tilsynsmyndigheden kan gennemfore de principper, der er fastsat i aftalens artikel 1,
stk. 2, litra e), og artikel 53-60 saint i protokol 25.

Fmilesskabet vedtager i det omfang, det er nodvendigt, bestemnelser til gennernforelse af de
principper, der er fastsat i aftalens artikel 1, stk. 2, litra e), og artikel 53-60 saint i protokol 25, med
henblik pA at sikre, at EF-Kommissionen i henhold til aftalen har befojelser og opgaver, der svarer
til dem, den har pA tidspunktet for aftalens undertegnelse, med hensyn til anvendelsen af konkurren-
cereglerne i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Okonomiske Faillesskab og Traktaten om
Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og StAlfmllesskab.

Artikel 2

Hvis der efter procedurerne i aftalens del VII vedtages nye retsakter til gennemforelse af artikel 1,
stk. 2, litra e), og artikel 53-60 saint protokol 25 eller wndringer til de retsakter, der er anfort i
artikel 3 i nmrvmrende protokol, foretages der tilsvarende wndringer i aftalen om oprettelse af EFTA-
Tilsynsmyndigheden med henblik pA at sikre, at EFTA-Tilsynsmyndigheden saintidig tillmgges
befojelser og opgaver, som svarer til dem, der er tillagt EF-Kommissionen.

Artikel 3

1. EF-Kommissionens befojelser og opgaver med hensyn til anvendelsen af konkurrencereglerne
i Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske 0konomiske Fmllesskab fremgAr - foruden af de
retsakter, der er anfort i bilag XIV - af folgende retsakter:

Kontrol med fusioner

I. 389 R 4064: Artikel 6-25 i RAdets forordning (E0F) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om
kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 1), berigti-
get ved EFT nr. L 257 af 21.9.1990, s. 13

2. 390 R 2367: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2367/90 af 25. juli 1990 om anmeldelser,
frister og udtalelser i henhold til RAdets forordning (EOF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner
og virksomhedsovertagelser (EFT nr. L 219 af 14.8.1990, s. 5)
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Almindelige procedureregler

3. 362 R 0017: Ridets forordning nr. 17/62 af 6. februar 1962. Forste forordning om anvendelse
af bestemnelserne i Traktatens artikel 85 og 86 (EFT nr. 13 af 21.2.1962, s. 204/62), som
E-ndret ved:

362 R 0059: Forordning nr. 59 af 3. juli 1962 (EFT nr. 58 af 10.7.1962, s. 1655/62)

- 363 R 0118: Forordning nr. 118/63 af 5. november 1963 (EFT nr. 162 af 7.11.1963,
s. 2696/63)

371 R 2822: Forordning nr. 2822/71 af 20. december 1971 (EFT nr. L 285 af 29.12.1971,
s. 49)

1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tidtradelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 92)

1 79 H: Akt vedrrende tiltrwdelsesvilkrene og tilpasningerne af traktaterne -Den Hellenske
Republiks tiltrodelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 93)

1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 165).

4. 362 R 0027: Kommissionens forordning (EOF) nr. 27/62 af 3. maj 1962. Forste forordning om
gennemforelse af Rtdets forordning nr. 17 af 6. februar 1962 (form, indhold og ovrige
enkeltheder vedrorende beg-ringer og anmeldelser) (EFT nr. 35 af 10.5.1962, s. 1118/62), sor
xndret ved:

- 368 R 1133: Forordning (EOF) nr. 1133/68 af26. juli 1968 (EFT L 189 af 1.8.1968, s. 1)

- 375 R 1699: Forordning (EOF) nr. 1699/75 af2. juli 1975 (EFT L 172 af 3.7.1975, s. 11)

-1 79 H: Akt vedrorende tiltrardelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne -Den Hellenske
Republiks tiltrzdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 94)

- 385 R 2526: Forordning (EOF) nr. 2526/85 af 5. august 1985 (EFT nr. L 240 af 7.9.1985,
s. 1)

-1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrazdelse (EFT ar. L 302 af 15.11.1985, s. 166).

5. 363 R 0099: Kommissionens forordning (EOF) nr. 99/63 af 25. juli 1963 om udtalelser i
henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, i RAdets forordning nr. 17/62 (EFT nr. 127 af 20.8.1963,
s. 2268/63).

Transport

6. 362 R 0141: RAdets forordning (E0'F) nr. 141/62 af 26. november 1962 om ikke-anvendelse
af RAdets forordning nr. 17 pA transportsektoren, som xndret ved forordning nr. 165/65/E0F
og forordning nr. 1002/67/EOF (EFT nr. 124 af 28.11.1962, s. 2751/62)
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7. 368 R 1017: Artikel 6 og artikel 10-31 i Rfdets forordning (EOF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968
om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejIbare
vandveje (EFT nr. L 175 af 23.7.1968, s. 1)

8. 369 R 1629: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1629/69 af 8. august 1969 vedrorende form,
indhold og andre enkeltheder i forbindelse med Mager i henhold til artikel 10, ansogninger i
henhold til artikel 12 og anmeldelser i henhold til artikel 14, stk. 1, i RAdets forordning (EOF)
nr. 1017/68 af 19. juli 1968 (EFT nr. L 209 af 21.8.1969, s. 1)

9. 369 R 1630: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1630/69 af 8. august 1969 vedrorende
horinger i henhold til artikel 26, stk. 1, i RAdets forordning (EOF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968
(EFT L 209 af 21.8.1969, s. 11)

10. 374 R 2988: RAdets forordning (EOF) nr. 2988/74 af 26. november 1974 om formldelse af
adgangen til at pilmgge okonomiske sanktioner inden for Det Europwiske Okonomiske FMl-
lesskabs transport- og konkurrenceret og af adgangen til tvangsfuldbyrdelse af disse sanktioner
(EFTn r. L 319 af 29.11.1974, s. 1)

11. 386 R 4056: Afsnit 1I i RAdets forordning (EOF) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om
fastsmttelse af de nxrmere retningslinjer for anvendelse af Traktatens artikel 85 og 86 pA
sotransport (EFT nr. L 378 af 31.12.1986, s. 4)

12. 388 R 4260: Kommissionens forordning (EOF) nr. 4260/88 af 16. december 1988 om
meddelelser, kiager, ansogninger og horinger i henhold til RAdets forordning (EOF) nr. 4056/86
om fastswttelse af de nwrmere retningslinjer for anvendelsen af Traktatens artikel 85 og 86 pi
sotransport (EFT nr. L 376 af 31.12.1988, s. 1)

13. 387 R 3975: RAdets forordning (EOF) nr. 3975/87 af 14. december 1987 om fastsaittelse af
fremgangsmAden ved anvendelse af konkurrencereglerne pi virksomheder i luftfartssektoren
(EFT nr. L 374 af 31.12.1987, s. 1), som mndret ved

- 391 R 1284: RAdets forordning (EOF) nr. 1284/91 af 14. maj 1991 (EFT nr. L 122 af
15.5.1991, s. 2)

14. 388 R 4261: Kommissionens forordning (EOF) nr. 4261/88 af 16. december 1988 om lager,
ansogninger og horinger i henhold til RAdets forordning (EOF) nr. 3975/87 om fastsxttelse af
fremgangsmAden ved anvendelse af konkurrencereglerne pA virksomheder i luftfartssektoren
(EFT hr. L 376 af 31.12.1988, s. 10).

2. EF-Kommissionens befojelser og opgaver med hensyn til anvendelsen af konkurrencereglerne i

Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske Kul- og StAlfxllesskab (EKSF) fremgAr - foruden af de

retsakter, der er anfort i bilag XIV - af folgende retsakter:

1. EKSF-Traktatens artikel 65, stk. 2, tredje til femte afsnit, stk. 3, stk. 4, andet afsnit, og stk. 5

2. EKSF-Traktatens artikel 66, stk. 2, andet til fjerde afsnit, og stk. 4, 5 og 6

3. 354 D 7026: Den Hoje Myndigheds beslutning nr. 26/54 af 6. maj 1954 om en forordning
vedrorende oplysningspligten i medfor af artikel 66, stk. 4, i Traktaten (Det Europaiske Kul- og
StAlfwllesskabs Tidende nr. 9 af 11.5.1954, s. 350/64)
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4. 378 S 0715: Kommissionens beslutning nr. 715/78/EKSF af 6. april 1978 om formldelse af
adgangen til at pfigge sanktioner og tvangsfuldbyrde disse inden for anvendelsesomrAdet for
Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske Kul- og StAlffllesskab (EFT nr. L 94 af 8.4.1978,
s. 22)

5. 384 S 0379: Kommissionens beslutning nr. 379/84/EKSF af 15. februar 1984 om fastsmttelse af
de befojelser, der tillwgges de tjenestemnd og befuldmgtigede fra Kommissionen, som har til
opgave at foretage efterprrvelser som omhandlet i EKSF-Traktaten og i beslutningerne til dens
gennemforelse (EFT nr. L 46 af 16.2.1984, s. 23).

Arrikel 4

1. Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis af den i artikel 53, stk. 1, nmvnte art, som kommer
i stand efter aftalens ikrafttrxden, og med hensyn til hvilke deltagerne onsker, at artikel 53, stk. 3,
finder anvendelse, anmeldes til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 56,
protokol 23 og reglerne i artikel 1-3 i nxrv-rende protokol. SA l1nge de ikke er anmeldt, kan der
ikke traffes nogen beslutning i henhold til artikel 53, stk. 3.

2. Stk. I g-lder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, shftemt

a) der heri kun deltager virksomheder fra en EF-medlemsstat eller fra en EFTA-stat, og aftalerne,
vedtagelserne eller den samordnede praksis ikke vedrorer indforsel eller udforsel mellem de
kontraherende parter

b) der heri kun deltager to virksomheder, og aftalerne udelukkende

i) begrmnser den ene aftaledeltagers frihed til at fasts-tte priserne eller forretningsbetingelserne
for videresaig af de varer, som denne har erhvervet hos den anden aftaledeltager, eller

ii) pi1gger erhververen eller brugeren af industriel ejendomsret - navnlig patenter, brugs-
monstre, monstre eller varemzrker -eller den berettigede part i henhold til en aftale om over-
dragelse af eller koncession pS fremstillingsmetoder eller viden om brugen og anvendelsen
af fabrikationstekniske fremgangsmAder, begrmnsninger med hensyn til udovelsen af deres
rettigheder.

c) de som eneste formAl har:

i) udvikling eller ensartet anvendelse af normer og typer, eller

ii) f-Iles forskning eller udvilding, eller

iii) specialisering af vareproduktion, herunder de aftaler, som er nodvendige for at opnA dette:

- sAfremt de varer, som er genstand for specialiseringen, ikke i en vzsentlig del af det om-
rAde, der er omfattet af aftalen, udgm mere end 15% af omsmtningen af identiske varer
eller af varer, som pA grund af deres egenskaber, pris eller anvendelse af forbrugerne
opfattes sor vxrende af samme art, og

- sAftemt de deltagende virksomheders samlede Arsomsatning ikke overstiger 200 mio. ecu.

Disse aftaler og vedtagelser og denne samordnede praksis kan anmeldes til den tilsynsmyndighed, der
er kompetent i henhold til artikel 56, protokol 23 og regleme i artikel 1-3 i naervaerende protokol.
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Artikel 5

1. Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis af den i artikel 53, stk. 1, nevnte art, som bestir ved
aftalens ikrafttrmden, og med hensyn til hvilke deltagerne onsker, at artikel 53, stk. 3, finder
anvendelse, anmeldes inden seks mineder efter aftalens ikrafttrwden til den tilsynsmyndighed, der er
kompetent i henhold til artikel 56, protokol 23 og reglerne i artikel 1-3 i nwrvtrende protokol.

2. Stk. I finder ikke anvendelse pA aftaler, vedtagelser og samordnet praksis af den i artikel 53,
stk. 1, nevnte art, sifremt de falder ind under artikel 4, stk. 2, i denne protokol; de kan anmeldes
til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 56, protokol 23 og reglerne i artikel 1-
3 i nxrvmrende protokol.

Artikel 6

Den kompetente tilsynsmyndighed angiver i sine beslutninger i henhold til artikel 53, stk. 3, fra
hvilken dato beslutningerne fAr virkning. Denne dato kan ligge forud for tidspunktet for anmeldelsen
af aftaler, vedtagelser inden for sammensluminger af virksomheder eller samordnet praksis, der falder
ind under denne protokols artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, eller som falder ind under denne
protokols artikel 5, stk. 1, og som er anneldt inden for den frist, der er fastsat i artikel 5, stk. 1.

Artikel 7

1. Sitfremt aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis af den i artikel 53, stk. 1, nmvnte art, som
bestir ved aftalens ikrafttraeden og anmeldes inden for den frist, der er fastsat i denne protokols
artikel 5, stk. 1, ikke opfylder kravene i artikel 53, stk. 3, og de deltagende virksomheder eller
sammenslutninger af virksomheder enten bringer dem til ophor eller mndrer dem suedes, at de ikke
Iwngere falder ind under forbuddet i artikel 53, stk. 1, eller suedes at de opfylder kravene i
artikel 53, stk. 3, gm-der forbuddet i artikel 53, stk. 1, kun for et tidsrum, som faststes af den
kompetente tilsynsmyndighed. En beslutning truffet al den kompetente tilsynsmyndighed i henhold
til foregiende punktum kan ikke gores ga-ldende over for virksomheder og samnenslutninger af
virksomheder, som ikke udtrykkeligt har givet deres samtykke til anmeldelsen.

2. Stk. I finder anvendelse pA aftaler, vedtagelser og samordnet praksis af den i denne protokols
artikel 4, stk. 2, nmvnte art, som bestAr ved aftalens ikrafttrmden, hvis de er anmeldt inden seks
mAneder efter dette tidspunkt.

Artikel 8

Begmringer og anmeldelser, der indgives til EF-Kommissionen inden aftalens ikrafttr den, anses for
at opfylde aftalens bestemmelser om begmringer og anmeldelser.

Den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 56 i aftalen og artikel 10 i protokol 23,
kan krwve, at der inden udlobet af en frist, som denne fastsxtter, indgives et forskriftsmmssigt udfyldt
skema som foreskrevet med henblik pi gennemforelsen af aftalen. I si fald anses begwringer og
anmeldelser kun som forskriftsmmssige, slifremt skemaerne indsendes inden for den fastsatte frist og
i overensstemmelse med aftalens bestemmelser.
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Artikel 9

Boder for overtre:delse af artikel 53, stk. 1, p~lzgges ikke for handlinger, der ligger forud for
anmeldelsen af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som er omfattet af denne protokols artikel 5
og 6, og som er blevet anmeldt inden for den deri fastsatte frist.

Arfikel 10

De kontraherende parter sikrer, at der inden seks mAneder efter aftalens ikrafttrmden trxffes
foranstaltninger med henblik pA at yde den nodvendige bistand til tjenestemmnd fra EFTA-
Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen, siledes at disse kan gennernfore deres kontrolunder-
sogelser i henhold til aftalen.

Arikel 11

Hvad angir aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der allerede bestAr ved aftalens ikrafttrwden,
og som falder ind under artikel 53, stk. 1, finder forbuddet i artikel 53, stk. 1, ikke anvendelse,
dersom aftalerne eller vedtagelserne eller den samordnede praksis azndres inden seks mineder efter
aftalens ikrafttrarden, siledes at de opfylder betingelserne i forbindelse med gruppefritagelserne i
bilag XIV.

Artikel 12

Hvad angAr aftaler, vedtagelser inden for sanmenslutninger af virksomheder og samordnet praksis,
som allerede bestAr ved aftalens ikrafttrwden, og som falder ind under artikel 53, stk. 1, finder
forbuddet i artikel 53, stk. 1, ikke anvendelse fra tidspunktet for aftalens ikrafttrmden, dersom af-
talerne eller vedtagelserne eller den samordnede praksis mndres inden seks mineder efter aftalens
ikrafttrmden, sAledes at de ikke lmngere er omfattet af forbuddet i artikel 53, stk. 1.

Artikel 13

Aftaler, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis, som inden
aftalens ikrafttraden er omfattet af en individuel fritagelse i henhold til artikel 85, stk. 3, i Traktaten
om Oprettelse af Det Europwiske Okonomiske Fmllesskab, er fortsat fritaget for sA vidt angAr aftalens
bestemmelser, indtil fritagelsen udlober i henhold til beslutningen om fritagelse, eller indtil EF-
Kommissionen trxffer anden beslutning, alt efter hvilket tidspunkt der kommer forst.
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PROTOKOL 22
OM DEFINITION AF "VIRKSOMHED"

OG "OMS.TNING" (ARTIKEL 56)

Artikel 1

I forbindelse med tildelingen af enkelttilfmlde i henhold til aftalens artikel 56 forstis ved "virksom-
hed" en enhed, der udover aktiviteter af kommerciel eller okonomisk art.

Arikel 2

"Omsmtning" som omhandlet i aftalens artikel 56 omfatter de berorte virksomheders provenu fra salg
af varer og przestering af tjenesteydelser i sidste regnskabsir inden for det omride, der er omfattet
af aftalen, i forbindelse med deres ordinwre drift, med fradrag af salgsrabatter saint mervmrdiafgift
og andre direkte omsxtningsrelaterede afgifter.

Artikel 3

I stedet for omsmtningen anvendes:

a) for kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder: deres statussum ganget med forholdet
mellem tilgodehavender hos kreditinstitutter og hos kunder som folge af forretninger med valu-
taindlzndinge inden for aftalens omrde, og den samlede storrelse af disse tilgodehavender;

b) for forsikringsselskaber: vmrdien af bruttoprxmier modtaget fra valutaindlmndinge inden for
aftalens omrde, som omfatter sarntlige modtagne eller fremtidige belob i henhold til forsikrings-
aftaler, der er tegnet af disse selskaber eller for deres regning, herunder udgAende genforsikrings-
prxmier, efter fradrag af skatter eller skattelignende afgifter, der opkrmves pA grundlag af
prwmiebelobet eller forsikringssummen.

Artikel 4

1. Uanset den definition af omsmtning, der er relevant for anvendelsen af aftalens artikel 56, s~ledes
som den findes i denne protokols artikel 2, udgores den relevante omstning:

a) for sA vidt ang r aftaler, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og sarnordnet
praksis vedrorende distribution og leveringsordninger mellem ikke-konkurrerende virksomheder,
af provenuet fra salg af varer eller prmstering af tjenesteydelser, der er omfattet af den
p.gmldende aftale, vedtagelse eller samordnede praksis, saint fra andre varer eller tjene-
steydelser, der af brugerne opfattes som vmrende af samme art i betragtning af deres egenskaber,
pris og anvendelsesfornml;

b) for sA vidt angir aftaler, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksombeder og samordnet
praksis vedrorende ordninger for overforsel af teknologi mellem ikke-konkurrerende
virksomheder, af provenuet fra saig af varer eller prmstering af tjenesteydelser som folge af den
teknologi, som er omfattet af den pigmldende aftale, vedtagelse eller samordnede praksis, saint
provenuet fra salg af de varer eller pristering af de tjenesteydelser, som den pigmldende tekno-
logi er beregnet til at forbedre eller erstatte.

2. Hvis omsmtningen fra salg af varer eller prmstering af tjenesteydelser pA det tidspunkt, hvor de
i stk. 1, litra a) og b), nxvnte ordninger blev bragt i stand, imidlertid ikke kan opgores, finder den
almindelige bestemmelse i artikel 2 anvendelse.
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Artikel 5

1. Dersom enkelttilfwlde vedrorer varer, der falder ind under anvendelsesomrAdet for protokol 25,
er den relevante ornsatning for tildelingen af disse tilfilde den ornsitning, der er opniet for disse
varers vedkormnende.

2. Dersom enkelttilfwlde vedrorer bAde varer, der falder ind under anvendelsesomrAdet for
protokol 25, og varer eller tjenesteydelser, der falder ind under anvendelsesomrAdet for aftalens
artikel 53 og 54, fast1mgges den relevante omsmtning pA grundlag af samtlige varer og tjenesteydelser,
jf. artikel 2.
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PROTOKOL 23
OM SAMARBEJDE MELLEM TILSYNSMYNDIGHEDERNE

(ARTIKEL 58)

ALMINDELIGE PRINCIPPER

Artikel 1

EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen udveksler oplysninger og konsulterer hinanden om
sporgsm~l vedrorende deres generelle politik efter anmodning fra den ene af tilsynsmyndighederne.

EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen samarbejder i overenssternmelse med deres interne
regler, under overholdelse af aftalens artikel 56 og protokol 22 saint med respekt for hinandens
beslutningsfrihed efter nedenfor fastsatte bestemmelser ved behandlingen af de enkelttilfmlde, der
falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3.

I denne protokol forstAs ved "en tilsynsmyndigheds omrAde" for EF-Kommissionens vedkominende
den del af EF-medlemsstaternes omrAde, hvor alt efter omstmndighedeme Traktaten om Oprettelse
af Det Europwiske 0konomiske Fllesskab eller Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske Kul- og
StAlfwIlesskab finder anvendelse pA de i nmvnte Traktater fastsatte vilkir, og for EFTA-Tilsyns-
myndighedens vedkommende den del af EFTA-staternes omrAde, hvor aftalen finder anvendelse.

SAGSBEHANDLINGENS INDLEDENDE FASE

Artikel 2

I tilffilde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og
stk. 3, sender EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen hurtigst muligt hinanden anmeldelser
og kiager i det omfang, det ikke med sikkerhed kan antages, at disse er blevet tilsendt begge
tilsynsmyndigheder. De underretter tillige hinanden, nAr de indleder en sagsbehandling ex officio.

Den tilsynsmyndighed, der har modtaget oplysninger som omhandlet i det foregAende stykke, kan
fremkomme med bemwrkninger hertil inden 40 arbejdsdage fra modtagelsen.

Artikel 3

Den kompetente tilsynsmyndighed konsulterer den anden tilsynsmyndighed i tilflde, der falder ind
under' aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3, nAt

- den bekendtgor, at den bar til hensigt at udstede en negativattest,
- den bekendtgor, at den bar til hensigt at trmffe en beslutning i henhold til artikel 53, stk. 3, eller
- den tilsender de berorte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder meddelelsen af

klagepunkter.

Den anden tilsynsmyndighed kan fremkomme med sine bemTrkninger inden for den frist, der er
fastsat i ovennz.vnte bekendtgorelse eller meddelelse af klagepunkter.

Bemanrkninger fra de berorte virksomheder eller tredjemand tilsendes den anden tilsynsmyndighed.
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Artikel 4

I tilfmide, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og
stk. 3, sender den kompetente tilsynsmyndighed den anden tilsynsmyndighed de administrative
skrivelser, hvorved en sag afsluttes eller en kiage afvises.

Artikel 5

I tilfwede, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og
stk. 3, opfordrer den kompetente tilsynsmyndighed den anden tilsynsmyndighed til at lade sig
reprisentere ved horingen af de berorte virksomheder. Opfordringen gmlder ogsA de stater, der falder
ind under den anden tilsynsmyndigheds kompetence.

RADGIVENDE UDVALG

Artikel 6

I tilfmlde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. I, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og
stk. 3, underretter den kompetente tilsynsmyndighed i rette tid den anden tilsynsmyndighed om datoen
for m der i det ridgivende udvaig og ftemsender de relevante dokumenter.

Alle dokumenter, som den anden tilsynsmyndighed fremsender med henblik herpi, forelwgges det
ridgivende udvaig under den tilsynsmyndighed, der er kompetent til at trmffe beslutning i et tilfelde
i henhold til artikel 56, sammen med det materiale, som denne tilsynsmyndighed har udsendt.

Hver af tilsynsmyndighederne og de stater, der falder ind under deres kompetence, har ret til at
deltage i meder i de ridgivende udvalg under den anden tilsynsmyndighed og til dAr at fremfore deres
synspunkter; de bar imidlertid ikke stemmeret.

ANMODNING OM DOKUMENTER SAMT RET TIL AT

FREMKOMME MED BEMAERKNINGER

Artikel 7

I tilflelde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og
stk. 3, kan den tilsynsmyndighed, der i henhold til artikel 56 ikke er kompetent til at trmffe beslutning
i et tilfmide, pA ethvert stadium af sagsbehandlingen annode om kopier af de vigtigste dokumenter,
der er blevet forelagt den kompetente tilsynsmyndighed med henblik pA at fA fastslfet, at der
foreligger overtradelse af artikel 53 og 54 eller med henblik pA udstedelse af en negativattest eller
meddelelse af en fritagelse, og kan endvidere, for der trmffes endelig beslutning, fremkomme med
de bemerkninger, den anser for relevante.

ADMINISTRATIV BISTAND

Artikel 8

1. NAr den kompetente tilsynsmyndighed som defineret i aftalens artikel 56 fremsxtter begwring
om oplysninger over for en virksomhed eller sammenslutning af virksomheder, der er beliggende
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inden for den anden tilsynsmyndigheds omr~de, sender den sarntidig en kopi af begwringen til den
anden tilsynsmyndighed.

2. S~fremt en virksomhed eller sammenslutning af virksomheder ikke fremkommer med de onskede
oplysninger inden udlobet af den frist, som den kompetente tilsynsmyndighed har fastsat, eller frem-
komner med ufutdstmndige oplysninger, krxver den kompetente tilsynsmyndighed ved en beslutning,
at -oplysningerne meddeles. Dersom en virksomhed eller sammenslutning af virksomheder er
beliggende inden for den anden tilsynsmyndigheds omride, sender den kompetente tilsynsmyndighed
en kopi af beslutningen til den anden tilsynsmyndighed.

3. Efter anmodning fra den kompetente tilsynsmyndighed som defineret i aftalens artikel 56
foretager den anden tilsynsmyndighed i overensstemmelse med sine interne regler kontrol-
undersogelser inden for sit omrlde i de tilfmlde, hvor den kompetente tilsynsmyndighed, der anxnoder
heroin, finder det nodvendigt.

4. Den kompetente tilsynsmyndighed har ret til at lade sig reprmsentere ved og tage aktiv del i
kontrolundersogelser, der foretages af den anden tilsynsmyndighed i henhold til stk. 3.

5. Alle oplysninger, der fremkornmer under s.danne kontrolundersogelser, hvorom der er fremsat
annodning, sendes til den tilsynsmyndighed, der anmodede om kontrolundersogelserne, straks efter
disses afslutning.

6. Dersom den kompetente tilsynsmyndighed i tilfmlde, der falder ind under aftalens artikel 56,
stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3, foretager kontrolundersogelser inden for sit
omride, skal den underrette den anden tilsynsmyndighed om, at der har fundet sAdanne kontrol-
undersogelser sted, og efter anmodning sende denne myndighed de relevante resultater af kontrol-
undersogelserne.

Arlikel 9

1. Oplysninger, der er tilvejebragt i medfor af denne protokol, mA kun bruges med henblik pA
procedureme i henhold til aftalens artikel 53 og 54.

2. EF-Kommissionen, EFTA-Tilsynsmyndigheden,EF-medlemsstaternesogEFTA-staterneskompe-
tente myndigheder saint deres tjenestemmnd og ovrige ansatte er forpligtede til ikke at give
oplysninger om forhold, som de i medfor af denne protokol fir kendskab til, og som ifolge deres
natur er undergivet tavshedspligt.

3. Besteminelser om tavshedspligt og restriktiv brug af oplysninger i aftalen eller i de kontraherende
parters lovgivning er ikke til hinder for udveksling af oplysninger i henhold til denne protokol.

Artikel 10

1. NAr aftaler anneldes, indgiver virksomhederne anmeldelsen til den tilsynsmyndighed, der er
kompetent i henhold til artikel 56. Klager kan indgives til begge tilsynsmyndigheder.

2. Anmeldelser eller klager, der indgives til den tilsynsmyndighed, som i henhold til artikel 56 ikke
er kompetent til at trmffe beslutning i et givet tilfmlde, overgives straks til den kompetente til-
synsmyndighed.
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3. Hvis det under forberedelsen eller indledningen af en sagsbehandling ex officio viser sig, at det
i henhold til aftalens artikel 56 er den anden tilsynsmyndighed, der er kompetent til at trmffe
beslutning i et tilfmlde, overgives sagen til den kompetente tilsynsmyndighed.

4. NAr en sag er blevet overgivet til den anden tilsynsmyndighed i henhold til stk. 2 og 3, kan sagen
ikke tilbagesendes. En sag kan ikke videregives efter bekendtgorelsen af, at det er hensigten at ud-
stede en negativattest, efter bekendtgorelsen af, at det er hensigten at trmffe en beslutning i henhold
til aftalens artikel 53, stk. 3, efter fremsendelsen til de berorte virksomheder eller sammensluminger
af virksomheder af meddelelsen af klagepunkter eller efter fremsendelsen af en skrivelse, hvori det
meddeles Idageren, at der ikke er tilstrmkkeligt grundlag for at gA videre med kdagen.

Artikel 11

En ansogning eller anmeldelse anses for indgivet pA den dato, hvor den modtages af EF-Kommissio-
nen eller EFrA-Tilsynsmyndigheden, uanset hvilken af dem der er kompetent til at trmffe beslutning
i det givne tilfmlde i henhold til aftalens artikel 56. Hvis ansogningen eller anmeldelsen sendes som
anbefalet brev, anses den dog for at vmre modtaget pA den dato, der fremgAr af afsendelsesstedets
poststempel.

SPROG

Arrikel 12

Virksomheder har ret til at henvende sig til og modtage henvendelser fra EFTA-Tilsynsmyndigheden
og EF-Kommissionen pA et af EFTA-staternes eller De Europmiske Fwllesskabers officielle sprog,
som de vzlger i forbindelse med anrmeldelser, ansogninger og kdager. Dette gmlder ogsA enhver sags-
behandling, hvad enten denne er blevet indledt pi foranledning af en anneldelse, en ansogning eller
en kiage eller ex officio af den kompetente tilsynsmyndighed.
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PROTOKOL 24

OM SAMARBEJDE I FORBINDELSE MED FUSIONSKONTROL

ALMINDELIGE PRINCIPPER

Artikel 1

1. EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Komrnmissionen udveksler oplysninger og konsulterer hinanden
om spergsml vedrorende deres generelle politik efter anmodning fra den ene af tilsynsmyndig-
hederne.

2. I tilfwlde, der falder ind under artikel 57, stk. 2, litra a), samarbejder EF-Kommissionen og
EFTA-Tilsynsmyndigheden ved behandlingen af fusioner efter nedenfor fastsatte bestemmelser.

3. 1 denne protokol forstAs ved "en tilsynsmyndigheds omride" for EF-Kommissionens ved-
kommende den del af EF-medlemsstaternes omrtde, hvor alt efter omstwndighederne Traktaten om
Oprettelse af Det Europwiske Okonomiske Fmllesskab eller Traktaten om Oprettelse af Det Euro-
peiske Kul- og StAlfxllesskab finder anvendelse pA de i nxvnte Traktater fastsatte vilkAr, og for
EFTA-Tilsynsmyndighedens vedkommende den del af EFTA-staternes omrAde, hvor aftalen finder
anvendelse.

Artikel 2

1. Der finder samarbejde sted efter de i denne protokol fastsatte bestemmelser, n r

a) de deltagende virksomheders samlede omstning inden for EFTA-staternes omrde er pA 25%
eller derover af deres samlede omst-tning inden for det omride, der er omfattet af aftalen, eller

b) mindst to af de deltagende virksomheder hver iswr har en omswtning, der overstiger
250 mio. ecu inden for EFTA-staternes omride, eller

c) fusionen kan skabe eller styrke en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive

konkurrence hnmmes betydeligt inden for EFTA-staternes omrlder eller en vwsentlig del heraf.

2. Der finder ogsA samarbejde sted, nit

a) fusionen truer med at skabe eller styrke en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive
konkurrence hzmmes betydeligt pA et marked inden for en EFTA-stat, som frembyder alle de
karakteristika, der er typiske for et swrskiIt marked, uanset om der er tale om en vwsentlig del
af det omride, der er omfattet af aftalen, eller

b) en EFTA-stat onsker at vedtage foranstaltninger til beskyttelse af legitime interesser som
omhandlet i artikel 7.
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SAGSBEHANDLINGENS INDLEDENDE FASE

Artikel 3

1. EF-Kommissionen sender inden tre arbejdsdage EFTA-Tilsynsmyndigheden kopier af
anmeldelserne af de tilfxlde, der falder ind under artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a), saint hurtigst
muligt kopier af de vigtigste dokumenter, som er indsendt til eller udarbejdet af EF-Kommissionen.

2. EF-Kommissionen udforer de procedurer, der er fastsat til gennemforelse af aftalens artikel 57
i snzver og stadig kontakt med EFTA-Tilsynsmyndigheden. EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-
staterne kan fremstate deres bemmrkninger til disse procedurer. Med henblik pA anvendelsen af arti-
kel 6 i denne protokol indhenter EF-Kommissionen oplysninger fra den berorte EFTA-stats
kompetente myndighed og giver denne lejlighed til at fremsftte sine synspunkter pA alle stadier af
procedurerne indtil vedtagelsen af en beslutning i henhold til artikel 6. EF-Kommissionen giver den
med henblik herpA adgang til sine sagsakter.

HORINGER

Artikel 4

I de i artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a), natvnte tilfxlde opfordrer EF-Kommissionen EFTA-
Tilsynsmyndigheden til at lade sig repr.sentere ved horingen af de berorte virksomheder. EFTA-
staterne kan ligeledes lade sig representere ved disse horinger.

EF'S RADGIVENDE UDVALG FOR KONTROL MED FUSIONER

Artikel 5

1. I de i artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a), nwvnte tilfzlde underretter EF-Kommissionen i rette
tid EFTA-Tilsynsmyndigheden om datoen for moder i EF's RAdgivende Udvalg for Kontrol med
Fusioner og fremsender de relevante dokumenter.

2. Alle dokumenter, som EFTA-Tilsynsmyndigheden fremsender med henblik herpA, herunder
dokumenter fra EFTA-staterne, forelmgges EF's Ridgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner
sainmen med de andre relevante dolcumenter, som EF-Kommissionen har udsendt.

3. EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-staterne har ret til at deltage i mreder i EF's Ridgivende
Udvalg for Kontrol med Fusioner og til ddr at fremfore deres synspunkter; de har imidlertid ikke
stemmeret.

DE ENKELTE STATERS RETTIGHEDER

Artikel 6

1. EF-Kommissionen kan ved en beslutning, der straks meddeles de berorte virksomheder, EF-
medlemsstaternes kompetente myndigheder og EFTA-Tilsynsmyndigheden, henvise en anmeldt fusion
til en EFTA-stat, dersom fusionen truer med at skabe eller styrke en dominerende stilling, som
bevirker, at den effektive konkurrence h~mmes betydeligt pA et marked inden for den pAgweldende
stat, som frembyder alle de karakteristika, der er typiske for et swrskilt marked, uanset om der er tale
om en vxsentlig del af det omrde, der er omfattet af afialen.
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2. I de i stk. 1 nvnte tilfwlde kan enhver EFTA-stat indbringe en klage for EF-Domstolen pA
samme grundlag som en EF-medlemsstat i henhold til artikel 173 i Traktaten om Oprettelse af Det
Europxiske Okonomiske Fzllesskab, og navnlig anmode om indforelse af forelobige foranstaltninger
med henblik pA anvendelsen af sin nationale konkurrencelovgivning.

Artikel 7

1. Uanset EF-Kommissionens enekompetence til at behandle fusioner af fwllesskabsdimension som
fastsat i forordning (EOF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksom-
hedsovertagelser (EF1 nr. L 395 af 30.12.1989, s. 1, berigtiget ved EFT nr. L 257 af 21.9.1990,
s. 13), kan EFTA-staterne trwffe passende foranstaltninger til at beskytte andre legitime interesser end
dem, der er omhandlet i ovennavnte forordning, hvis de er forenelige med de almindelige principper
og andre bestemnelser, der direk-te eller indirekte fremgAr af aftalen.

2. Som legitime interesser i henhold til stk. I betragtes den offentlige sikkerhed, mediernes
pluralitet og forsigtighedsreglerne.

3. For ovenna-vnte foranstaltninger kan traffes, skal alle andre offentlige interesser meddeles EF-
Komnissionen og anerkendes af denne, efter at den har undersogt, om de er forenelige med de
almindelige principper og andre bestemmelser, der direkte eller indirekte fremgAr af aftalen. EF-
Kommissionen underretter EFTA-Tilsynsmyndigheden og den berorte EFTA-stat om sin beslutning
inden en mined efter formvnte meddelelse.

ADMINISTRATIV BISTAND

Artikel 8

1. NAr EF-Kommissionen udforer de opgaver, som er pAlagt den til gennemforelse af artikel 57,
kan den indhente alle de nodvendige oplysninger fra EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-staterne.

2. NAr EF-Kommissionen frems-tter begmring om oplysninger over for en person, virksomhed eller
sammenslutning af virksomheder, der er hjemmehorende inden for EFTA-Tilsynsmyndighedens
omrAde, sender den samtidig en kopi af begwringen til EFTA-Tilsynsmyndigheden.

3. Sifremt en person, virksomhed eller sammenslutning af virksomheder ikke fremkommer med de
onskede oplysninger inden udlobet af den frist, som EF-Kommissionen har fastsat, eller fremkommer
med ufuldstandige oplysninger, krever EF-Kommissionen ved en beslutmng, at oplysningerne
meddeles, og sender en kopi af beslumingen til EFTA-Tilsynsmyndigheden.

4. Efter anmodning fra EF-Kommissionen foretager EFTA-Tilsynsmyndigheden kontrol-
undersogelser inden for sit omrAde.

5. EF-Kommissionen har ret til at lade sig reprxsentere ved og tage ak-tiv del i kontrolundersogel-
ser, der foretages i henhold til stk. 4.

6. Alle oplysninger, der er tilvejebragt under sAdanne kontrolundersogelser, hvorom der er fremsat
anmodning, sendes til EF-Kommissionen straks efter disses afsluming.

7. Dersom EF-Kommissionen foretager kontrolundersogelser inden for F-llesskabets omride, skal
den for sA vidt angAr tilfelde, der falder hid under artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a), underrette
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EFTA-Tilsynsmyndigheden om, at der har fundet sAdanne kontrolundersogelser sted, og efter
animodning pA passende mAde sende den de relevante resultater af kontrolundersogelserne.

TAVSHEDSPLIGT

Artikel 9

1. Oplysninger, der er tilvejebragt i medfor af denne protokol, mA kun bruges med henblik pa
procedurerne i henhold til aftalens artikel 57.

2. EF-Kommissionen, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EF-medlemsstaternesogEFTA-statemeskompe-
tente myndigheder saint deres tjenestemnd og ovrige ansatte er forpligtede til ikke at give
oplysninger om forhold, som de i medfor af denne protokol fAr kendskab til, og som ifolge deres
natur er undergivet tavshedspligt.

3. Bestemmelser om tavshedspligt og restriktiv brug af oplysninger i aftalen eller i de kontraherende
parters lovgivning er ikke til hinder for udveksling og brug af oplysninger i henhold til denne
protokol.

ANMELDELSER

Artikel 10

1. Virksomheder indgiver anneldelse til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til
aftalens artikel 57, stk. 2.

2. Amneldelser eller klager, der indgives til en myndighed, som i henhold til artikel 57 ikke er
kompetent til at trzffe beslutning i et givet tilfmlde, overgives straks til den kompetente tilsyns-
myndighed.

Artikel 11

En anmeldelse anses for indgivet pA den dato, hvor den modtages af den kompetente tilsynsmyndig-
hed.

En anmeldelse anses for indgivet pA den dato, hvor den modtages af EF-Kommissionen eller EFTA-
Tilsynsmyndigheden, hvis tilfwldet anmeldes i henhold til gennemforelsesbestemmelserne til
artikel 57, men falder ind under artikel 53.

SPROG

Artikel 12

1. Virksomheder har ret til at henvende sig til og modtage henvendelser fra EFTA-Tilsynsmyndig-
heden og EF-Kommissionen pA et af EFTA-staternes eller Faellesskabets officielle sprog, som de
vlger i forbindelse med anieldelser. Dette gaelder ogsA enhver type sagsbehandling.
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2. Hvis en virksomhed vmlger at henvende sig til en tilsynsmyndighed pA et sprog, der ikke er et
af de officielle sprog i de stater, der falder ind under den pAgaldende myndigheds kompetence, eller
et af denne myndigheds arbejdssprog, skal alle dokumenter samtidig vedltgges en overszttelse til et
af denne myndigheds officielle sprog.

3. Virksomheder, der ikke er parter i anmeldelsen, har ligeledes ret til at modtage henvendelser fra
EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Konmissionen pA et passende af EFTA-staternes eller FmIles-
skabets officielle sprog eller pA et af de to myndigheders arbejdssprog. Hvis virksomhederne vmlger
at henvende sig til en tilsynsmyndighed pA et sprog, der ikke er et af de officielle sprog i de stater,
der falder ind under den pAgmldende myndigheds kompetence, eller et af denne myndigheds
arbejdssprog, finder stk. 2 anvendelse.

4. Det sprog, der er valgt til oversmttelsen, er afgorende for, hvilket sprog den kompetente
myndighed kan henvende sig til virksomhederne pA.

TIDSFRISTER OG ANDRE PROCEDURESPORGSMAL

Artikel 13

Hvad angir tidsfrister og andre proceduresporgsmAl, finder gennemforelsesbestemmelseme til
artikel 57 ogsA anvendelse pA samarbejdet mellem EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden
og EFTA-staterne, medmindre andet er fastsat i denne protokol.

OVERGANGSBESTEMMELSE

Artikel 14

Artikel 57 finder ikke anvendelse pA fusioner, hvor aftale heroin er indgAet, hvor annoncering heraf
er foretaget, eller hvor kontrol er erhvervet for aftalens ikrafttraden. Artikel 57 finder under ingen
omstzndigheder anvendelse pi fusioner, med hensyn til hvilke en national myndighed med ansvar for
konkurrence har indledt en sagsbehandling for denne dato.
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PROTOKOL 25

OM KONKURRENCE PA KUL- OG STAwMRADET

Arrikel 1

1. Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for virksomheders organisationer og
alle former for samordnet praksis vedrorende de i protokol 14 omhandlede bestemte produkter, som
kan pivirke samhandelen mellem de kontraherende parter ved direkte eller indirelte at hindre,
begrmnse eller fordreje den normale konkurrence inden for det af nmrvxrende aftale omfattede
omride, er forbudt, navnlig sidanne, som bestr i:

a) fasts-ttelse eller besternmelse af priser;
b) begrwnsning af eller kontrol med produktion, teknisk udvikling eller investeringer;
c) opdeling af markeder, produkter, aftagere eller forsyningskilder.

2. For sA vidt anger de i stk. I omhandlede produkter tillader den kompetente tilsynsmyndighed,
jf. aftalens artikel 56, dog aftaler om specialisering eller om fmlles indkob eller saig, hvis den finder,

a) at denne specialisering eller disse ftlles indkob eller saig vii bidrage til en mzrkbar forbedring
af produktionen eller fordelingen af de nmvnte produkter;

b) at den phgmldende aftale er vmsentlig for at opnA disse virkninger uden at vxre af mere restriktiv
karakter, end dens formAl krmver, og

c) at aftalen ikke kan swtte de pigmidende virksomheder i stand til at bestemme priseme inden for
det af na-rvzrende aftale omfattede omrde for en vzsentlig del af de pAgwldende produkter, til
at kontrollere eller indskr-nke produktionen heraf eller afsa:tningsmulighederne herfor, eller til
at holde disse produkter uden for en egentlig konkurrence fra andre virksomheder inden for det
af nmrvmrende aftale omfattede omrAde.

Hvis den kompetente tilsynsmyndighed finder, at visse aftaler efter deres natur og virkninger er
fuldstandigt analoge med de ovenna-vnte aftaler, navnlig under hensyn til anvendelsen af dette stykke
pA distributionsvirksomheder, tillader den ligeledes disse aftaler, nir den konstaterer, at de opfylder
samme betingelser.

3. Aftaler eller vedtagelser, der er forbudt i medfor af stk. 1, er uden videre ugyldige og kan ikke
piberAbes ved nogen domstol i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne.

Arrukel 2

1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 3, er enhver transaktion, som inden for det af
n-rvxrende aftale omfattede omrAde direkte eller indirekte og foranlediget af en person eller virk-
somhed eller af en gruppe af personer eller virksomheder forer til en koncentration af virksomheder,
hvoraf mindst dn falder ind under artikel 3, som kan pAvirke samhandelen mellem de kontraherende
parter, betinget af forhAndstilladelse fra den kompetente myndighed, jf. aftalens artikel 56, uanset om
transaktionen anghr et og samme produkt eller forskellige produkter, eller gennemfores ved fusion,
erhvervelse af aktier eller anparter, aktiver, 1in, kontrakt eller anden form for kontrol.
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2. Den kompetente tilsynsmyndighed, jf. aftalens artikel 56, giver den i stk. I nazvnte tilladelse,
hvis den finder, at den pAtmnkte transaktion, for sA vidt anghr det eller de af de pAgwldende pro-
dukter, der borer under dens kompetence, ikke sutter vedkommende personer eller virksomheder i
stand til:

at bestemme priserne, at kontrollere eller indskrnke produktionen eller distributionen eller at
hindre opretholdelsen af en egentlig konkurrence pA en betydelig del af markedet for disse
produkter;

eller at unddrage sig de konkurrenceregler, der folger af anvendelsen af nrvmrende aftale,
navnlig ved at skabe en kunstig fortrinsstilling, som medforer en vmsentlig fordel i adgangen til
forsyningskilderne og afsxtningsmarkederne.

3. Visse former for transaktioner kan under hensyn til betydningen af de aktiver eller virksomheder,
de anghr, i forbindelse med arten af den koncentration, de bringer i stand, fritages fra kravet om
forhindstilladelse.

4. Hvis den kompetente tilsynsmyndighed, jf. aftalens artikel 56, finder, at offentlige eller private
virksomheder, som pA markedet for et af de produkter, der hrer under dens kompetence, indtager

eller erhverver en retligt eller faktisk dominerende stilling, hvorved de pA en vxsentlig del af det af
nmrvmrende aftale omfattende ornrde unddrages en egentlig konkurrence, benytter denne stilling til
formal i strid med nmrvmrende aftale, og at et sAdant misbrug kan pivirke samhandelen mellem de
kontraherende parter, retter den alle egnede henstillinger til disse virksomheder for at forhindre, at
de udnytter deres stilling til disse formMl.

Artikel 3

Med henblik pA artikel I og 2 saint med henblik pA de til disse artiklers anvendelse nodvendige
oplysninger og de i medfor af disse anlagte sager forsths ved begrebet "virksomhed" ethvert
foretagende, som inden for det af nmrvmrende aftale omfattede omride udover produktionsvirksomhed
inden for kul- og stAlsektoren, saint ethvert foretagende eller organ, som smdvanligt udover anden
distributionsvirksomhed end salg til husstande eller hindvmrkere.

Artikel 4

Bilag XIV til aftalen indeholder smrlige bestemmelser til gennemforelse af de i artikel 1 og 2 fastsatte
principper.

Artikel 5

EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen skal sikre, at de i artikel I og 2 i denne protokol
fastsatte principper anvendes i overensstemnelse med bestemmelserne til gennemforelse af artikel I
og 2, jf. protokol 21 og bilag XIV til aftalen.

Arrikel 6

I individuelle sager, der falder ind under artikel I og 2 i denne protokol, trmffer EF-Kommissionen
eller EFTA-Tilsynsmyndigheden afgsrelse i overensstemmelse med artikel 56 i aftalen.
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Arikel 7

Med henblik pA at udvikle og opretholde et ensartet konkurrencetilsyn inden for hele Det Europ-iske
Okonomiske SamarbejdsomrAde saint med henblik pA at fremme en ensartet gennemforelse,
anvendelse og fortolkning af de til dette formal fastsatte bestemmelser i n-rvzrende aftale skal de
kompetente myndigheder samarbejde i overensstemnimelse med de i protokol 23 fastsatte bestemmelser.
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PROTOKOL 26
OM EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS BEFOJELSER OG OPGAVER

MED HENSYN TIL STATSSTOTTE

EFTA-Tilsynsmyndigheden tillgges i en aftale mellem EFTA-staterne befojelser og opgaver svarende
til dem, som pA tidspunktet for EOS-aftalens undertegnelse tilkommer EF-Kommissionen med hensyn
til anvendelsen af konkurrencereglerne for statsstotte i Traktaten om Oprettelse af Det Europmiske
Okonomiske Fmllesskab, sAledes at EFTA-Tilsynsmyndigheden kan gennemfre principperne i EOS-
aftalens artikel 1, stk. 2, litra e), artikel 49 og artikel 61-64. EFTA-Tilsynsmyndigheden tillegges
ogsi sAdanne befojelser til at gennemfore konkurrencereglerne for statsstotte for sl vidt ang& pro-
dukter, der falder ind under Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske Kul- og StIfillesskab, jf.
protokol 14.
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PROTOKOL 27
OM SAMARBFJDE MED HENSYN TIL STATSST0T=E

For at sikre ensartet gennemforelse, anvendelse og fortolkning af statsstottereglerne overalt pA de
kontraherende parters omrAde og for at sikre en harmonisk udvikling heraf overholder EF-
Konnissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden folgende regler:

a) Udveksling af oplysninger og synspunkter om sporgsm/d vedrorende den almindelige politik,
sAsom gennemforelse, anvendelse og fortolkning af aftalens statsstotteregler, finder sted med
javne mellemrum eller efter anmodning fra den ene af tilsynsmyndighederne.

b) EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden udarbejder med javne mellemrum oversigter
over statsstotte i deres respektive stater. Disse oversigter stilles til rAdighed for den anden
tilsynsmyndighed.

c) Hvis fremgangsmAden i artikel 93, stk. 2, forste og andet afsnit, i Traktaten om Oprettelse af
Det Europaiske 0konomiske Fxllesskab eller den tilsvarende fremgangsmAde i en aftale mellem
EFTA-staterne om oprettelse af EFTA-Tilsynsmyndigheden indledes med hensyn til stats-
stotteprogrammer og -tilfxlde, giver EF-Kommissionen eller EFTA-Tilsynsmyndigheden den
anden tilsynsmyndighed sAvel som de interesserede parter en frist til at fremsette deres
bemrzerkninger.

d) Tilsynsmyndighederne meddeler hinanden alle beslutninger, sA snart de er truffet.

e) Indledningen af den i litra c) n.-vnte fremgangsmAde samt de i litra d) n~vnte besluminger
offentliggores af de kompetente tilsynsmyndigheder.

f) Uanset bestemmelserne i denne protokol meddeler EF-Kommnissionen og EFTA-Tilsynsmyndig-
heden efter anmodning fra den anden tilsynsmyndighed og fra sag til sag oplysninger og
udveksler synspunkter om individuelle statsstotteprogrammer og -tilfzlde.

g) Oplysninger, der er modtaget i henhold til litra f), behandles som fortrolige.
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PROTOKOL 28
OM INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Artikel 1
Beskyttelsens omfang

1. I denne protokol omfatter begrebet "intellektuel ejendomsret" beskyttelse af industriel og
kommerciel ejendomsret, jf. artikel 13 i aftalen.

2. Med forbehold af bestemmelserne i denne protokol og bilag XVII skal de kontraherende parter
efter aftalens ikrafttrmden tilpasse deres lovgivning om intellektuel ejendomsret, s&ledes at den bringes
i overensstermnelse med principperne om fri udveksling af varer og tjenesteydelser og medl det niveau
for beskyttelse af intellektuel ejendomsret, der er opnAet inden for fmllesskabsretten, herunder
niveauet for s~danne rettigheders handhaevelse.

3. Under overholdelse af procedurerne i aftalen og med forbehold af denne protokol og bilag XVI
vii EFTA-staterne - efter anmodning og stedfunden konsultation mellem de kontraherende parter -
tilpasse deres Iovgivninger om intellektuel ejendomsret for i hvert fald at nA op pA det niveau for
beskyttelse af inteLtektuel ejendomsret, der gmlder i Fellesskabet pa tidspunktet for aftalens under-
tegnelse.

Artikel 2
Konsumption af rettigheder

1. I det omfang sporgsmflet om konsumption er gjort til genstand for regulering ved fallesskabsfor-
anstaltninger eller -retspraksis, skal de kontraherende parter indfore samme ordning vedrorende
konsumption af intellektuel ejendomsret som den, der g~alder i henhold til fxllesskabsretten. Denne
bestemmelse skal med forbehold af senere retspraksis fortolkes i overensstemmelse med de principper,
der kan udledes af relevante afgorelser afsagt af EF-Domstolen forud for tidspunktet for aftalens
undertegnelse.

2. Hvad angAr patentrettigheder, anvendes ovenstaende bestemmelse senest et Ar efter aftalens
ikrafttrxden.

Arrikel 3
EF-patenter

1. De kontraherende parter forpligter sig til - sA vidt muligt og inden for en periode af tre Ar efter
ikrafttradelsen af aftalen om EF-patenter (89/695/EOF) - at afslutte forhandlinger med henblik pa
EFTA-staternes deltagelse i den pAg.eldende aftale. For Islands vedkommende skal denne dato dog
ikke vwre tidligere end 1. januar 1998.

2. De nmrmere vilkAr for EFTA-staternes deltagelse i aftalen om EF-patenter (89/6951E0F) skal
gores til genstand for senere forhandlinger.

3. Fmllesskabet forpligter sig til - efter ikrafttradelsen af aftalen om EF-patenter - at indbyde de
EFTA-stater, der mAtte anmode heroin, til at optage forhandlinger, jf. artikel 8 i navnte aftale,
forudsat at de pAgzldende stater tillige har overholdt de bestemmelser, der er fastsat i stk. 4 og 5.
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4. EFTA-staterne skal sikre, at deres lovgivning er i overenssternmelse med de materielle
bestemrnmelser i Den Europ-iske Patentkonvention af 5. oktober 1973.

5. Hvad angAr patenterbarhed af farmaceutiske produkter og levnedsmidler, skal Finland opfylde
bestemmelserne i stk. 4 pr. 1. januar 1995. Hvad angAr patenterbarhed af farmaceutiske produlcter,
skal Island opfylde bestemmelserne i stk. 4 pr. 1. januar 1997. Fzllesskabet skal dog ikke fremsende
den i stk. 3 omhandlede indbydelse til Finland og Island for udlobet af de respektive frister.

6. Uanset artikel 2 kan indehaveren - eller den, hvem rettigheden er overgAet til - af et patent pA
et af de i stk. 5 nzvnte produkter, for hvilke der hos en kontraherende part er indgivet patent-
ansogning pA et tidspunkt, hvor produktpatent ikke kunne udtages i Finland eller Island for
vedkommende produkt, pAberAbe sig de ved patentet tillagte rettigheder med henblik pA at forhindre
import og markedsforing af produktet pA de kontraherende parters omrAde, hvor det pAgmldende
produkt nyder patentbeskyttelse, selv om produktet forste gang blev markedsfort i Finland eller Island
af rettighedshaveren eller med dennes samtykke.

Denne ret kan pAberlbes for de i stk. 5 nzvnte produkter indtil udgangen af det andet Ar, efter at
henholdsvis Finland eller Island har gjort disse produkter patenterbare.

Artikel 4
Halvlederprodukter

1. De kontraherende parter skal have ret til at traeffe beslutning om udvidelse af den retlige
beskyttelse af halvlederprodukters topografi til ogsA at omfatte personer fra tredjelande eller terri-
torier, der ikke er kontraherende part i aftalen, og som iklcke er omfattet af retten til beskyrtelse i
henhold til bestermelserne i aftalen. De kontraherende parter kan ogsA indgA aftaler med henblik
herpA.

2. Den pAgxldende kontraherende part skal - i det omfang retten til beskyttelse af halvlederproduk-
ters topografi er udvidet til ogsA at omfatte en ikke-kontraherende part - bestrbe sig pa at sikre, at
den ikke-kontraherende part indrommer ret til beskyttelse til fordel for de andre kontraherende parter
i aftalen under vilkAr svarende til dem, der indrommes den berorte kontraherende part.

3. Dersom rettigheder udvides ved en parallel eller wkvivalent aftale eller i gensidig forstAelse eller
ved lignende beslutning mellem en af de kontraherende parter og tredjelande, skal dette anerkendes
og respekteres af alle de kontraherende parter.

4. Hvad angAr stk. 1-3, skal de i aftalen fastsatte bestemmelser vedrorende generel information,
konsultation og bil-ggelse af tvister finde anvendelse.

5. OpstAr der divergerende relationer mellem en af de kontraherende parter og et tredjeland, skal
der jf. bestemmelsen i stk. 4 straks ivxrks-ttes konsultationer om de eventuelle implikationer af en
sAdan divergens for en fortsetelse af den frie udveksling af varer i henhold til aftalen. Hvis der - til
trods for fortsat uenighed mellem Fmllesskabet og en anden berort kontraherende part - indgAs en
aftale, etableres gensidig forstAelse eller vedtages en beslutning, jf. ovenfor, finder bestemmelserne
i del VII i aftalen anvendelse.
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Arrikel 5
Internationale konventioner

1. De kontraherende parter skal triffe de nodvendige foranstaltninger med henblik pA - inden den
1. januar 1995 - at tiltrzde folgende multilaterale konventioner om industriel, intellektuel og
kommerciel ejendomsret:

a) Pariserkonventionen til beskyuelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten af 1967);

b) Bernerkonventionen til vwrn for litterare og kunstneriske vxrker (Paris-akten 1971);

c) International konvention om beskyttelse af udvende k-unstnere, fremstillere af fonogrammer samt
radio- og fjernsynsforetagender (Rom, 1961);

d) Protokol til Madrid-aftalen om international registrering af varemerker (Madrid 1989);

e) Nice-arrangementet vedrorende international Idassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved
registrering af varemmrker (Gen~ve 1977, andret i 1979);

f) Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer i forbindelse
med behandling af patentsager (1980);

g) Patentsamarbejdskonventionen (1984).

2. Hvad ang.r Finlands, Norges og Irlands tiltrwdelse af protokollen til Madrid-aftalen, skal den
i stk. 1 nxvnte dato erstattes med den 1. januar 1996 og for Islands vedkommende med den
1. januar 1997.

3. Fra ikrafttraedelsen af naervrende protokol, skal de kontraherende parter sikre, at deres nationale
lovgivning er i overensstemrnmelse med de materielle bestemmelser i de i stk. 1, litra a), b) og c),
anforte konventioner. Irland skal imidlertid forst sikre, at national lovgivning er i overensstemmelse
med de materielle bestemmelser i Bernerkonventionen fra den 1. januar 1995.

Artikel 6
Forhandlinger vedrorende den almindelige overenskomst

om told og udenrigshandel

De kontraherende parter forpligter sig til - med forbehold af Fxllesskabets og dets medlemsstaters
kompetence pA omrldet intellektuel ejendomsret - at forbedre den ved aftalen etablerede ordning for
intellektuel ejendomsret i lyset af resultaterne af forhandlingerne under Uruguay-Runden.

Artikel 7
Gensidig information og konsultation

De kontraherende parter forpligter sig til at informere hinanden om arbejde, der finder sted inden
for rammerne af internationale organisationer og inden for rammerne af aftaler vedrorende
intellektuel ejendomsret.

De kontraherende parter forpligter sig ligeledes til - efter armodning og pA omrhder, der er
omfattet af en foranstaltning vedtaget inden for fmllesskabsretten - at ivaerkszette forudgAende
konsultation inden for de ovennaevnte rammer.

Vol. 1795. 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s

Artikel 8
Overgangsbestemmelser

De kontraherende parter forpligter sig til at optage forhandlinger med henblik pA at give inter-
esserede EFTA-stater mulighed for fuldt ud at deltage i kommende foranstaltninger vedrorende
intellektuel ejendomsret, som mAtte blive vedtaget inden for fa:lesskabsretten.

Skulle sAdanne foranstaltninger blive vedtaget inden aftalens ikrafttr~den, skal forhandlinger med
henblik pA deltagelse i sAdanne foranstaltninger indledes snarest belejligt.

Artikel 9
Kompetence

Bestemmelserne i denne protokol berorer hverken Fellesskabets eller dets medlemsstaters
kompetence pA omrAdet intellektuel ejendomsret.
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PROTOKOL 29
OM ERHVERVSUDDANNELSE

Med henblik pA at fremme de unges bevzgelighed inden for E0S er de kontraherende parter enige
om at styrke deres samarbejde pA erhvervsuddannelsesomrAdet og om at bestrwbe sig pA at forbedre
vilkArene for studerende, som nsker at studere i en anden E0S-stat end deres egen. De er i den
forbindelse enige or, at aftalens bestemmelser om opholdsret for studerende ikke berorer de mulig-
heder, som de enkelte kontraherende parter rAdede over for aftalens ikrafttrwden med hensyn til at
opkrmve studiegebyr af udenlandske studerende.
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PROTOKOL 30
OM SAERLIGE BESTEMMELSER OM

TLLREI1ELAEGGELSE AF SAMARBEJDET PA DET STATISTISKE OMRIDE

1. Der skal afholdes en konference bestAende af reprmsentanter for de kontraherende parters nationale
statistiske kontorer, De Europwiske Fmllesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) saint EFTA's kontor
for statistisk rAdgivning (OSA EFTA). Konferencen fastlIgger retningslinjer for det statistiske
samarbejde, udarbejder programmer og procedurer, som er noje koordineret med Fmllesskabets
programmer og procedurer. Konferencen pAser endvidere, at disse foranstaltninger gennemfores.

2. Fra aftalens ikrafttracden er EFrA-staterne forpligtet til at handle inden for rammerne af planer
for prioriterede aktioner vedrorende statistisk information ".

EFTA-staterne skal yde okonomiske bidrag til sAdanne aktioner i henhold til artikel 82, stk. 1,
litra a), i aftalen og de dertil horende finansbestemmelser.

EFTA-staterne skal deltage i alle EF-udvalg, der assisterer EF-Kommissionen i at administrere eller
udvikle disse aktioner i det omfang, de sporgsmI, der behandles, er omfattet af aftalen.

3. De statistiske oplysninger fra EFTA-staterne, der vedrorer de sporgsmil, der er omfattet af aftalen
vii blive koordineret af OSA EFTA og indberettet til Eurostat. Lagring og bearbejdning af dataene
foretages af Eurostat.

4. Eurostat og OSA EFTA skal sikre, at EOS-statistikkerne formidles til de forskellige brugere og
til offentligheden.

5. EFTA-staterne skal afholde de ekstraomkostninger, som Eurostat har i forbindelse med lagring,
bearbejdning og formidling af oplysningerne fra disse stater i henhold til aftalens bestemmelser. De
pAgaeldende belob fastswttes af Det Blandede E0S-Udvalg med regelmmssige mellemrum.

6. Fortrolige statistiske oplysninger mA udelukkende anvendes til statistiske forml.

I) Dvs. eventuelle kommende planer af samme karakter som fastsat i 389 Y 0628 (01): RAdets
resolution af 19. juni 1989 om ivxrksnttelse af en plan for prioriterede aktioner vedrerende
statistisk information: De Europwiske Fmllesskabers statistiske program (1989-1992)(EFT nr.
C 161 af 28.6.1989, s. 1).
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PROTOKOL 31
OM SAMARBFJDE PA SAERLIGE OMRADER

UD OVER DE FIRE FRIHEDER

Arrikel I
Forskning og teknologisk udvikling

I. a) Fra denne aftales ikrafttraden deltager EFTA-staterne i iverksxttelsen aframmeprogrammet
om fmllesskabsaktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling (1990-1994) ), idet de
deltager i dets smrprogrammer.

b) EFTA-staterne bidrager finansielt til de i litra a) nzvnte aktiviteter i overensstemmelse med
artikel 82, stk. 1, litra a), i aftalen.

c) EFTA-staterne deltager i henhold til litra b) ovenfor uindskrmnket i alle de fmllesskabsud-
vaig, der bistir Kommissionen ved forvaltningen og udviklingen af omtalte rammeprogram og

smrprogrammerne herunder.

d) I betragtning af den smrlige karakter af det planlagte samarbejde inden for forskning og
teknologisk udvikling skal reprmsentanter for EFTA-staterne desuden, i det omfang det er
ndvendigt af hensyn til samarbejdets gunstige forlob, inddrages i arbejdet i Udvalget for
Videnskabelig og Teknisk Forskning (CREST) og andre EF-udvalg, som EF-Komnissionen rhd-
forer sig med pA dette omrhde.

2. For Islands vedkommende gwtder bestemmelserne i stk. I dog forst fra 1. januar 1994.

3. Alle evalueringer og storre om1xgninger af aktiviteterne under rammeprogrammet om
fallesskabsaktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling (1990-1994), som finder sted efter
aftalens ikrafttradelse, er underlagt den procedure, der omhandles i artikel 79, stk. 3, i aftalen.

4. Denne aftale berorer hverken det bilaterale samarbejde, der finder sted under ranmneprogrammet
om fmllesskabsaktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling (1987-1991) ), eller de
bilaterale rammeaftaler om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Fmllesskabet og EFTA-
staterne, i det omfang dette samarbejde ikke er omfattet af nwrvmrende aftale.

1) 390 D 0221: Ridets afgorelse 90/221/EOF,Euratom af 23.4.1990 (1990-1994) (EFT L 117 af
8.5.1990, s. 28).

2) 387 D 0516: RAdets afgorelse 87/516/Euratom,EOF af 28.9.1987 (EFT L 302 af 24.10.1987,
S. 1).
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Artikel 2
Informationstjenesteydelser

Det Blandede EOS-Udvalg fastlxgger fra aftalens ikrafttrwden de vilkir og betingelser, som skal
g.-lde for EFTA-staternes deltagelse i de programmer pA informationstjenesteomrdet, der er ivxrksat
i henhold til nedennmvnte beslutninger truffet af EF-RAdet eller heraf afledte beslutninger:

- 388 D 0524: RAdets besluming 88/5241EOF af 26. juli 1988 om ivmrksmttelse af en handlings-
plan for etablering af et marked for informationstjenester (EFT L 288 af 21.10.1988, s. 39)

- 389 D 0286: RAdets beslutning 89/286/EOF af 17. april 1989 om iv-rksxttelse pA fwllesskabs-
plan af hovedfasen i det strategiske program for innovation og teknologioverforsel (1989-1993)
(SPRINT-programmet) (EFT L 112 af 25.4.1989, s. 12).

Arikel 3

Miljo

1. Miljosamarbejdet styrkes som led i Fwllesskabets aktiviteter, navnlig pA folgende omrAder:

- miljopolitik og -handlingsprogrammer
- integration af miljobeskyttelseskrav i andre politikker
- okonomiske og skattemmssige instrumenter
- miljosporgsmAl med konsekvenser pA tvrs af grmnseme
- storre regionale og globale emner, som diskuteres i intemationale organisationer.

Samarbejdet omfatter bl.a. regelmwssige mder.

2. De besluminger, der er nodvendige for at sikre EFTA-staternes deltagelse i det af Fnilesskabet
planlagte Europwiske Miljoagentur, trmffes snarest muligt efter aftalens ikraftirmdelse, sAfremt
sporgsmilet ikke er afgjort inden denne dato.

3. Procedureme i artikel 79, stk. 3, i aftalen finder derefter anvendelse pA udarbejdelse af
lovgivning pA de omrAder, hvor Det Blandede EOS-Udvalg har besluttet, at samarbejdet mellem de
kontraherende parter skal have form af parallel lovgivning med identisk eller indbyrdes over-
ensstemmende indhold.

Arkel 4
Uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender

1. I medfor af afsnit VI deltager EFTA-staterne fra aftalens ikrafttraiden i fnilesskabsprogramnet
"Ungdom for Europa".

2. EFTA-staterne deltager fra den 1. januar 1995 i henhold til bestemrnmelserne i afsnit VI i alle
FmIlesskabets programmer pi uddannelses- og ungdomsomridet, som pi denne dato er ivmrksat eller
vedtaget. Fmllesskabets planlxgning og udvikling af programmer pA dette omride er fra aftalens
ikrafttradelse underlagt procedurerne i afsnit VI, navnlig artikel 79, stk. 3.

3. EFTA-staterne bidrager finansielt til de i stk. 1 og 2 omhandlede programmer i overensstemmelse
med artikel 82, stk. 1, litra a).
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4. Fra det ojeblik, EFTA-staterne indtracder i samarbejdet om programmer, hvortil de bidrager
finansielt i overensstemmelse med artikel 82, stk. 1, litra a), deltager de uindskrmnket i alle de f'lles-
skabsudvag, der bistAr Kommissionen ved forvalmingen og udviklingen af progranmerne.

5. EFTA-staterne deltager fra aftalens ikrafttrmdelse i F~llesskabets forskellige aktiviteter, der
omfatter udveksling af informationer, herunder, hvor det er hensigtsmxssigt, kontakt mellem eks-

perter og ekspertmoder, seminarer og konferencer. De kontraherende parter tager desuden gennem
Det Blandede EOS-Udvalg eller pA anden vis ethvert yderligere initiativ, som mAtte forekomme
hensigtsmwssigt i denne henseende.

6. De kontraherende parter fremmer formAstjenligt samarbejde mellern de kompetente organisatio-
ner, institutioner og andre organer pA deres respektive omrAder, hvor dette vii kunne bidrage til at
styrke og udbygge samarbejdet. Dette gmlder i sTrdeleshed anliggender, der omfattes af aktiviteterne
under Det Europaiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) l.

Artikel 5
Socialpolitik

1. PA det socialpolitiske omride omfatter den dialog, der omhandles i artikel 79, stk. I, i aftalen,
bl.a. afholdelse af moder, herunder kontakt mellem eksperter, undersogelse af sporgsmAl af gensidig
interesse pi specifikke omrAder, udveksling af informationer om de kontraherende parters aktiviteter,
status over samarbejdets forlob og gennemforelse i fzllesskab af aktiviteter sAsom seminarer og konfe-
rencer.

1) 375 R 0337: Radets forordning (EOF) nr. 337/75 af 10.2.1975 om oprettelse af et europzisk
center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1), som xndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende vilkArene for Den Hellenske Republiks tiltraedelse og tilpas-
ningerne af Traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 99).

- 1 85 1: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks
tiltradelse og tilpasningerne af Traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 170).
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2. De kontraherende parter tilstrzber iswr at styrke samarbejdet om de ft-llesskabsaktiviteter, der
mAtte blive ivmrksat pA baggrund af folgende fmllesskabsretsakter:

- 338 Y 0203(01): Ridets resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed pA
arbejdspladsen (EFT C 28 af 3.2.1988, s. 3)

- 391 Y 0531(01): RAdets resolution af 21. maj 1991 om Fellesskabets 3. handlingsprogram pA
mellemlang sigt om lige muligheder for kvinder og mnd (1991-1995) (EFT C 142 af
31.5.1991, s. 1)

- 390 Y 627(06): RAdets resolution af 29. maj 1990 om hjmlp til langtidsledige (EFT C 157 af
27.6.1990, s. 4)

- 386 X 0379: Rtdets henstilling 86/379/E0F af 24. juli 1986 om beskmftigelsen af handicappede
i Fmllesskabet (EFT L 225 af 12.8.1986, s. 43)

- 389 D 0457: Ridets afgorelse 89/457/E0F af 18. juli 1989 om ivmrksztxelse af et EF-
handlingsprogram pA mellemlang sigt for okonomisk og social integration af de okonomisk og
socialt dhrligt stillede befolkningsgrupper (EFT L 224 af 2.8.1989, s. 10).

3. EFTA-staterne deltager fra aftalens ikrafttrtdelse i Fzllesskabets aktioner til fordel for m1dre ".

EFTA-staterne bidrager finansielt i overensstemmelse med artikel 82, stk. 1, litra b), i aftalen.

EFTA-stateme deltager uindskrmnket i de fmllesskabsudvalg, som bistAr EF-Kommissionen ved
forvaltningen og udviklingen af programmet, undtagen nAr disse behandler sporgsmAl vedrorende
fordelingen af Follesskabets okonomiske midler mellem Fwllesskabets medlemsstater.

4. Det Blandede E0S-Udvalg trazffer de beslutninger, der er ndvendige for at lette samarbejdet
mellem de kontraherende parter i kommende fwllesskabsaktiviteter og -programmer pA det sociale
omride.

1) 391 D 0049: RAdets afgorelse 91/49/EOF af 26.11.1990 (EFT L 28 af 2.2.1991, s. 29).
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5. De kontraherende parter fremmer formAstjenligt samarbejde mellem de kompetente organisatio-
ner, institutioner og andre organer pA deres respektive omr~der, hvor dette vii kunne bidrage til at
styrke og udbygge samarbejdet. Dette gzlder i smrdeleshed anliggender, der omfattes af aktiviteterne
under Det Europaiiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkhrene 0.

Artikel 6
Forbrugerbeskyttelse

1. PA forbrugerbeskyttelsesomrAdet styrker de kontraherende parter med alle passende midler
dialogen imellem dem med henblik pA at indkredse omrider og aktiviteter, hvor et tattere samarbejde
vii kunne bidrage til at virkeliggore deres milsmtninger.

2. De kontraherende parter tilstrwber at styrke samarbejdet om de f-llesskabsaktiviteter, der mAtte
blive ivwrksat i medfor af folgende fxllesskabsretsakter, herunder navnlig sAdanne, som tilsikrer
forbrugerindflydelse og -deltagelse:

- 389 Y 1122(01): Rhdets resolution af 9. november 1989 om de fremtidige prioriteter for en
intensiveret forbrugerbeskyttelsespolitik (EFT C 294 af 22.11.1989, s. 1)

- 590 DC 0098: TreArig handlingsplan for forbrugerpolitik i EF (1990-1992)

- 388 Y 1117(01): Rhdets resolution af 4. november 1988 om udvidet forbrugerdeltagelse i
standardiseringsarbejdet (EFT C 293 af 17.11.1988, s. 1).

Artikel 7
SmA og mellemstore virksomheder

1. Samarbejdet til fordel for smA og mellemstore virksomheder fremnes iswr som led i
Fmllesskabets aktiviteter:

- Fjernelse af overdrevne administrative, ekonomiskeog retligebegrwnsninger for virksomhederne

- Information og hj-lp til virksomheder, navnlig sm og mellemstore virksomheder, i forbindelse
med politikker og programmer, som kan vare relevante for dem

Fremme af samarbejde og partnerskab mellem virksomheder, navnlig smA og mellemstore

virksomheder, fra forskellige regioner i Det Europxiske Okonomiske Samarbejdsomride.

1) 375 R 1365: Rtdets forordning (EOF) nr. 1365/75 af 26.5.1975 om oprettelse af et europa-
isk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkArene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1), som
aendret ved:

- 1 79 H: Akt vedrerende vilkhrene for Den Hellenske Republiks tiltr delse og tilpas-
ningerne af Traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 111)

- 1 85 I: Akt vedrerende vilkhrene for Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks
tiltrardelse og tilpasningerne af Traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 170).
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2. De kontraherende parter tilstrmber iswr at styrke samarbejdet om de fmllesskabsaktiviteter, der
mAtte blive ivzrksat i medfor af folgende f-llesskabsretsakter:

- 388 Y 0727(02): RAdets resolution af 30. juni 1988 om forbedring af erhvervsklimaet og fremme
af udviklingen af virksomhederne, specielt de smA og mellemstore virksomheder, i Fxllesskabet
(EFT C 197 af 27.7.1988, s. 6)

389 D 0490: RAdets afgorelse 89/490/EOF af 28. juli 1989 om forbedring af erhvervsklimaet
og fremme af udviklingen af virksomheder, iswr smA og mellemstore virksomheder, i Fwlles-
skabet (EFT L 239 af 16.8.1989, s. 33)

- 389 Y 1007(01): RAdets resolution af 26. september 1989 om udvikling af underleverancer i
Fmllesskabet (EFT C 254 af 7.10.1989, s. 1)

- 390 X 0246: RAdets henstilling af 28. maj 1990 om ivmrksmttelse af en politik med henblik pA
administrativ forenkling til fordel for smA og mellemstore virksomheder i medlemsstaterne (EFT
L 141 af 2.6.1990, s. 55)

- 391 Y 0605(01): RAdets resolution af 27. maj 1991 om handlingsprogrammet til fordel for smA
og mellemstore virksomheder, herunder hAidvmrksvirksomheder (EFT C 146 af 5.6.1991, s. 3)

- 391 D 0319: RAdets afgorelse 91/319/EOF af 18. juni 1991 om xndring af programmet til
forbedring af erhvervsklimaet og fremme af udviklingen af virksomeder, is-r smA og
mellemstore virksomheder, i Fmllesskabet (EFT L 175 af 4.7.1991, s. 32).

3. Det Blandede EOS-Udvalg troffer fra aftalens ikrafttradelse de nodvendige beslutninger
vedrorende de nwrmere bestemmelser, herunder bestemmelser om EFTA-staternes finansielle bidrag,
som skal gwlde for samarbejdet om Fil1esskabets foranstalminger til gennemforelse af RAdets
afgorelse om forbedring af erhvervsklimaet og fremme af udviklingen af virksomheder, iswr smA og
mellemstore virksomheder, i Fmllesskabet 1) og aktiviteter i medfor heraf.

Artikel 8
Turisme

PA turistomrAdet har den dialog, der omhandles i artikel 79, stk. 1, i aftalen, til formAl at indkredse
omrAder og aktiviteter, hvor et tamtere samarbejde vii kunne bidrage til at fremme turismen og
forbedre de almindelige vilkAr for turisterhvervet pA de kontraherende parters omrAder.

Artikel 9
Den audiovisuelle sektor

De beslutninger, der er nodvendige for at sikre EFTA-staternes deltagelse i de programmer, der er
ivarksat i henhold til RAdets afgorelse 90/685/EOF af 21. december 1990 om ivzrksmttelse af et
handlingsprogram til fremme af udviklingen af den europwiske audiovisuelle industri (MEDIA) (1991-
1995) (EF L 380 af 31.12.1990, s. 37), trwffes snarest muligt efter aftalens ikrafttrmdelse, sffremt
sporgsmAlet heroin ikke er afgjort inden denne dato.

1) 389 D 0490: RAdets afgorelse 89/490/E'F af 28.7.1989 (EFT C 239 af 16.8.1989, s. 33).
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Artikel 10
Civilbeskyttelse

1. De kontraherende parter tilstr-ber at styrke samarbejdet om de fmllesskabsaktiviteter, der mAtte
blive ivaerksat i medfor af Resolution vedtaget af RAdet og reprwsentanterne for medlemsstaternes
regeringer, forsamlet i RAdet, den 13. februar 1989 om udvikling af EF-samarbejdet inden for
civilbeskyttelse (EFT C 44 af 23.2.1989, s. 3).

2. EFTA-staterne sikrer, at nummeret 112 indfores pA deres omrAde som fmlles europmisk
alarmnummer i overensstemmelse med RAdets beslutning af 29. juli 1991 om indforelse af et fmlles
europ-isk alarmnummer (EFT L 217 af 6.8.1991, s. 31).
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PROTOKOL 32
OM FINANSIELLE BESTEMMELSER

FOR GENNEMFORELSEN AF ARTIKEL 82

Artikel I
Procedure for fastsmttelse

af EFTA-staternes finansielle bidrag

1. Proceduren for beregning af EFTA-staternes finansielle bidrag til gennemforelse af fmllesskabs-
aktiviteter fastswttes i det folgende.

2. EF-Kommissionen skal senest den 30. maj i hvert regnskabsAr give Det Blandede EOS-Udvalg
oplysninger om folgende beleb vedlagt relevant basismateriale:

a) de "vejledende" belob, der stAr opfort under forpligtelsesbevillingerne og beta]ingsbevillingerne
i oversigten over udgifter i det forelobige forslag til De Europwiske Fzllesskabers almindelige
budget, som svarer til de aktiviteter, som EFTA-staterne deltager i, og som er beregnet i henhold
til bestemmelserne i artikel 82,

b) det anslAede "vejledende" belob for de bidrag, der stAr opfort i oversigten over Fmllesskabernes
indtzgter i det forelobige budgetforslag, og som svarer til EFTA-staternes deltagelse i disse
aktiviteter.

3. Det Blandede EOS-Udvalg skal inden den 1. juli hvert Ar bekcrfte, at de i stk. 2 omhandlede
belob er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 82 i aftalen.

4. De "vejledende" belob, der svarer til EFTA-staternes deltagelse, og som stAr opfort bAde under
forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne, saint de belob, der bidrages med, skal reguleres,
nkr budgettet vedtages af budgetmyndigheden for at vmre i overensstemmelse med artikel 82.

5. SA snart det almindelige budget er blevet endeligt vedtaget af budgetmyndigheden, skal EF-
Kommissionen give Det Blandede E0S-Udvalg meddelelse om de belob, der stAr opfert som "vej-
ledende belob" i sAvel oversigten over indtxgter som oversigten over udgifter, og som svarer til
EFTA-staternes bidrag.

Det Blandede E0S-Udvalg skal senest 15 dage efter at have fMet meddelelse herom bekrmfte, at disse
belob er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 82.

6. Senest den 1. januar i hvert regnskabsAr skal EFTA-staternes StAende Udvalg give EF-

Kommissionen meddelelse om den endelige opgorelse af bidraget for hver EFTA-stat.

Denne opgorelse er bindende for hver EFTA-stat.

SAfremt denne opgorelse ikke foreligger den 1. januar, anvendes opgorelsen fra det foregAende Ar pA
midlertidig basis.
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Artikel 2
Frigorelse af EFTA-staternes bidrag

1. PA basis af de oplysninger, der indsendes af EFTA-staternes Stiende Udvalg i medfor af
bestemmelserne i artikel 1, stk. 6, treffer EF-Kommissionen folgende foranstaltninger:

a) Fremsmttelse af forslag til fordring i medfor af artikel 28, stk. 1, i finansforordningen )

svarende til det belob, sor EFTA-staterne bidrager med, og beregnet pA basis af forpligtel-
sesbevillingeme.

Udarbejdelsen af forslaget til fordring er EF-Kommissionens formelle frigorelse af forpligtelses-
bevillingerne under de pAgmIdende budgetposter inden for rammerne af den budgetstruktur, der
er oprettet med henblik herpA.

SAfremt budgettet ikke er vedtaget ved regnskabsArets begyndelse, finder bestemnelseme i
artikel 9 i finansforordningen anvendelse.

b) Indkaldelse af bidrag i medfor af artikel 28, stk. 2, i finansforordningen svarende til det belob,
som EFTA-staterne bidrager med og beregnet pA basis af betalingsbevillingerne.

2. I denne indkaldelse fastsettes, at hver EFTA-stat skal betale sit bidrag i to trancher:

- seks tolvtedele af bidraget betales senest den 20. januar,
- seks tolvtedele af bidraget betales senest den 15. juli.

Det skal dog bemxrkes, at de seks tolvtedele, der skal indbetales senest den 20. januar, beregnes pA
basis af det "vejledende" belob, der stAr opfort i oversigten over indtmgter i det forelobige
budgetforslag. Reguleringen af de sledes betalte belob foretages samtidig med betalingen af de
tolvtedele, der forfalder til betaling den 15. juli.

SAfremt budgettet ikke er vedtaget inden den 30. marts, finder udbetalingen af 2. tranche sted pA basis
af det "vejledende" belob, der stAr opfort i det forelobige budgetforslag. Reguleringen foretages 3
mAneder efter gennemforelsen af de i artikel 1, stk. 5, fastsatte procedurer.

Opkrwvningerne af de belob, der svarer til EFTA-staternes bidrag, er den formelle frigorelse af
betaiingsbevillingeme under de pAgmldende budgetposter inden for rammerne af den budgetstruktur,
der er oprettet med henblik herpA, jf. dog anvendelsen af besternmelserne i artikel 9 i finansfor-
ordningen.

3. Bidragene skal angives i ecu og betales i ecu.

4. Med henblik herpA skal hver EFTA-stat i sin finansforvaltning eller det organ, der udpeges til
dette formAl, oprette en ecu-konto pA vegne af EF-Komrnissionen.

1) Finansforordning af 21. december 1977 vedrorende De Europxiske Fmllesskabers almindelige
budget (EFT nr. L 356 af 31.12.1977, s. 1), xndret ved RAdets forordning (Eura-
tom,EKSF,EOF) nr. 610/90 af 13. marts 1990 (EFT nr. L 70 af 16.3.1990, s. 1), i det fol-
gende benmvnt finansforordningen.
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5. Enhver forsinkelse med hensyn til indbetaling af forfaldne belob pA den i stk. 4 nxvnte konto
i henhold til de tidsfrister, der er fastsat i stk. 2, medforer, at den pAgwldende EFTA-stat skal betale
rente til samne sats som den, der anvendes af Den Europxiske Fond For Monetxrt Samarbejde i
forbindelse med dens ecu-transaktioner i den mAned, hvor bidraget forfalder med tillxg af
1,5 procentpoint. Satsen offentliggores hver mAned i De Europmiske Fmllesskabers Tidende, C-
udgave.

Artikel 3
Reguleringer i forbindelse med gennemforelsen

1. De belob, som EFTA-staterne indbetaler som bidrag, og som er fastsat for hver af de pAgaildende
budgetposter i henhold til bestemmelserne i artikel 82 i aftalen, kan normalt ikke mndres i lobet af
det pAgwldende regnskabsAr.

2. Efter afslutning af hvert regnskabsAr (n) indleder EF-Kommissionen som led i udarbejdelsen af
forvaltningsregnskabet reguleringen af de konti, der er oprettet i forbindelse med EFTA-staternes
deltagelse under hensyntagen til:

de wndringer, der er sket i lobet af regnskabsAret enten ved overforsel eller i medfor af
till,-gsbudgettet,

den endelige gennemforelse af bevillingerne i regnskabsAret under hensyntagen til eventuelle
bortfald og overforsler,

ethvert belob til dwkning af fmllesskabsrelaterede udgifter, som EFTA-staterne dxkker hver for

sig eller betaler pA anden mAde f.eks. i form af administrativ bistand.

Denne regulering foretages under opstillingen af budgettet for det folgende Ar (n+2).

3. Kommissionen kan dog under swrlige omstmndigheder, der er behorigt dokumenterede, og efter
Det Blandede EOS-Udvalgs godkendelse og uden at wndre proportionalitetsfaktoren, anmode EFTA-
staterne om et ekstra bidrag i det regnskabsAr, hvor omkostningsafvigelsen fandt sted. SAdanne
ekstrabidrag skal indbetales pA de i artikel 2, stk. 4, nwvnte konti pA et tidspunkt, der fastswttes af
Det Blandede EOS-Udvalg, og som sA vidt muligt skal vzre sammenfaldende med tidspunktet for den
i artikel 2, stk. 2, fastsatte regulering. SAfremt disse belob ikke registreres som rettidigt indgAet,
finder bestemmelserne i artikel 2, stk. 5, anvendelse.

4. Det Blandede EOS-Udvalg kan i givet fald vedtage supplerende bestemnelser vedrorende
gennemforelsen af stk. 1-3.

Dette skal iswr gxlde med hensyn til, hvorledes man skal bogfore de belob til dwkning af
fxllesskabsrelaterede udgifter, sor indbetales af EFTA-staterne hver for sig, eller som betales pA
anden mAde.
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Artikel 4
Revision

Bestemmelserne i:

artikel 2, stk. 1,
artikel 2, stk. 2,

- artikel 3, stk. 2, og
- artikel 3, stk. 3,

skal tages op til revision af Det Blandede EOS-Udvalg inden den 1. januar 1994 og zodres behorigt
i lyset af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med gennernforelsen heraf og pS basis af de
fzllesskabsbeslutninger, der vedrorer finansforordningen og/eller forelaiggelsen af det almindelige
budget.

Aruikel 5
Gennemforelsesbetingelser

1. Udnyttelsen af bevillingerne i forbindelse med EFTA-staternes deltagelse skal ske i henhold til
bestemmelseme i finansforordningen.

2. Med hensyn til bestemmelserne vedrorende udbudsprocedurer, skal disse vwre Abne for sAvel alle
medlemsstater som alle EFTA-stater for si vidt som de medforer finansiering via budgetposter, som
EFTA-stateme deltager i.

Artikel 6
Oplysninger

1. Efter udlob af hvert kvartal skal EF-Kommissionen tilsende EFTA-statemes Stiende Udvalg
kontoudtog, der bAde med hensyn til indtazgter og udgifter kiart viser situationen med hensyn til
gennemforelsen af programmeme og andre aktiviteter, sbm EFTA-staterne deltager i finansielt.

2. NAr regnskabsiret er afsluttet, skal EF-Kommissionen sende de data, der vedrorer de
programmer og andre aktiviteter, sor EFTA-staterne deltager i finansielt, og som stir opfort i
forvaltningsregnskabet og den balance, der er udarbejdet i henhold til bestemnelserne i artikel 78 og
81 i finansforordningen, til EFTA-staternes Stiende Udvag.

3. Fgllesskabet skal give EFTA-statemes Stiende Udvag alle andre oplysninger af finansiel
karakter, som udvalget med rimelighed mitte forlange med hensyn til programmer og andre aktivite-
ter, som de deltager i finansielt.
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Artikel 7
Kontrol

1. Kontrollen med opgorelsen og frigorelsen af alle indttgter saint kontrollen med forpligtelsen og
planlwgningen af alle udgifter i forbindelse med EFTA-staternes deltagelse foretages i henhold til
bestemmielserne i Traktaten om Oprettelse af Det Europiiske Okonomiske Faellesskab saint
bestemmelserne i finansforordningen og de forordninger, der finder anvendelse pA de i artikel 76 og
78 i aftalen nxvnte omrAder.

2. F llesskabets og EFTA-staternes respektive revisionsmyndigheder skal i fmllesskab trwffe
passende foranstaltninger med henblik pA en lettelse af kontrollen med indtagter og udgifter i
forbindelse med EFTA-staternes deltagelse i fallesskabsaktiviteter i henhold til stk. 1.

Arnikel 8
BNP-tallene, der skal anvendes

ved beregningen af proportionalitetsfaktoren

I. De BNP-tal udregnet pA basis af markedspriserne, der er omhandlet i artikel 82 i aftalen, skal
vxre identiske med de data, der blev offentliggjort som resultat af gennemforelsen af artikel 76 i
aftalen.

2. BNP-dataene for regnskabsAret 1993 og 1994 skal undtagelsesvis vwre de BNP-data, der er
udarbejdet af OECD. Det Blandede EOS-Udvalg kan i givet fald trwffe beslutning om at forlonge fri-
sten for anvendelse af denne besternmelse med et eller flere pA hinanden folgende Ar.
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PROTOKOL 33
OM VOLDGIFT

1. Skal en tvist afgores ved voidgift, udpeges der tre voldgiftsmmnd, medmindre parterne i tvisten
treffer anden beslutning.

2. De to parter i tvisten udpeger inden for en frist pA tredive dage hver en voldgiftsmand.

3. De sledes udpegede voldgiftsmmnd udnxvner efter filles overenskomst en opmand, som skal
vmre statsborger i en anden af de kontraherende parter end dem, i hvilke de udpegede voldgiftsmmnd
er statsborgere. SAfremt de ikke inden for en frist pA to mAneder efter deres udpegelse kan nA til
enighed, udvmlges opmanden af dem blandt syv personer pA en liste, der opstilles af Det Blandede
EOS-Udvalg. Det Blandede Udvaig opstiller og ajourforer denne liste i overensstemmelse med
udvalgets forretningsorden.

4. Medmindre de kontraherende parter trmffer anden beslutning, fastswtter voldgiftsretten sin
forretningsorden. Den trmffer sine afgorelser med flertal.
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PROTOKOL 34
OM DEN MULIGHED, SOM EF]rA-STATERNES DOMSTOLE HAR

FOR AT ANMODE DE EUROPAEISKE F.ELLESSKABERS DOMSTOL
OM AT TRAEFFE AFGORELSE OM FORTOLKNINGEN AF EOS-REGLER,

DER SVARER TIL EF-REGLER

ArTikel I

NAr der opstAr et sporgsmAl om fortolkningen af bestemmelser i aftalen, som indholdsmmssigt er
identiske med bestemmelserne i Traktaterne om Oprettelse af De Europaiske Felesskaber, som
aendret eller suppleret, eller i retsakter udstedt i medfor heraf, i en sag indbragt for en domstol i en
EFTA-stat, kan denne domstol, sAfremt den skonner det nodvendigt, anmode De Europ-iske
F Ilesskabers Domstol om at traeffe afgorelse om et sAdant sporgsml.

Artikel 2

En EFTA-stat, som agter at gore brug af denne protokol, meddeler depositaren og De Europaiske
Fmllesskabers Domstol, i hvilket omfang og efter hvilke retningslinjer protokollen finder anvendelse
pA dens domstole.

Art'kel 3

Depositaren underretter de kontraherende parter om alle meddelelser i henhold til artikel 2.
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PROTOKOL 35
OM GENNEMFORELSE AF EOS-REGLERNE

Aftalen sigter pA at oprette et ensartet Europwisk Okonomisk Sarnarbejdsomrade, som bygger pa
filles regler, uden at dette indebwrer, at nogen af de kontraherende parter skal overdrage lovgiv-
ningsbefojelser til nogen af Det Europwiske Okonomiske Samarbejdsomrades Institutioner.

Dette mA derfor ske pA grundlag af nationale procedurer.

Aflikel 1

I tilfwlde af eventuel konflikt mellem gennemforte EOS-regler og andre Iovbestemmelser forpligter
EFTA-staterne sig til om fornodent at fastsztte en lovbestemmelse, der sikrer, at EOS-reglerne hat
forrang i disse tilfwlde.
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PROTOKOL 36
OM VEDTAEGTERNE FOR DET BLANDEDE EOS-PARLAMENTARIKERUDVALG

Artikel I

Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg, der er oprettet ved aftalens artikel 95, etableres og udover
sin funktion i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen og i disse vedtagter.

Artikel 2

Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg bestir af 66 medlemmer.

Et lige stort antal medlemmer af Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg udpeges af henholdsvis
Europa-Parlamentet og EFTA-staternes parlamenter.

Artikel 3

Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg vmIger af sin midte sin formand og sin nmstformand.
Formandskabet for udvalget varetages pi skift for et Ar ad gangen af et medlem udpeget af Europa-
Parlamentet og af et medlem udpeget af en EFTA-stats parlament.

Udvalget udpeger sit presidium.

Artikel 4

Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg afholder ordinmrt mode to gange om Aret, skiftevis i
Fmilesskabet og i en EFTA-stat. Udvalget beslutter pi hvert mode, hvor det nmste ordinwre mode
afholdes. Der kan atholdes ekstraordinaire rnmder, hvis udvalget eller dets pr.sidium trmffer
beslutning heroin i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden.

Artiket 5

Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg vedtager sin forretningsorden med et flertal pA to tredjedele
af udvalgets medlemmer.

Artikel 6

Udgifterne ved deltagelse i Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg afholdes af det parlament, der
har udpeget et medlem.
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PROTOKOL 37
OM DEN I ARTIKEL 101 OMHANDLEDE LISTE

1. Den Videnskabelige Komitd for Levnedsmidler (Kommissionens afgorelse 74/234/EOF).

2. Lzgemiddeludvalget (RAdets afgorelse 75/320fEOF).

3. Den Videnskabelige Veterinmrkomitd (Kommissionens afgorelse 81/6511E0F).

4. Udvalget for Transportinfrastrukturen (RAdets beslutning 78/1741EOF).

5. Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring
(RAdets forordning (EOF) nr. 1408/71).

6. Kontaktudvalget vedrorende Hvidvaskning af Penge (RAdets direktiv 91/308/E0F).

7. Det RAdgivende UdvaIg for Kartel- og MonopolsporgsmAl (RAdets forordning (EOF) nr. 17/62).

8. Det Rdgivende UdvaIg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser
(RAdets forordning (EOF) nr. 4064/89).
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PROTOKOL 38
OM FINANSIERINGSMEKANISMEN

Arikel I

1. Gennem finansieringsmekanismen ydes finansiel stotte til udvikling og strukturtilpasninger i de
i artikel 4 navnte regioner, dels i form af rentegodtgorelser i forbindelse med 1a, dels i form af
direkte tilskud.

2. Finansieringsmekanismen finansieres af EFTA-staterne. Disse giver Den Europmiske
Investeringsbank et mandat, som udfores i henhold til nedenstlende artikler. EFTA-staterne opretter
et udvaIg for finansieringsmekanismen, som trwffer de fornodne beslutninger vedrorende
rentegodtgorelser og tilskud i henhold til artikel 2 og 3.

Artikel 2

1. De i artikel I omhandlede rentegodtgorelser stilles til rAdighed i forbindelse med lAn, som ydes
af den Den Europwiske Investeringsbank, og som i videst muligt omfang udtrykkes i ecu.

2. Rentegodtgorelsen i forbindelse med s1danne IAn fastsattes til 3 procentpoint om Aret i forhold
til Den Europwiske lnvesteringsbanks rentesatser og stilles til rAdighed i ti Ar for alle An.

3. Der fastswttes en afdragsfri periode pA to Ar inden pAbegyndelsen af tilbagebetalingen, der sker
med lige store afdrag.

4. Rentegodtgorelserne godkendes af EFTA's UdvaIg for Finansieringsmekanismen, efter at EF-
Kommissionen har afgivet udtalelse heroin.

5. Det samlede lAnebelob, hvortil der i perioden fra 1993 til og med 1997 kan indrommes
rentegodtgorelser i henhold til artikel 1, og som tildeles i lige store trancher, fastszettes til
1,5 mia. ecu.

Artikel 3

1. Det samlede belob af de i artikel I omhandlede tilskcud fastsxttes til 500 mio. ecu, der tildeles
i lige store trancher i perioden fra 1993 til og med 1997.

2. Den Europaiske Investeringsbank udbetaler tilskuddene pA grundlag af forslag fra de
stottemodtagende EF-medlemsstater efter udtalelse fra EF-Kommissionen og efter godkendelse i
EFTA's UdvaIg for Finansieringsmekanismen, der holdes underrettet under hele proceduren.
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Artikel 4

1. Den i artikel I omhandlede finansielle stotte begrmnses til projekter, der gennemfores af
offentlige myndigheder og offentlige eller private virksomheder i Grwkenland, Irland (oen) og
Portugal og i de regioner i Spanien, der er anfort i tillxgget. Den andel, som hver region tildeles af
den samlede finansielle stnte, bestemmes af Fzllesskabet, der underretter EFTA-staterne heroin.

2. Stotten gives fortrinsvis til projekter, der l-gger swrlig vmgt pA miljo (berunder byudvikling),
transport (herunder transportinfrastrukturer) saint uddannelse. Blandt de projekter, der indsendes af
private virksomheder, vii der blive taget saerligt hensyn til smA og mellemstore virksomheder.

3. Det maksimale gaveelement i forbindelse med et projekt, der stttes under fmansierings-
mekanismen, fastsmttes pA et niveau, der ikke er uforeneligt med EF's politik pa dette omrade.

Artikel 5

EFTA-staterne traeffer sanmen med Den Europaeiske lnvesteringsbank og EF-Kommissionen de
foranstaltninger, som parterne anser for hensigtsmessige til at sikre, at finansieringsmekanismen
fungerer tilfredsstillende. Udgifterne til forvaltningen af finansieringsmekanismen fastsattes som led
heri.

Artikel 6

Den Europaeiske Investeringsbank har ret til at deltage som observator i moderne i Det Blandede
EOS-Udvalg, nA dagsordenen indeholder sporgsml anghende finansieringsmekanismen, som vedrorer
Den Europaeiske Investeringsbank.

Artikel 7

Det Blandede EOS-Udvalg kan i ndvendigt omfang vedtage yderligere gennemforelsesbestemmelser
til finansieringsmekanismen.
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TILLAEG TiL PROTOKOL 38

Liste over stotteberettigede spanske regioner

Andalucia
Asturias
Castilla y Ledn
Castilia-La Mancha
Ceuta-Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia
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PROTOKOL 39
OM ECU

I forbindelse med aftalen forst.s ved "ecu" ecu som defineret af de kompetente EF-myndigheder. I
alle retsakter, der er omhandlet i bilagene til aftalen, erstattes "europwisk valutaenhed" med
"ecu".
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PROTOKOL 40
OM SVALBARD

1. 1 forbindelse med EOS-aftalens ratificering har Kongeriget Norge ret ti at undtage Svalbard fra
aftalens anvendelsesomride.

2. Hvis Kongeriget Norge benytter sig af denne ret, vil eksisterende aftaler, der er gaeldende for
Svalbard, dvs. konventionen om oprettelse af Den Europmiske Frihandelssammenslutning, frihandels-
overenskomsten mellem Det Europmiske Okonomiske Fallesskab og Kongeriget Norge saint
frihandelsoverenskomsten mellem medlemsstaterne i Det Europeiske Kul- og Sthlfallesskab og Det
Europwiske Kul- og StAIfmllesskab pA den ene side og Kongeriget Norge pA den anden side, fortsat
finde anvendelse pA Svalbard.
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PROTOKOL 41
OM EKSISTERENDE AFTALER OG LIGN.

I overensstemmelse med E0S-aftalens artikel 120 har de kontraherende parter truffet aftale om, at
folgende eksisterende bilaterale eller multilaterale aftaler og lign. mellem Det Europziske Okonomiske
F llesskab pA den ene side og en eller flere EFTA-stater pA den anden side fortsat finder anvendelse
efter EOS-aftalens ikrafttrmden:

29.4.1963/ Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Rhinen
3.12.1976 mod Forurening. Blandet overenskomst mellem Schweiz og Det Europziske

Okonomiske Fmllesskab, Forbundsrepublikken Tysidand, Frankrig, Luxem-
bourg og Nederlandene.

3.12.1976 Beskyttelse af Rhinen mod kemisk forurening. Blandet overenskomst mellem
Schweiz og Det Europaciske Okonomiske Fa:1lesskab, Forbundsrepublikken
Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene.

1.12.1987 Konventionen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Det Europwiske
Okonomiske Faellesskab pA den ene side og Republikken Ostrig pA den anden
side om det vandokonomiske samarbejde i Donau-bassinet.

19.11.1991 Aftale i form af brevveksling mellem Republikken Ostrig og Det Europz-iske
Okonomiske Fallesskab om markedsforing i Ostrig af fxllesskabsbordvin og
"Landwein" pA flasker.
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PROTOKOL 42
OM BILATERALE ORDNINGER VEDRORENDE

BESTEMTE LANDBRUGSPRODUKTER

De kontraherende parter tager til efterretning, at der samtidig med denne aftlme er undertegnet
bilaterale afaler om handel med landbrugsprodukter. Disse aftaler, der yderligere udbygger eller
supplerer aftaler, som de kontraherende parter tidligere har indgAet, og som desuden bl.a. afspejler
parternes erklzrede fmlles onske om at bidrage til at mindske de sociale og okonomiske uligheder
mellem deres omrder, traxder i kraft senest pA tidspunktet for nzrvwrende aftales ikrafttraden.
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PROTOKOL 43
OM AFTALEN

MELLEM EOF OG REPUBLIKKEN 0STRIG
OM GODSTRANSPORT I TRANSIT MED JERNBANE OG AD LANDEVEJ

De kontraherende parter tager til efterretning, at der sarntidig med EOS-aftalen er blevet undertegnet
en bilateral aftale mellem Det Europmiske Okonomiske Fxllesskab og Ostrig om godstransport i
transit med jernbane og ad landevej.

Bestemrnmelserne i den bilaterale aftale bar forrang for bestemmelserne i E0S-aftalen, for sA vidt de
dekker samme ermne og som nmrmere angivet i EOS-aftalen.

Seks mAneder inden aftalen mellem Det Europziske 0konomiske F.llesskab og Republikken 0strig
om godstransport i transit med jernbane og ad landevej udlober, tages situationen pA vejtransportom-
rAdet i fmllesskab op til fornyet behandling.
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PROTOKOL 44
OM AFTALEN

MELLEM EOF OG SCHWEIZ
OM GODSTRANSPORT AD LANDEVEJ OG MED JERNBANE

De kontraherende parter tager til efterretning, at der samntidig med EOS-aftalen er blevet undertegnet
en bilateral aftale mellem Det Europmiske Okonomiske Fmllesskab og Schweiz om godstransport ad
landevej og med jembane.

Bestemnmelserne i den bilaterale aftale har forrang for bestemmelserne i EOS-aftalen, for sA vidt de
dxkker samme emne og som nmrmere angivet i EOS-aftalen.

Seks mneder inden aftalen mellem Det Europaiske Okonomiske Fa~llesskab og Schweiz om
godstransport ad landevej og med jembane udlober, tages situationen pA vejtransportomrAdet i
fmllesskab op til fomyet behandling.
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PROTOKOL 45
OM OVERGANGSPERIODER VEDRORENDE

SPANIEN OG PORTUGAL

De kontraherende parter finder, at aftalen er uden indflydelse pA de overgangsperioder, som i akten
vedrorende Spaniens og Portugals tiltraedelse af De Europwiske Fmllesskaber er indrmnmet disse to
lande, og som uafhxngigt af de i aftalen selv fastsatte overgangsperioder mAtte fortsmtte efter dennes
ikrafttraclelse.
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PROTOKOL 46
OM UDVIKLING AF SAMARBEJDET

I FISKERISEKTOREN

De kontraherende parter vii pA grundlag af resultaterne af den status, der skal gores hvert andet Ar
over deres samarbejde i fiskerisektoren, soge at udvikle dette samarbejde pi et harmonisk grundlag
til fordel for begge parter inden for rammerne af deres respektive fiskeripolitik. Der gores status for
forste gang inden udgangen af 1993.

Vol. 1795, 1-31121



346 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

PROTOKOL 47
OM AFSKAFFELSE AF TEKNISKE HANDELSINDRINGER

FOR VIN

De kontraherende parter tillader indforsel og afstning af vinprodukter, der har oprindelse i deres
omr~der, og som opfylder EF's forskrifter som tilpasset med henblik pA aftalen og som anfort i
tillmgget til denne protokol vedrorende produktdefinition, onologiske fremgangsmhder, produkters
sammensmtning og regler for forsendelse og afsmtning.

I forbindelse med denne protokol forstgs ved "vinprodukter med oprindelsesstatus" "vinprodukter,
med hensyn til hvilke alle anvendte druer eller druedele er fremstillet fuldt ud".

EFTA-staterne kan fortsat anvende- deres nationale forskrifter i alle andre forbindelser end
samhandelen mellem EFTA-staterne og Fzllesskabet.

Bestemmelserne i protokol I om horisontale tilpasninger finder anvendelse pA de retsakter, der er
omhandlet i tillmgget til nxrvaerende protokol. EFTA-staternes StAende UdvaIg udforer de opgaver,
der er anfort i punkt 4, litra d), og punkt 5 i protokol 1.
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TILLAEG

1. 373 R 2805: Kommissionens forordning (E0F) nr. 2805/73 af 12. oktober 1973 om opstilling
af en liste over hvide kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsomrtder og indforte hvide kvalitets-
vine, som har et szrligt svovldioxidindhold, og om visse overgangsbestemmelser vedrorende
svovldioxidindholdet i vin, som er produceret inden 1. oktober 1973 (EFT L 289 af
16.10.1973, s. 21), som icndret ved:

- 373 R 3548: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3548/73 af 21. december 1973 (EFT
L 361 af 29.12.1973, s. 35)

- 375 R 2160: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2160/75 af 19. august 1975 (EFT L 220
af 20.8.1975, s. 7)

- 377 R 0966: Komissionens forordning (EOF) nr. 966/77 af 4. maj 1977 (EFT L 115 af

6.5.1977, s. 77).

Forordningens bestemmelser gmeder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 1, afsnit B, gmlder fortsat for de vine med oprindelse i EFTA-staterne, for hvilke
denne forordnings bestemnielser finder anvendelse.

2. 374 R 2319: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2319/74 af 10. september 1974 om
fastlxggelse af visse vinavisarealer, hvorfra bordvine mA have et naturligt totalindhold af
alkohol af hojst 170 (EFT L 278 af 11.9.1974, s. 7).

3. 378 R 1972: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1972/78 af 16. august 1978 om
gennemforelsesbestemmelser for onologiske fremgangsmAder (EFT L 226 af 17.8.1978, s. 11),
som wndret ved:

- 380 R 0045: Kommissionens forordning (EOF) nr. 45/80 af 10. januar 1980 (EFT L 7 af
11.1.1980, s. 12).

4. 379 R 0358: RAdets forordning (EOF) nr. 358/79 af 5. februar 1979 om mousserende vine
fremstillet i Fmllesskabet og defineret under punkt 13 i bilag II til forordning (E0F) hr. 337/79
(EFT L 54 af 5.3.1979, s. 130), som mndret ved:

- 379 R 2383: RAdets forordning (E0F) nr. 2383/79 af 29. oktober 1979 (EFT L 274 af
31.10.1979, s. 8)

- 179 H: Akt vedrorende vilkirene for Den Hellenske Republiks tiltrmdelse og tilpasningerne
af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 83)

- 380 R 3456: RAdets forordning (E0F) nr. 3456/80 af 22. december 1980 (EFT L 360 af
31.12.1980, s. 18)

- 384 R 3686: RAdets forordning (EOF) nr. 3686/84 af 19. december 1984 (EFT L 341 af
29.12.1984, s. 3)

385 R 3310: RAdets forordning (EOF) nr. 3310/85 af 18. november 1985 (EFT L 320 af
29.11.1985, s. 19)
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- 385 R 3805: R~dets forordning (EOF) nr. 3805/85 af 20. december 1985 (EFT L 367 af
31.12.1985, s. 39)

- 389 R 2044: RAdets forordning (EOF) nr. 2044/89 af 19. juni 1989 (EFT L 202 af
14.7.1989, s. 8)

- 390 R 1328: RAdets forordning (EOF) nr. 1328/90 af 14. maj 1990 (EFT L 132 af
23.5.1990, s. 74)

- 391 R 1735: RAdets forordning (EOF) nr. 1735/91 af 13. juni 1991 (EF L 163 af
26.6.1991, s. 9).

5. 383 R 2510: Kommissionens forordning (EF) nr. 2510/83 af 7. september 1983 om
undtagelse fra visse bestemmelser om indholdet af flygtig syre i visse vine (EF L 248 af
8.9.1983, s. 16), berigtiget ved EFT L 265 af 28.9.1983, s. 22.

6. 384 R 2394: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2394/84 af 20. august 1984 om
betingelserne for anvendelse af ionbyttende harpikser og om gennemforelsesbestemmelserne for
fremstilling af rektificeret koncentreret druemost (EFT L 224 af 21.8.1984, s. 8), som Tndret
ved:

- 385 R 0888: Kommissionens forordning (EOF) nr. 888/85 af 2. april 1985 (EFT L 96 af
3.4.1985, s. 14)

- 386 R 2751: Kommissionens forordning (EF) nr. 2751/86 af 4. september 1986 (EFT
L 253 af 5.9.1986, s. 11).

7. 385 R 3309: RAdets forordning (EOF) nr. 3309/85 af 18. november 1985 om fastsattelse af
almindelige regler for betegnelse og pr.sentation af mousserende vine og mousserende vine
tilsat kulsyre (EF L 320 af 29.11.1985, s. 9), berigtiget ved EFT L 72 af 15.3.1986, s. 47,
EFT L 347 af 28.11.1989, s. 38, og EFT L 286 af 4.10.1989, s. 27, som mndret ved:

- 385 R 3805: RAdets forordning (EOF) nr. 3805/85 af 20. december 1985 (EF L 367 af
31.12.1985, s. 39)

- 386 R 1626: RAdets forordning (EF) nr. 1626/86 af 6. maj 1986 (EF L 144 af
29.5.1986, s. 3)

- 387 R 0538: RAdets forordning (EOF) nr. 538/87 af 23. februar 1987 (EF L 55 af
25.2.1987, s. 4)

- 389 R 2045: RAdets forordning (EF) nr. 2045/89 af 19. juni 1989 (EF L 202 af

14.7.1989, s. 12).

Forordningens bestemrnmelser gelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 3, stk. 4, forste led, finder ikke anvendelse.

b) I artikel 5, stk. 2, indsmttes:

"h) for en mousserende kvalitetsvin omhandlet i afsnit III i forordning (EOF) nr. 358/79
og med oprindelse i:
- Ostrig: ved 'Qualititsschaumwein", "Qualitatsselct""
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c) I artikel 6 indsa-ttes:

"5.b) Benmvnelsen "Hauersekt" forbeholdes mousserende kvalitetsvine svarende til
mousserende kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsomrAder i overenssternmelse med
afsnit III i forordning (E0F) nr. 358/79 og artikel 6, stk. 4, i forordning (EOF)
nr. 3309/85, for sA vidt de er:
- produceret i Ostrig
- produceret af druer hostet pA samme vinbrug, hvis producenten fremstiller vin

af druer bestemt til fremstilling af mousserende kvalitetsvine
- afsat af producenten og pr.senteret med etiketter, der angiver vinbrug,

vinstoksort og Ar
- underkastet ostrigske bestemmelser."

8. 385 R 3803: RAdets forordning (E0F) nr. 3803/85 af 20. december 1985 om fastlzggelse af
de bestemmelser, der gor det mul igt at fastslA spanske rode bordvines oprindelse og folge deres
handelsbevegelser (EFT L 367 af 31.12.1985, s. 36).

9. 385 R 3804: RAdets forordning (EOF) nr. 3804/85 af 20. december 1985 om opstilling af listen
over arealer tilplantet med vinstokke i visse spanske omrAder, fra hvilke bordvine kan have et
virkeligt alkoholindhold, der er mindre end fzellesskabskravene (EFT L 368 af 31.12.1985,
s. 37).

10. 386 R 0305: Kommissionens forordning (EOF) nr. 305/86 af 12. februar 1986 om det
maksimale totalindhold af svovldioxid i vine med oprindelse i Fzllesskabet fremstillet inden
den 1. september 1986 og, i en overgangsperiode, i indforte vine (EFT L 38 af 13.2.1986,
s. 13).

11. 386 R 1627: RAdets forordning (EOF) nr. 1627/86 af 6. maj 1986 om regler for betegnelse af
swrlige vine for sA vidt angAr angivelse af alkoholindhold (EFT L 144 af 29.5.1986, s. 4).

12. 386 R 1888: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1888/86 af 18. juni 1986 om det maksimale
indhold af svovldioxid i visse mousserende vine med oprindelse i Fllesskabet, der er frem-
stillet inden den 1. september 1986, og i en overgangsperiode i indfort mousserende vin (EFT
L 163 af 19.6.1986, s. 19).

13. 386 R 2094: Kommissionens forordning (E0F) nr. 2094/86 af 3. juli 1986 om gennemforelses-
bestemmelser for anvendelse af vinsyre til afsyring af bestemte vinprodukter i visse omrder
i vinavlszone A (EFT L 180 af 4.7.1986, s. 17), som a-ndret ved:

- 386 R 2736: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2736/86 (EFT L 252 af 4.9.1986,
s. 15).

14. 386 R 2707: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2707/86 af 28. august 1986 om
gernemforelsesbestemmelser vedrorende betegnelse og presentation af mousserende vine og
mousserende vine tilsat kulsyre (EFT L 246 af 30.8.1986, s. 71), som wndret ved:

- 386 R 3378: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3378/86 af 4. november 1986 (EFT
L 310 af 5.11.1986, s. 5)

- 387 R 2249: Kommissionens forordning (E0F) nr. 2249/87 af 28. juli 1987 (EFT L 207
af 29.7.1987, s. 26)
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- 388 R 0575: Kommissionens forordning (EOF) nr. 575/88 af 1. marts 1988 (EFT L 56 af
2.3.1988, s. 22)

- 388 R 2657: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2657/88 af 25. august 1988 (EFT L 237
af 27.8.1988, s. 17)

- 389 R 0596: Kommissionens forordning (EOF) nr. 596/89 af 8. marts 1989 (EFT L 65 af
9.3.1989, s. 9)

- 390 R 2776: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2776/90 af 27. september 1990 (EFT
L 267 af 29.9.1990, s. 30)

- 390 R 3826: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3826/90 af 19. december 1990 (EFT
L 366 af 29.12.1990, s. 58).

Forordningens bestemmelser gmIder i forbindelse med aftalen mead folgende tilpasning:

Bilag II, punkt 1, finder ikke anvendelse.

15. 387 R 0822: RAdets forordning (EOF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den falles
markedsordning for vin (EFT L 84 af 27.3.1987, s. 1), berigtiget ved EFT L 284 af
19.10.1988, s. 65, som aendret ved:

- 387 R 1390: Rtdets forordning (EOF) nr. 1390/87 af 18. maj 1987 (EFT L 133 af
22.5.1987, s. 3)

- 387 R 1972: RAdets forordning (EOF) nr. 1972/87 af 2. juli 1987 (EFT L 184 af 3.7.1987,
s. 26)

- 387 R 3146: Rldets forordning (EOF) nr. 3146/87 af 19. oktober 1987 (EFT L 300 af
23. 10.1987, s. 4)

- 387 R 3992: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3992/87 af 23. december 1987 (EFT
L 377 af 31.12.1987, s. 20)

- 388 R 1441: RAdets forordning (EOF) nr. 1441/88 af 24. maj 1988 (EFT L 132 af
28.5.1988, s. 1)

- 388 R 2253: RAdets forordning (EOF) nr. 2253/88 af 19. juli 1988 (EFT L 198 af
26.7.1988, s. 35)

- 388 R 2964: Rldets forordning (EOF) nr. 2964/88 af 26. september 1988 (EFT L 269 af
29.9.1988, s. 5)

- 388 R 4250: RAdets forordning (E0F) nr. 4250/88 af 21. december 1988 (EFT L 373 af
31.12.1988, s. 55)

- 389 R 1236: RAdets forordning (EOF) nr. 1236/89 af 3. maj 1989 (EFT L 128 af
11.5.1989, s. 31)

- 390 R 0388: Rldets forordning (E0F) nr. 388/90 af 12. februar 1990 (EFT L 42 af
16.2.1990, s. 9)
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- 390 R 1325: RAdets forordning (EOF) nr. 1325/90 af 14. maj 1990 (EFT L 132 af
23.5.1990, s. 19)

- 390 R 3577: RAdets forordning (EOF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT L 353 af
17.12.1990, s. 2).

Forordningens bestermnnelser gxIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 1, stk. 1, artikel 1, stk. 4, litra c), artikel 1, stk. 4, litra e), artikel 1, stk. 4,
litra g), og artikel 1, stk. 4, andet afsnit, finder ikke anvendelse.

b) Uanset artikel 1, stk. 6, g~elder det for Schweiz, at vinproduktionsAret begynder den
1. juli hvert Ar og slutter den 30. juni det efterfolgende Ar.

c) Afsnit I (undtagen artikel 13), III og IV finder ikke anvendelse.

d) Ostrig, Schweiz og Liechtenstein opstiller et ldassifikationssystem for vinstoksorter, der
udformes i overensstemmelse med principperne i artikel 13.

e) I artikel 16, stk. 7, xndres "Sammenstikning af en vin med oprindelse i et tredjeland" til
"Sammenstikning af en vin med oprindelse i et tredjeland eller en EFTA-stat".

f) Ostrig, Schweiz og Liechtenstein kan for de produkter, der fremstilles pA deres respektive
omrAder, anvende deres nationale forskrifter med hensyn til de fremgangsmAder, some er
omhandlet i artikel 18, 19, 21, 22, 23 og 24.

g) Artikel 20 finder ikke anvendelse.

h) Uanset artikel 66, stk. 1, kan indholdet af flygtig syre i folgende kvalitetsvine, der er
fremstillet efter szerlige metoder i 0strig, overstige 18, men ikke 22 millimkvivalenter/l:
"Ausbruch", "Beerenauslese', "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" og "Strohwein*.

i) Artikel 70, 75, 76, 80 og 85 finder ikke anvendelse.

j) Artikel 78 er omfattet af punkt 3 i protokol 1.

k) I bilag I indswttes folgende:

a) "Strohwein": produkt, der har oprindelse i Ostrig, og som er fremstillet i over-
ensstemnelse med bestemnelserne i artikel 17, stk. 3, forste afsnit, i den ostrigske
vinlov (Osterreichisches Weingesetz, 1985)

b) druemost i gaering, der er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I,
punkt 3, kan betegnes som:

- "Sturm", hvis den har oprindelse i Ostrig
- "Federweiss" eller "Federweisser", hvis den har oprindelse i Schweiz eller Liech-

tenstein.

Af tekniske grunde kan det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen dog undtagelses-
vis overstige tre femtedele af det totale alkoholindhold udtrykt i volumen.
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c) udtrykket "Tafelwein" og tilsvarende udtryk, der er anfort i punkt 13, anvendes ikke for
vine med oprindelse i Ostrig."

I) Bilag III, V og VII finder ikke anvendelse.

m) Med henblik pA bilag IV arises Ostrig, Liechtenstein og Schweiz for at hore under
vinavlszone B.

n) Uanset bilag VI kan

- Ostrig opretholde det generelle forbud mod sorbinsyre
- Norge og Sverige opretholde det generelle forbud mod metavinsyre
- vine med oprindelse i Ostrig, Liechtenstein og Schweiz behandles med solvchlorid i

overensstemmelse med disse landes vinlove.

16. 387 R 0823: RAdets forordning (E0F) nr. 823/87 af 16. marts 1987 om fastlmggelse af swrlige
regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsomrAder (EF1 L 84 af 27.3.1987, s. 59), som
zendret ved:

- 389 R 2043: RAdets forordning (EOF) nr. 2043/89 af 19. juni 1989 (EF L 202 af
14.7.1989, s. 1)

- 390 R 3577: RAdets forordning (E0F) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT L 353 af
17.12.1990, s. 23).

Forordningens bestemmelser gelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

Vinprodukter med oprindelse i EFTA-staterne betragtes som wkvivalente med kvalitetsvine fra
bestemte dyrkningsomrAder (kvbd), hvis de opfylder de nationale forskrifter, som med henblik
pA denne protokol skal vxre i overensstemnelse med principperne i forordningens artikel 2.

Betegnelsen "kvbd" og de ovrige betegnelser, der er naevnt i forordningens artikel 1, stk. 2,
andet afsnit, kan dog ikke anvendes for disse vine.

De af de vinproducerende EFTA-stater opstillede lister over kvalitetsvine offentliggores i De
Europmiske Fellesskabers Tidende.

17. 387 R 1069: Komnmissionens forordning (EOF) nr. 1069/87 af 15. april 1987 om gennem-
forelsesbestemmelser for angivelse pA etiketten af alkohol indholdet for swrlige vine (EFT L 104
af 16.4.1987, s. 14).

18. 388 R 3377: Kommissionens forordning (E0F) nr. 3377/88 af 28. oktober 1988 om
bemyndigelse til Det Forenede Kongerige til under visse omstzndigheder at tillade en
yderligere forhojelse af alkoholindholdet i visse bordvine (EFT L 296 af 29.10.1988, s. 69).

19. 388 R 4252: RAdets forordning (EOF) nr. 4252/88 af 21. december 1988 om fremstilling og
afsmtning af hedvine produceret i Fxllesskabet (EFT L 373 af 31.12.1988, s. 59), som Eendret
ved:

- 390 R 1328: RAdets forordning (E0F) nr. 1328/90 af 14. maj 1990 (EFT L 132 af
25.3.1990, s. 24).
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20. 389 R 0986: Kommissionens forordning (EOF) nr. 986/89 af 10. april 1989 om dokumenter,
der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsboger i vinsektoren (EFT L 106
af 18.4.1989, s. 1), som xndret ved:

- 389 R 2600: Kommissionens forordning (E0F) nr. 2600/89 af 25. august 1989 (EFT L 261
af 29.8.1989, s. 15)

- 390 R 2246: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2246/90 af 31. juli 1990 (EFT L 203
af 1.8.1990, s. 50)

- 390 R 2776: Kommissionens forordning (E0-F) nr. 2776/90 af 27. september 1990 (EF
L 267 af 29.9.1990, s. 30)

- 391 R 0592: Kommissionens forordning (EOF) nr. 592/91 af 12. marts 1991 (EFT L 66
af 13.3.1991, s. 13).

Forordningens bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 10, stk. 4, og afsnit II finder ikke anvendelse.

21. 389 R 2202: Kommissionens forordning (E0F) nr. 2202/89 af 20. juli 1989 om definition af
sammenstikning, vinfremstilling, aftapper og aftapning (EFT L 209 af 21.7.1989, s. 31).

22. 389 R 2392: R~dets forordning (EOF) nr. 2392/89 af 24. juli 1989 om fastsaittelse af
almindelige regler for betegnelse og prmsentation af vin og druemost (EFT L 232 af 9.8.1989,
s. 13), som aendret ved:

- 389 R 3886: RAdets forordning (E0F) nr. 3886/89 af 11. december 1989 (EFT L 378 af

27.12.1989, s. 12).

Forordningens bestemmelser gailder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) For vinprodukter med oprindelse i Ostrig, Schweiz og Liechtenstein anvendes betegnelses-
kravene i kapitel II i stedet for kravene i kapitel I.

b) I overensstemmelse med kravene i artikel 25, stk. 1, litra d), anvendes betegnelsen
"bordvin" eller "Landwein" og tilsvarende udtryk sammen med navnet pi oprindelseslandet.

c) For bordvin med oprindelse i Schweiz og Liechtenstein kan udtrykkene "Landwein', "Vin
de pays" og "Vino tipico" anvendes, slfremt producentlandene har fastlagt anvendelses-
regler, der mindst opfylder folgende betingelser:

- specifik geografisk reference
- visse produktionskrav, isair med hensyn til vinstoksorter, det minimale naturlige

alkoholindhold udtrykt i volumen og organoleptiske egenskaber.

23. 389 R 3677: RAdets forordning (EOF) hr. 3677/89 af 7. december 1989 om det totale
alkoholindhold udtrykt i volumen og det totale syreindhold i visse indforte kvalitetsvine og om
oph-velse af forordning (EOF) nr. 2931/80 (EFT L 360 af 9.12.1989, s. 1), som Tndret ved:

- 390 R 2178: RAdets forordning (EOF) or. 2178/90 af 24. juli 1990 (EFT L 198 af
28.7.1990, s. 9).
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Forordningens bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 1, stk. 1, litra a) og c), finder ikke anvendelse.

24. 390 R 0743: Kommissionens forordning (E0F) nr. 743/90 af 28. marts 1990 om undtagelse
fra visse bestemmelser om indholdet af flygtig syre i visse vine (EFT L 82 af 29.3.1990,
s. 20).

25. 390 R 2676: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2676/90 af 17. september 1990 om
fastsattelse af failles analysemetoder for vin (EFT L 272 af 3.10.1990, s. 1).

26. 390 R 3201: Kommissionens forordning (E0F) nr. 3201/90 af 16. oktober 1990 om
gennemforelsesbestemmelser for betegnelse og prmsentation af vin og druemost (EFT L 309
af 8.11.1990, s. 1), berigtiget ved EFT L 28 af 2.2.1991, s. 47.

Forordningens bestemmelser galder i forbindelse aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 5, stk. 3, forste afsnit, andet led, indsmttes: "Weinhauer" og "Hauer'.

b) I bilag I, punkt 4 (0strig), indsaettes:

Strohwein
- Qualitdtswein'.

c) I bilag I, punkt 12 (Schweiz), indsittes:

La Gerle
- appellation d'origine contr6l.e
- appellation d'origine".

d) I bilag II, punkt 18 (Schweiz), indsxttes under A:

"19. Kanton Jura
Navnet pA en kommune:
Buix."

e) I bilag II indsxttes:

"23. LIECHTENSTEIN

Vine, der berer et af folgende navne pA det vindyrkningsomrAde, hvori de har
oprindelse:

- Balzers
- Bendern
- Eschen
- Mauren
-Schaan
- Triesen
- Vaduz."
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f) I bilag IV, punkt 17 (Schweiz), indswttes:

1) i venstre kolonne indsaettes folgende sorter:

Raze
- Kerner
- Charmont
- Bacchus
- Gamay
- Humagne rouge
- Cornalin
- Cabernet franc
- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir"

2) i hojre kolonne indsmnes udtrykket "Humagne blanche" som synonym for "Humagne".

g) I bilag V, punkt 2, indsxttes:

"4. 1 Ostrig folgende vine, der er fremstillet i vindyrkningsomrAderne Burgenland,
Nieder6sterreich, Steiermark og Wien:

- kvaitetsvine fremstillet af "Gew~rztraminer" og "Muskat-Ottonel"
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch."

27. 390 R 3220: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3220/90 af 7. november 1990 om
betingelserne for anvendelse af visse onologiske fremgangsmader, der er fastsat i RAdets
forordning (E0F) nr. 822/87 (EFT L 308 af 8.11.1990, s. 22).

28. 390 R 3825: Kommissionens forordning (E0F) nr. 3825/90 af 19. december 1990 om
overgangsforanstaltninger for Portugal for vin i perioden I. januar til 1. september 1991 (EFT
L 366 af 29.12.1990, s. 56).

Forordningens bestemmelser gaIder iforbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 2, 4 og 5 finder ikke anvendelse.
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PROTOKOL 48
OM ARTIKEL 105 OG 111

Beslutninger truffet af Det Blandede EOS-Udvalg i henhold til artikel 105 og 111 berorer ikke
retspraksis ved De Europwiske Fmllesskabers Domstol.
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PROTOKOL 49
OM CEUTA OG MELI,,A

Varer, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i EOS, er ved importen til Ceuta og Melilla
i alle henseender omfattet af den saimne toldordning, som den, der gmlder for varer med oprindelse
pA Fallesskabets toldomride som omhandlet i protokol ar. 2 til aklten om Kongeriget Spaniens og
Republikken Portugals tiltr delse af De Europiske Fmllesskaber.

EFTA-staterne indrommer importen af varer, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta
og Melilla, den samme toldordning, som de indrrnsmer varer, der importeres fra og har oprindelse
i EOS.
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BILAG I

DYRE-OG PLANTESUNDHED

Liste som omhandlet i artikel 17

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fwllesskabets retsorden, som f.eks.:

prwaibler,
hvem EF-retsakter er rettet til,
EF's omrtder og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder
eller borgere har i forhold til hinanden, og
informations- og notifikationsprocedurer,

gzlder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I forbindelse med de retsakter, der omhandles i dette bilag, betragtes Schweiz og Liechtenstein som
t omrlde.

I. VETERIN.ERANL1GGENDER

1. a) Bestemmelserne om tredjelandsforbindelser i de retsakter, der omhandles i dette kapitel,
finder ikke anvendelse. Imidlertid gmlder nedenstende generelle principper:

- De kontraherende parter mA ikke anvende mere gunstige regler for indforsel fra tredjelan-
de end dem, som aftalen indebwrer.

Med hensyn til stoffer med hormonal eller thyreostatisk virkning kan EFTA-staterne dog
opretholde deres nationale lovgivning for indforsel fra tredjelande.

- I handelen mellem EFTA-staterne eller mellem en EFTA-stat og Fzllesskabet skal dyr og
produkter, der kommer fra tredjelande, eller som belt eller delvis er afledt deraf, opfylde
den indforende kontraherende parts bestemmelser i henseende til tredjelande.

Den udforende kontraherende part pAser, at den kompetente myndighed i det enkelte
tilfmlde trmffer de fornodne forholdsregler til at sikre, at bestemnelserne i dette stykke
opfyldes.

b) De kontraherende parter tager sagen op til fornyet behandling i lobet af 1995.
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2. Besternmelserne om grmnsekontrol, dyrevelfxrd og finansielle ordninger i de retsakter, der
omhandles i dette kapitel, finder ikke anvendelse. De kontraherende parter tager sagen op til
fornyet behandling i Iobet af 1995.

3. Med henblik pA at give EFTA-Tilsynsmyndigheden mulighed for at trmffe de fornodne
foranstaltninger vii de retsakter, der omhandles i dette kapitel, red henblik pA aftalen blive an-
vendt ni mAneder efter aftalens ikrafttrmden, dog senest fra den 1. januar 1994.

4. De retsakter, der omhandles i dette kapitel - undtagen direktiv 91/671E0F, 9114921E0F og
9114931EOF - gzlder ikke for Island. De ovrige kontraherende parter kan opretholde deres
tredjelandsordning i handelen med Island pA de omrAder, der ikke er omfattet af retsakterne.
De kontraherende parter tager sagen op til fornyet behandling i lobet af 1995.

5. Uanset integreringen af EF-retsforskrifterne om BSE i denne aftale kan EFTA-staterne, indtil
resultatet af de igangvmrende droftelser med henblik pA snarest muligt at opnA generel enighed
med hensyn til EFTA-staternes anvendelse af disse retsforskrifter foreligger, anvende deres
nationale bestemmelser. De forpligter sig imidlertid til at anvende deres nationale bestemmelser
pA basis af generelle, objektive kriterier uden forskelsbehandling. SAdanne nationale
bestemmelser skal meddeles Fr.llesskabet i henhold til de regler, der er fastsat i protokol 1,
stk. 4, ved aftalens ikrafttrwd else. F~llesskabet forbeholder sig ret til at anvende lignende
bestemmelser i handelen med vedkommende EFTA-stat. De kontraherende parter tager
situationen op til fornyet overvejelse i lobet af 1995.

6. Uanset integreringen af EF-retsforskrifterne om den nye svinesygdom i denne aftale kan Norge,
indtil resultatet af de igangvarende droftelser med henblik pA snarest muligt at opnA generel
enighed med hensyn til Norges anvendelse af disse retforskrifter, anvende sine egne
beskyttelsesregler baseret pA en definition af usmittede regioner med hensyn til levende svin,
fersk kod, kodprodukter og ornesmd. De ovrige kontraherende parter forbeholder sig ret til at
anvende lignende regler i handelen med Norge. De kontraherende parter tager situationen op
til fornyet overvejelse i lobet af 1995.

7. Uanset integreringen i aftalen af RAdets direktiv 91/681E0F om dyresundhedsmmssige
betingelser for samhandelen med far og geder inden for Fmllesskabet kan Finland, Norge og
Ostrig, indtil resultatet af de igangvmrende droftelser med henblik pi hurtigst muligt at opnA
generel enighed med hensyn til disse landes anvendelse af disse retsforskrifter foreligger,
anvende deres nationale forskrifter. De ovrige kontraherende parter kan opretholde deres
tredjelandsordning over for disse lande pi dette omrlde. De kontraherende parter tager
situationen op til fornyet overvejelse i Iobet af 1995.

8. Uanset integreringen i aftalen af RAdets direktiv 91/67fEOF om dyresundhedsmwssige
betingelser for afsatning af akvakulturdyr og -produkter kan Finland, Island og Sverige, indtil
resultatet af de igangvmrende droftelser med henblik pA snarest muligt at opnA generel enighed
med hensyn til disse landes anvendelse af disse forskrifter foreligger, anvende deres nationale
forskrifter om levende fisk og skaldyr saint om Tg og yngel af fisk og skaldyr til opdrmt eller
udsmtning. De ovrige kontraherende parter kan opretholde deres tredjelandsordning over for
disse lande pA ovennxvnte omrAder. De kontraherende parter tager situationen op til fornyet
overvejelse i lobet af 1995.

9. Beskyttelsesklausul

1. a) FRllesskabet og en EFTA-stat kan, nAr alvorlige hensyn til folkesundheden eller dyrs
sundhed taler herfor, trmffe midlertidige beskyttelsesforanstatninger efter deres egne pro-
cedurer med hensyn til dyr eller animalske produkter, der fores ind pi deres omrAde.
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Sldanne foranstaltninger meddeles straks hver af de kontraherende parter og sivel EF-
Kommissionen som EFTA-Tilsynsmyndigheden.

b) Der holdes samrAd om situationen inden 10 dage efter denne meddelelse.

EF-Kommissionen og/eller EFTA-Tilsynsmyndigheden treffer inden for deres befojelser
de fornodne forholdsregler med skyldig hensyntagen til resultaterne af sAdanne samrid.

2. EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden kan holde samird om ethvert aspekt af
folkesundheds- eller dyresundhedssituationen. Bestemmelserne i stk. 1, litra b), finder
anvendelse.

3. a) EF-Kommissionen tilsender EFTA-Tilsynsmyndigheden alle beskyttelsesbeslutningermed
hensyn til handelen inden for Fxllesskabet. Hvis EFTA-Tilsynsmyndigheden anser
beslutningerne for at vare utilstrzekkelige, finder bestemmelserne i stk. 2 anvendelse.

b) EFTA-Tilsynsmyndigheden tilsender EF-Kommissionen alle beskyttelsesbeslutninger med
hensyn til handelen mellem EFTA-staterne. Hvis Kommissionen anser beslutningerne for
at vxre utilstraekkelige, finder bestemmelserne i stk. 2 anvendelse.

10. Kontrol pA stedet

1. Ved anvendelse af bestemmelserne om kontrol pA stedet, inspektioner eller tvister, der
krwver medvirken af eksperter som omhandlet i dette kapitel, er EFTA-Tilsynsmyndigheden
ansvarlig med hensyn til EFTA-staterne.

2. Der gwlder nedenstlende principper:

a) Inspektioner foretages i henhold til programmer, der svarer til Fmllesskabets programmer.

b) EFTA-Tilsynsmyndigheden skal have en struktur, der svarer til strukturen i Fzllesskabet,
med henblik pA inspektioner i EFTA-staterne.

c) Kravene med hensyn til inspektioner er de samme.

d) Inspektorerne skal vxre uvildige i henseende til inspektionerne.

e) Inspektorernes uddannnelse og erfaring skal vmre pA sammenligneligt niveau.

f) Oplysningerne om inspektion udveksles mellem EF-Kommissionen og EFTA-
Tilsynsmyndigheden.

g) Opfolgningen af inspektioner samordnes mellem EF-Kommissionen og EFTA-
Tilsynsmyndigheden.

3. De nodvendige regler med henblik p- gennemforelse af bestemmelserne om kontrol pA stedet,
inspektioner eller tvister, som kraever ekspertmedvirken, fasdgges i snaevert sanarbejde
mellem EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden.

4. Bestemmelserne i dette kapitel om kontrol pA stedet, inspektioner eller tvister, som kr-ver
ekspertmedvirken, er kun gyldige i henseende til de retsakter eller dele af retsakter, der
anvendes af EFTA-staterne.
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11. Udpegelse af fatlles referencelaboratorier

Uden at dette berorer de finansielle folger, handler FIllesskabets referencelaboratorier som
referencelaboratorier for alle parter i denne aftale.

Der vii finde samrAd sted mellem de kontraherende parter for at fastlagge arbejdsvilkirene.

12. Den Videnskabelige Veterinaerkomitd

EF-Kommissionen udpeger blandt hojtkvalificerede videnskabsmxnd og -kvinder fra EFTA-
staterne, ud over det antal, der er fastsat i artikel 3 i Kommissionens afgorelse 81/651/E0F I,

to til hver sektion som omhandlet i afgorelsens artikel 2, stk. 1, og artikel 3, der fuldt ud skal
deltage i Den Videnskabelige Veterinmrkomitds arbejde. De deltager ikke i afstemninger, og
deres holdning vii blive fort saerskilt til protokols.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. GRUNDTEKSTER

1.1. DYRESUNDHED

1.1.1. Handel og markedsforing

KvTg og svin

1. 364 L 0432: Rldets direktiv 64/432/E0F af 26. juni 1964 om veterinzrpolitimnssigeproblemer
ved handel inden for Fmllesskabet med kvxg og svin (EFT nr. 121 af 29.07.1964, s. 1977/64),
andret ved:

- 366 L 0600: RAdets direktiv 66/600/E0F af 25. oktober 1966 (EFT nr. 192 af 27.10.1966,

s. 3294/66)

- 371 L 0285: RAdets direktiv 71/285/E0F af 19. juli 1971 (EFT L 179 af 09.08.1971, s. 1)

-1 72 B: Akten vedrorende tiltrardelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltraedelse
(EFT L 73 af 27.03.1972, s. 76)

- 372 L 0445: RAdets direktiv 72/445/EOF af 28. december 1972 (EFT L 298 af 31.12.1972,
s. 49)

- 373 L 0150: RAdets direktiv 73/150/EOF af 5. juni 1973 (EFT L 172 af 28.06.1973, s. 18)

- 377 L 0098: RAdets direktiv 77/98/E0F af 21. december 1976 (EFT L 26 af 31.01.1977,
s. 81)

- 379 L 0109: Rldets direktiv 79/109/E0F af 24. januar 1979 (EFT L 29 af 03.02.1979,
s. 20)

1) EFT L 233 af 19.08.1981, s. 32.
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- 379 L 0111: Rldets direktiv 79/111/EOF af 24. januar 1979 (EFT L 29 af 03.02.1979,
s. 26)

- 380 L 0219: RAdets direktiv 80/219/E0F af 22. januar 1980 (EFT L 47 af 21.02.1980,
s. 25)

- 380 L 1098: RAdets direktiv 80/1098/EOF af 11. november 1989 (EFT L 325 af01.12.1980,
s. 11)

- 380 L 1274: RAdets direktiv 80/1274/E0F af 22. december 1980 (EFT L 375 af 31.12.1980,
s. 75)

- 381 L 0476: RAdets direktiv 81/476/EOF af24. juni 1981 (EFT L 186 af 08.07.1981, s. 20)

- 382 L 0061: RAdets direktiv 82/61/E0F af26. januar 1982 (EFT L 29 af 06.02.1982, s. 13)

- 382 L 0893: RAdets direktiv 82/893/EOF af 21. december 1982 (EFT L 378 af 31.12.1982,
s. 57)

- 383 L 0642: RAdets direktiv 83/642/EOF af 12. december 1983 (EFT L 358 af 22.12.1983,
s. 41)

- 386 L 0646: R.dets direktiv 83/646/E0F af 13. december 1983 (EF L 360 af 23.12.1983,
s. 44)

- 384 L 0336: RAdets direktiv 84/336/EOF af 19. juni 1984 (EFT L 177 af 04.07.1984, s. 22)

- 384 L 0643: RAdets direktiv 84/643/E0F af 11. december 1984 (EFT L 339 af 27.12.1984,
s. 27)

- 384 L 0644: RAdets direktiv 84/644/E0F af 11. december 1984 (EFT L 339 af 27.12.1984,
s. 30)

- 385 L 0320: RAdets direktiv 85/320/EOF af 12. juni 1985 (EFT L 168 af 28.06.1985, s. 36)

- 385 L 0586: RAdets direktiv 85/586/EOF af20. december 1985 (EF L 372 af 31.12.1985,
s. 44)

- 387 D 0231: RAdets beslutning 87/231/EOF af 7. april 1987 (EFT L 99 af 11.04.1987,
s. 18)

- 387 L 0489: RAdets direktiv 87/489/E0F af22. september 1987 (EFT L 280 af03.10.1987,
s. 28)

- 388 L 0406: RAdets direktiv 88/406/E0F af 14. juni 1988 (EFT L 194 af 22.07.1988, s. 1)

- 389 L 0360: RAdets direktiv 89/360/E0F af 30. maj 1989 (EFT L 153 af 06.06.1989, s. 29)

- 389 D 0469: Kommissionens beslutning 89/469/E0F af 28. juli 1989 (EFT L 225 af
03.08.1989, s. 51)
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- 389 L 0662: Rldets direktiv 89/662/E0F af 11. december 1989 (EFT L 395 af 30.12.1989,
s. 13)

- 390 L 0422: R~dets direktiv 90/4221E0F af 26. juni 1990 (EFT L 224 af 18.08.1990, s. 9)

- 390 L 0423: RAdets direktiv 90/423/E0F af26. juni 1990 (EFT L 224 af 18.08.1990, s. 13)

- 390 L 0425: RAdets direktiv 90/425/EOF af 26. juni 1990 (EFT L 224 af 18.08.1990, s. 29)

- 391 D 0013: Kommissionens beslutning 91/13/E0F af 17. december 1990 (EFT L 8 af
11.01.1991, s. 26)

- 391 D 0177: Kommissionens beslutning 91/177/E0F af 26. marts 1991 (EFT L 86 af
06.04.1991, s. 32)

Direktivets bestemmelser gailder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2, litra o), om omrAder tilfojes folgende:

- Finland: "L-i5ini/Ln"
- Norge: "Fylke"
- Liechtenstein: "Liechtenstein"
- Schweiz: "Kanton/Canton/Cantone"
- Sverige: "Lbm
- Ostrig: "Bundesland"

b) Artikel 4, litra b), finder ikke anvendelse. Der vii blive fastsat nye retsforskrifter efter
procciren i aftalen.

c) I artikel 10, stk. 2, xndres "den 1. juli 1991" og "den 1. januar 1992" for EFTA-staterens
vedkommende til henholdsvis "den 1. januar 1993" og "den 1. juli 1993".

d) I bilag B, punkt 12, tilfejes nedenstAende med hensyn til statsinstitut, sor har ansvaret for

officiel afprovning af tuberkulin:

"m)Ostrig: Bundeanstalt flir Tierseuchenbekimpfung, M6dling

n) Finland: Veterin~rinstituttet, Oslo

o) Norge: Veterin~rinstituttet, Oslo

p) Sverige: Leverandorlandets institut

q) SchweizfLiechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fOr Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhlusern"

e) I bilag C, punkt 9, tilfojedes nedenstlende med hensyn til statsinstitut, som er ansvarligt for
officiel afprovning af antigener:

"im) 0strig: Bundesanstalt flir Tierseuchenbeklnpfung, M6dling

n) Finland: Veterinarinstitumtet, Oslo
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o) Norge: Veterina~rinstituttet, Oslo

p) Sverige: Statens veterindrmedicinska anstalt, Uppsala

q) SchweizlLiechtenstein: Institut far Veterindr-Bakteriologie, Bern"

f) I bilag F

Model I fodnote 4
Model 11 fodnote 5
Model III fodnote 4 og
Model IV fodnote 5

tilfojes nedensttende med hensyn til veterinzertjenesternes navn:

"m) 0strig: "Amtstierarzt"

n) Finland: "KunnanelainlIdk.ri/
Kaupungineliinl,AkriL.ninel inilAk.ri"
"Kommunalveterinkr/Stadsveterinir/Lmsveterinr"

o) Norge: "Distriktsveterinar"

p) Sverige: "Grdnsveterinir/Distriktsveterinar"

q) Schweiz/Liechtenstein: "Kontrolltierarzt/Vdtdrinaire de contr6le/
Veterinario di controllo"

g) I bilag G, afsnit A, punkt 2, tilfojes nedenstAende med hensyn til officielle institutter:

"m) Ostrig: Bundeanstalt fir Tierseuchenbeklmpfung, M6dling

n) Finland: Valtion ellinIdAketieteellinen laitos, Helsinki/
Statens veterin~rmedicinska
anstalt, Helsingfors

o) Norge: Veterinatrinstituttet, Oslo

p) Sverige:

q) Schweiz/Liechtenstein:

Statens veterinarmedicinska
anstalt, Uppsala

Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und Immun-
prophylaxe, Mittelhdusern"

Fdr og geder

2. 391 L 0068: RAdets direktiv 91/68/E0F af 28. januar 1991 om dyresundhedsmzssige
betingelser for samhandelen med fAr og geder inden for Faellesskabet (EFT L 46 af 19.02.1991,
s. 19).
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Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 2, stk. 3, affattes s~ledes:

-"bedrift": en landbrugsvirksomhed eller en handlendes ejendom som defineret i de gmldende
nationale bestemmelser, som er beliggende pA en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats
omrde, og hvor der holdes eller regelmmssigt holdes kvaeg, svin, fAr, geder, fjerkrx eller
tarnkaniner, sant bedrift som defineret i artikel 2, litra a), i RAdets direktiv 90/4261EOF af
26. juni 1990 om dyresundhedsmssige betingelser for enhovede dyrs bevmgelser og
indforsel af enhovede dyr fra tredjelande :".

b) Artikel 2, stk. 9, affattes s~ledes:

"Autoriseret marked eller opsamlingscenter": ethvert sted, bortset fra bedriften, hvor fOr eller
geder smlges, kobes, samles, lasses eller indlades, og som er i overensstemmelse med
artikel 3, stk. 7, i R~dets direktiv 64/432/E0F og er blevet autoriseret'.

c) Artikel 4, stk. 1, litra a), affattes sledes:

"skal identificeres og registreres sledes, at oprindelses- eller transitbedriften, centret eller
organisationen kan spores. EFTA-staterne pAtager sig med henblik pA identifikationen at
samordne deres ordninger med Fallesskabets".

EFTA-staterne skal inden den 1. september 1993 traffe passende foranstaltninger til at sikre,
at de identifikations- og registreringsordninger, der gxIder for samhandelen i EOS, udvides
til at omfatte flytning af dyr pA deres omrlder. De nationale identifikations- eller
registreringsordninger skal meddeles EFTA-Tilsynsmyndigheden inden den 1. juli 1993.

d) Artikel 4, stk. 2, forste led, affattes s~ledes:

som mAtte skulle slagtes som led i et nationalt program for udryddelse af sygdomme, der
ikke er nxvnt i nedenstAende liste eller i bilag B, kapitel I, til dette direktiv:

mund- og klovesyge (M&K)
klassisk svinepest
afrikansk svinepest
smitsom blaereudslet hos svin (SVD)
Newcastle disease
kvxgpest
pest hos smA drevtyggere

- vesikulmr stomatitis
bluetongue

- afrikansk hestepest
venezuelansk hesteencephalitis

- Teschener syge
- avimr influenza

fAre- og gedekopper
lumpy skin disease
Rift Valley fever
oksens ondartede lungesyge."

2) EFT L 224 af 18.08.1990, s. 42.

Vol. 1795, 1-31121



366 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

e) Artikel 4, stk. 2, andet led, affattes s~Jedes:

som ikke kan afsettes pA deres eget omrAde af hensyn til folkesundheden eller
dyresundheden."

f) Artikel 6, litra b), punkt i), forste led, affattes sAledes:

"- bedriften er under regelmmssig veterinaerkontrol i henhold til nedenstlende krav:

Uden at det berorer de tilsynspligter, der er pAlagt embedsdyrlzgen i henhold til aftalen,
foretager den kompetente myndighed kontrol pA bedrifter, autoriserede markeder og
opsamlingscentre, centre eller organisationer for at forvisse sig om, at dyr og produkter
bestemt til handel opfylder kravene i dette direktiv og is'Tr betingelserne i artikel 4, stk. 1,
litra a), for identifikation og registrering, og at de ledsages til bestemmelsesstedet af
sundhedscertifikater som fastsat i dette direktiv."

g) I artikel 8, stk. 2, wndres "den 1. januar 1992" og "den 1. juli 1992" for EFTA-staternes
vedkommende til henholdsvis "den 1. januar 1993" og "den 1. juli 1993".

h) Artikel 10 finder ikke anvendelse.

i) I bilag A, kapitel 2, afsnit D, nr. 2, affartes forste saetningsled sAledes:

"eller, indtil den 1. september 1993, fAr eller geder, der kommer fra en anden bedrift end
de i nr. I omhandlede, og som opfylder folgende betingelser:"

j) Bilag C affattes sAledes:

"Prover til pAvisning af brucellose (B. melitensis)

Med henblik pa, at en bedrift kan fA status som brucellosefri, foretages der prove til
pAvisning af brucellose (B. melitensis) ved hjelp af Rose bengal-metoden eller ved komple-
mentbindingsproven, som er beskrevet i nr. I og 2 nedenfor, eller ved enhver anden metode,
som er anerkendt efter fremgangsmlden i artikel 15 i dette direktiv. Komplementhindings-
proven anvendes tU enkeltdyrsprover.

1. Rose bengal-proven

Rose bengal-proven kan bruges til screening af fAre- eller gedebedrifter med henblik pa
at fastslA, om bedrifterne har status som officielt fri for brucellose eller som fri for
brucellose.

2. Komplementbindingsproven

a) Komplementbindingsproven skal bruges til alle enkeltdyrsprover.

b) Komplementbindingsproven kan bruges med hensyn til fare- eller gedebedrifter for at
fastsla, om bedrifterne har status som officielt fri for brucellose eller som fri for
brucellose.
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NAr Rose bengal-proven foretages, skal der, hvis over 5% af dyrene pA en bedrift reagerer
positivt, foretages en yderligere prove pA hvert enkelt af bedriftens dyr ved hjmlp af
komplementbindingsproven.

Serum, der indeholder 20 ICFT-enheder eller derover pr. ml, skal betragtes som positiv i
forbindelse med komplementbindingsproven.

De anvendte antigener skal vxre godkendt af det nationale laboratorium og standardiseres
i forhold til den anden internationale serumstandard for antibrucella abortus."

k) I bilag E finder nedenstlende ikke anvendelse:

Model 1, nr. 111, litra b), og nr. V, litra e), tredje led,
Model 11, nr. III, litra b), og nr. V, litra f), tredje led, og
Model III, nr. III, litra b), og nr. V, litra i), tredje led.

Enhovede dyr

3. 390 L 0426: Ridets direktiv 90/4261EOF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmmssige betingelser
for enhovede dyrs bevxgelser og indforsel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT L 224 af
18.08.1990, s. 42)

Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 9 finder ikke anvendelse.

b) I bilag C, fodnote 1), tilfojes folgende:

i Finland:

i Norge:
i Schweiz/Liechtenstein:

i Sverige:
i Ostrig:

"Kunnanelgiinl ak~iri/Kaupunginel~inl, tkri/
Lrinin elg inldnk'i" eller

"Kommunalveterin5.r/StadsveterinirJlnsveterinAr',
"Distriktsveterinar",
"Kontrolltierarzt/Vdt~rinaire de contr61efVeterinario di
controllo",
"Grinsveterindr/Distriktsveterin.r",
"Amtstierarzt"

FjerkrE og rugeog

4. 390 L 0539: RAdets direktiv 90/539/EOF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmmssige
betingelser for samhandelen inden for Fa-llesskabet med fjerkrac og rugeag saint for indforsel
heraf fra tredjelande (EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6)

Direktivets bestemmelser gelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 3, stk. 1, mndres "den 1. juli 1991" for EFTA-
staternes vedkommende til "den 1. januar 1993".
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b) Med henblik pA artikel 7, stk. 1, litra b), finder maerkningsbestemmelserne i Kommissionens
forordning (E0F) nr. 1868/77 " anvendelse. Ved anvendelsen af disse bestemmnelser gmlder
folgende forkortelser for EFTA-staterne:

FI for Finland
NO for Norge
CH eller FL for Schweiz/Liechtenstein
SE for Sverige
AT for 0strig

c) I artikel 13, stk. 2, mndres "den 1. juli 1991" og "den 1. januar 1992" for EFTA-staternes
vedkommende til henholdsvis "den 1. januar 1993" og "den 1. juli 1993".

d) I artikel 14, stk. 2, Tndres "den I. juli 1991" og "den 1. januar 1992" for EFTA-staternes
vedkommende til henholdsvis "den 1. januar 1993" og "den 1. juli 1993".

e) Artikel 29 finder ikke anvendelse.

f) Artikel 30 finder ikke anvendelse.

g) I bilag I tilfojes nedenstAende med hensyn til nationale referencelaboratorier for aviaer
influenza:

"Finland: Valtion eldinlalketieteellinen laitos, Helsinki/
Statens veterinarmedicinska anstalt, Helsingfors

Norge: Veterinerinstituttet, Oslo

SchweizfLiechtenstein: Eidgenbssisches Institut fiur Viruskrankheiten und Immun-
prophylaxe, Mittelhiusern

Sverige: Statens veterindrmedicinska anstalt, Uppsala

0strig: Bundesanstalt fir Virusseuchenbekmnpfung
bei Haustieren, Wien-Hetzendorf"

h) I bilag II, kapitel I, nummer 2, finder henvisningen til forordning (EOF) nr. 2782/75 ikke
anvendelse.

Akvaultur

5. 391 L 0067: RAdets direktiv 91/67/E0F af 28. januar 1991 om dyresundhedsmaessige
betingelser for afszetning af akvakulturdyr og -produkter (EFT L 46 af 19.02.1991, s. 1)

Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 16 finder ikke anvendelse.

3) EFT L 209 af 17.08.1977, s. 1.
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Koembryoner

6. 389 L 0556: Rtdets direktiv 89/556/EOF af 25. september 1989 om fastsxttelse afveterinmrpo-
litimassige betingelser i forbindelse med handel inden for Fafllesskabet med embryoner af
tamkvaig saint med indforsel heraf fra tredjelande (EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1), mndret ved:

- 390 L 0425: R~dets direktiv 90/425/EOF af 26. juni 1990 (EFT L 224 af 18.08.1990, s. 29)

Direk-tivets bestemmelser gTIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 14 finder ikke anvendelse.

7yresaEd

7. 388 L 0407: Rtdets direktiv 88/407/E0F af 14. juni 1988 om fastsxttelse afde veterinmrpoliti-
mmssige krav i forbindelse med handelen inden for F.ellesskabet med frosset tyresd og
indforsel heraf (EFT nr. L 194 af 22.07.1988, s. 10), wndret ved:

- 390 L 0120: RAdets direktiv 90/120/EOF af 5. marts 1990 (EFT L 71 af 17.03.1990, s. 37)

- 390 L 0425: RAdets direktiv 90/425/EOF af 26. juni 1990 (EFT L 224 af 18.08.1990, s. 29)

Direktivets bestemmelser gT1der i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 15 finder ikke anvendelse.

Ornesmd

8. 390 L 0429: RAdets direktiv 90/429/EOF af 26. juni 1990 om faststtelse af de dyresundheds-
mmssige krav i forbindelsemed handelen inden for Fallesskabet med orneswd og indforsel heraf
(EFT L 224 af 18.08.1990, s. 62)

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 6, stk. 2, finder ikke anvendelse.

b) Artikel 14 finder ikke anvendelse.

c) Artikel 15 finder ikke anvendelse.

Fersk kod

9. 372 L 0461: RAdets direktiv 72/461/E0F af 12. december 1972 om veterinxrpolitimmssige
problemer vedrorende handel med fersk kod inden for Fxllesskabet (EFT L 302 af 31.12.1972,
s. 24), zendret ved:

- 377 L 0098: RAdets direktiv 77/98/EOF af 21. december 1976 (EFT L 26 af 31.01.1977,

s. 81)

- 380 L 0213: Rdets direktiv 80/213E0F af22. januar 1980 (EFT L 47 af21.02.1980, s. 1)
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- 380 L 1099: Rldets direktiv 80/1099/E0F af 11. november 1980 (EFT L 325 af01.12.1980,
s. 14)

- 381 L 0476: Rdets direktiv 81/476/EOF af24. juni 1981 (EFT L 186 af08.07.1981, s. 20)

- 382 L 0893: R~dets direktiv 82/893/E0F af 2 1. december 1982 (EFT L 378 af 31.12.1982,
s. 57)

- 383 L 0646: RAdets direktiv 83/646/E0F af 13. december 1983 (EFT L 360 af 23.12.1983,
s. 44)

- 384 L 0336: RAdets direktiv 84/336/E0F af 19. juni 1984 (EFT L 177 af04.07.1984, s. 22)

- 384 L 0643: R~dets direktiv 84/643/E0F af 11. december 1984 (EFT L 339 af 27.12.1984,
s. 27)

- 385 L 0322: RAdets direktiv 85/322/E0F af 12. juni 1985 (EF L 168 af28.06.1985, s. 41)

- 387 L 0064: RAdets direktiv 87/64/E0F af 30. december 1986 (EFT L 34 af 05.02.1987,
s. 52)

- 387 D 0231: RAdets beslutning 87/231/EOF af 7. april 1987 (EFL L 99 af 11.04.1987,
s. 18)

- 387 L 0489: RAdets direktiv 87/489/E0F af 22. september 1987 (EFT L 280 af03.10.1987,
s. 28)

- 389 L 0662: RAdets direktiv 89/662/EOF af 11. december 1989 (EF L 395 af 30.12.1989,
s. 13)

- 391 L 0266: RAdets direktiv9l/266/EFaf21. maj 1991 (EF L 134 af29.05.1991, s. 45)

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) i artikel 5, stk. 1, andres "kapitel IX i bilag I" til "kapitel XI i bilag 1'.

b) Ved anvendelse af artikel 8a, stk. 2, forstAs henvisningen til "artikel 9 i Radets direktiv
89/662/E0F" som "stk. 9 i kapitel I i bilag I til EOS-aftalen".

c) Artikel 13, litra a), finder ikke anvendelse. Der bliver fastsat nye retsforskrifter efter
proceduren i denne aftale.

d) Artikel 15 finder ikke anvendelse.

e) I bilagets hr. 2, tredje led, tilfojes folgende:

*EFTA"
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Fjerkraekod

10. 391 L 0494: Rtdets direktiv 91/494/E0F af 26. juni 1991 om dyresundhedsmessige betingelser
for handel inden for Faillesskabet med fersk fjerkratkod og for indforsel heraf fra tredjelande
(EFT L 268 af 24.09.1991, s. 35).

Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 6 finder ikke anvendelse.

Kodprodukrer

11. 380 L 0215: RAdets direktiv 80/215/EOF af 22. januar 1980 om sundhedsmmssige problemer
i forbindelse med handel med kodprodukter inden for Fallesskabet (EFT L 47 af 21.02.1980,
s. 4), wndret ved:

- 380 L 1100: RAdets direktiv 80/1 100/EOF af 11. november 1980 (EFT L 325 af 01.12.1980,
s. 16)

- 381 L 0476: RAdets direktiv 81/476/EOF af 24. juni 1981 (EFT L 186 af 08.07.1981, s. 20)

- 385 L 0321: Rldets direktiv 85/321/E0F af 12. juni 1985 (EFT L 168 af 28.06.1985, s. 39)

- 387 L 0491: RAdets direktiv 87/491/E0F af22. september 1987 (EFT L 279 af02.10.1987,
s. 27)

- 388 L 0660: RAdets direktiv 88/660/EOF af 19. december 1988 (EFT L 382 af 31.12.1988,
s. 35)

- 389 L 0662: RAdets direktiv 891662/E0F af 11. december 1989 (EFT L 395 af 30.12.1989,

s. 13)

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Ved anvendelse af arikel 7a, stk. 1 og 2, forsths henvisningerne til "artikel 9 i RAdets
direktiv 89/662/E0F" som "stk. 9 i kapitel I i bilag I til EOS-aftalen*.

b) Artikel 10 finder ikke anvendelse. Der vii blive fastsat nye retsforskrifter efter proceduren
i aftalen.

c) Artikel 15 finder ikke anvendelse.

1.1.2. Bekmpelsesforanstaltninger

Mund- og klovesyge

12. 385 L 0511: RAdets direktiv 85/511 /EOF af 18. november 1985 om fallesskabsforanstaltninger
til bekzempelse af mund- og klovesyge (EFT L 315 af 26.11.1985, s. 11), mndret ved:

- 390 L 0423: RAdets direktiv 90/423/EOF af 26. juni 1990 (EFT L 224 af 18.08.1990, s. 13)
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Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag A indsattes nedenstAende med hensyn til godkendte virksomheder:

Offentlige

"m) 0strig: Bundesanstalt fuir Virusseuchenbekfmpfung
bei Haustieren, Wien-Hetzendorf

n) Finland:

o) Norge: Veterinaerinstituttet, Oslo

p) Sverige: Statens veterindrmedicinska anstalt, Uppsala

q) Schweiz/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fuir Viruskrankheiten und Immun-
prophylaxe, Mittelhusern"

Private: "Ingen"

d) I bilag B indsmttes nedenst~ende med hensyn til nationale laboratorier:

"m) Ostrig: Bundesanstalt fir Virusseuchenbeklmpfung
bei Haustieren, Wien-Hetzendorf

b) Finland: Statens Veterinaere Institut for
Virusforskning, Lindholm, Danmark

Animal Virus Research Institute,
Pirbright, Woking, Surrey

o) Norge: Statens Veterinaere Institut for
Virusforskning, Lindholm, Danmark

Animal Virus Research Institute,
Pirbright, Woking, Surrey

p) Sverige: Statens veterinarmedicinska anstalt, Uppsala

q) Schweiz/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fbr
Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelh~usern"

13. 390 L 0423: Rtdets direktiv 90/423/EOF af 26. juni 1990 om wndring af direktiv 85/51 1I/EF
om fzllesskabsforanstatninger til bekampelse af mund- og klovesyge, direktiv 64/432/EOF om
veterinmrpolitimmssige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvTg og svin og
direktiv 72/462IEOF om sundhedsmmssige og veterinmrpolitimmssige problemer i forbindelse
med indforsel af kvaeg og svin samt fersk kod og kodprodukter fra tredjelande (EFT L 224 af
18.08.1990, s. 13)
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Klassisk svinepest

Bestemmelserne i RAdets beslutning 90/678/EOF af 13. december 1990 vedrorende anerkendelse af
nogle dele af EF's omrtde som enten officielt fri for svinepest eller fri for svinepest er blevet
revideret og vii derfor ikke blive overtaget af EFTA-staterne. De nye EF-bestemmelser pA dette
omrAde vii blive behandlet efter proceduren i aftalen.

14. 380 L 0217: RAdets direktiv 80/217/E0F af 22. januar 1980 om fmllesskabsforanstaltninger til
kontrol med klassisk svinepest (EFT L 47 af 21.02.1980, s. 11), wndret ved:

- 380 L 1274: RAdets direktiv 80/1274/EOF af22. december 1980 (EFT L 375 af 31.12.1980,
s. 75)

- 381 L 0476: RAdets direktiv 81/476/EOF af24. juni 1981 (EFT L 186 af08.07.1981, s. 20)

- 384 L 0645: RAdets direktiv 84/645/EOF af 11. december 1984 (EFT L 339 af 27.12.1984,
s. 33)

- 385 L 0586: Rdets direktiv 85/586/EOF af 20. december 1985 (EFT L 372 af 31.12.1985,
s. 44)

- 387 L 0486: RAdets direktiv 87/486/EOF af 22. september 1987 (EFT L 280 af 03.10.1987,
s. 21)

Directivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag II tilfojes nedenstAende med hensyn til nationale laboratorier for svinepest:

"m) 0strig: Bundesanstalt fUr VirusseuchenbeklnIpfung
bei Haustieren, Wien-Hetzendorf

n) Finland: Statens veterinare Institut for virusforskning, Lindholm,
Danmark

o) Norge: Statens veterinxre Institut for virusforskning, Lindholm,
Danmark

p) Sverige: Statens veterinArmedicinska anstalt, Uppsala

q) SchweizlLiechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fUr
Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelh~usern"

b) EFTA-staterne indforer med henblik pA anvendelse af bilag III en lignende anmeldelses- og
informationsordning, der skal virke i henhold til protokol 1, og som vii blive samordnet med
EF-ordningen.

1.1.3. Anmeldelse af sygdomme

15. 382 L 0894: RAdets direktiv 82/894/E0F af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresyg-
domme inden for Fxllesskabet (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58), wndret ved:

- 389 D 0162: Kommissionens beslutning 89/162/EOF af 10. februar 1989 (EFT L 61 af
04.03.1989, s. 48)
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- 390 D 0134: Kommissionens beslutning 90/134/E0F af 6. marts 1990 (EFT L 76 af
22.03.1990, s. 23)

Direktivets bestemmelser gzelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

EFTA-staterne indforer en lignende anmeldelses- og informationsordning, der skal virke i
henhold til protokol 1, og som vii blive samordnet med EF-ordningen (ADNS), principielt inden
den 1. september 1993.

16. 384 D 0090: Kommissionens beslutning 84/90/E0F af 3. febru-ar 1984 om fastswttelse af
kodeformen for anmeldelse af dyresygdomme inden for Fallesskabet i henhold til RAdets
direktiv 82/894/EOF (EFT L 50 af 21.02.1984, s. 10), wrndret ved:

- 389 D 0163: Kommissionens beslutning 89/163/E0F af 13. februar 1989 (EFT L 61 af

04.03.1989, s. 49)

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

EFTA-staterne indforer en lignende anmeldelses- og informationsordning, der skal virke i
henhold til protokol 1 til aftalen, og som vii blive samordnet med EF-ordningen (ADNS),
principielt inden den 1. september 1993.

17. 390 D 0442: Kommissionens beslutning af 25. juli 1990 om koder for anmeldelse af
dyresygdomme (EFT L 227 af 21.08.1990, s. 39)

Direktivets bestemmelser gwIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

EFTA-staterne indforer en lignende anmeldelses- og informationsordning, der skal virke i
henhold til protokol 1, og som vii blive samordnet med EF-ordningen (ADNS), principielt inden
den 1. september 1993.

1.2. FOLKESUNDHED

Fersk kod

18. 364 L 0433: RAdets direktiv 64/433/E0F af 26. juni 1964 om sundhedsmmssige betingelser for
produktion og afsetning af fersk kod (EFT nr. 121 af 29.07.1964, s. 2012), mndret ved:

- 391 L 0497: RAdets direktiv 91/497/EOF af29. juli 1991 (EFT L 268 af 24.09.1991, s. 69)

Direktivets bestemmelser gaIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 4, punkt A, wndres "den 1. januar 1993" og "den 31. december 1991" for EFTA-
staternes vedkommende til henholdsvis "den 31. september 1993" og "den 31. decem-
ber 1992".
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b) Artikel 5, stk. I, litra a), nr. i), affattes sAledes:

"i) hos hvilke der, uden at dette berorer de sygdomme, som er nmvnt i nedenstAende liste,
nemlig

- mund- og klovesyge (M&K)
- klassisk svinepest
- afrikansk svinepest
- smitsom blxreudslet hos svin (SVD)
- Newcastle disease
- kvaegpest
- pest hos smA drovtyggere
- vesikul-r stomatitis
- bluetongue
- aftikansk hestepest
- venezuelansk hesteencephalitis
- Teschener syge
- aviaer influenza
- fare- og gedekopper
- lumpy skin disease
- Rift Valley fever
- oksens ondartede lungesyge

er blevet pAvist en af nedenst~ende sygdomme:

- generaliseret aktinobacillose eller aktinomykose
- miltbrand eller mihbrandemfysem
- generaliseret tuberkulose
- generaliseret lymfadenitis
- snive
- rabies
- tetanus
- akut salmonellose
- akut brucellose
- svinerosen

- botulisme
- septikxmi, pyaemia, toxxmi eller viremi

c) Med henblik pA artikel 6, stk. 1, litra a), finder RAdets direktiv 77/96/EOF af 21. decem-
ber 1976 om trikinundersogelse (trichinella spiralis) i forbindelse med indforsel af fersk kod
af tarnsvin fra tredjelande , anvendelse.

d) Ved anvendelse af artikel 6, stk. 2, trzeffer EFTA's stAende udvalg for EFTA-staternes
vedkomnende de nodvendige beslutninger inden den 1. september 1993.

4) EFT L 26 af 31.01.1977, s. 67.
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e) I artikel 10, stk. 1, sjette afsnit, affattes slumingen af sidste punktum sledes:

"meddeles de ovrige medlemsstater, EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Konunissionen."

f) I artikel 13, stk. 1, litra b), mndres "den 1. juli 1991" for EFTA-staternes vedkommende til
"den 1. januar 1993".

g) Artikel 18 finder ikke anvendelse.

h) I bilag I, kapitel VI, punkt 26, litra b), -ndres "FmIlesskabets bestemmelser for dyrevelfmrd"
til "nationale retsforskrifter om dyrevelf-rd".

i) Med henblik pA bilag 1, kapitel VIII, punkt 42, afsnit A, nr. 3, tredje afsnit, finder bilag 1,
afsnit I, i RAdets direktiv 77/96/EOF af 21. december 1976 om trikinundersogelse (trichinella
spiralis) i forbindelse med indforsel af fersk kod af tamnsvin fra tredjelande 4 anvendelse.

j) I bilag I, kapitel XI, punkt 50, litra a), forste led, tilfojes nedenstAende:

"- FI -NO -CH -FL -SE -AT"

k) I bilag I, kapitel XI, punkt 50, litra a), andet led, og litra b), tredje led, tilfojes folgende:

"EFTA"

19. 391 L 0498: RAdets direktiv 91/498/EOF af 29. juli 1991 om betingelseme for indromnmelse
af midlertidige og begrwnsede undtagelser fra de saerlige EF-sundhedsbesternmelser for produk-
tion og markedsforing af fersk kod (EFT L 268 af 24.09.1991, s. 105)

Direktivets bestemnelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. 1, mndres "pA datoen for dette direktivs meddelelse" for EFTA-statemes
vedkommende til "den 1. januar 1993".

b) I artikel 2, stk. 2, endres

- "den 1. april 1992" i forste afsnit for EFTA-staternes vedkommende til "den 1. a-
pril 1993"

- "den 1. juli 1992" i fjerde afsnit for EFTA-staternes vedkommende til "den 1. juli 1993"
og

. "den 1. januar 1993" i femte afsnit for EFTA-statemes vedkommende til "den
1. september 1993".

5) EFT L 26 af 31.01.1977, s. 67.
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20. 371 L 0118: Rdets direktiv 71/118/EOF af 15. februar 1971 om sundhedsmzssige problemer
i forbindelse med handel med fersk fjerkrakod (EFT L 55 af 08.03.1971, s. 23), andret ved:

- 375 L 0431: RAdets direktiv 75/431/IEF af 10. juli 1975 (EFT L 192 af 24.07.1975, s. 6)

- 378 L 0050: RAdets direktiv 78/50/EF af 13. december 1977 (EFT L 15 af 19.01.1978,
s. 28)

- 380 L 0216: Rdets direktiv 80/216/EO af 22. januar 1980 (EFT L 47 af 21.02.1980, s. 8)

- 380 L 0879: Kommissionens direktiv 80/879/E0F af 3. september 1980 (EF L 251 af
24.09.1980. s. 10)

- 381 L 0476: RAdets direktiv 81/476/EOF af 24. juni 1981 (EFT L 186 af08.07.1981, s. 20)

- 384 L 0642: RAdets direktiv 84/642/EOF af 11. december 1984 (EFT L 339 af 27.12.1984,
s. 26)

- 385 L 0324: Rdets direktiv 85/324/EOF af 12. juni 1985 (EFT L 168 af 28.06.1985, s. 45)

- 385 L 0326: RAdets direktiv 85/326/EOF af 12. juni 1985 (EFT L 168 af 28.06.1985, s. 48)

- 387 R 3805: RAdets forordning (E0F) nr. 3508/87 af 15. december 1987 (EF L 357 af
19.12.1987, s. 1)

- 388 L 0657: RAdets direktiv 88/657/EOF af 14. december 1988 (EFT L 382 af 31.12.1988,
s. 3)

- 389 L 0662: RAdets direktiv 89/662JEF af 11. december 1989 (EFT L 395 af 30.12.1989,
s. 13)

- 390 D 0484: Kommissionens beslutning 90/484/EOF af 27. september 1990 (EF L 267 af
29.09.1990, s. 45)

- 390 L 0654: RAdets direktiv 90/654/EOF af 4. december 1990 (EF L 353 af 17.12.1990,
s. 48)

- 391 L 0494: RAdets direktiv 91/494/EOF af26. juni 1991 (EF L 268 af24.09.1991, s. 35)

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 5, stk. 1, fjerde afsnit, affattes slutningen af sidste punktum sAledes:

"meddeles de ovrige medlemsstater, EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen'.

b) Artikel 19 finder ikke anvendelse.

c) I bilag I, kapitel X, nr. 44, stk. 1, litra a), forste led, tilfjes flgende:

"FI-NO-CH-FL-SE-AT"
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d) I bilag I, kapitel X, nr. 44, stk. 1, litra a), tredje led, tilfojes folgende:

"EFTA"

Kodprodulaer

21. 377 L 0099: RAdets direktiv 77/99/E0F af 21. december 1976 om sundhedsmmssige problemer
i forbindelse med handel med kodprodukter inden for Fallesskabet (EFT L 26 af 31.01.1977,
s. 85), mndret ved:

- 381 L 0476: RAdets direktiv 81/476/EOF af24. juni 1981 (EFT L 186 af 08.07.1981, s. 20)

- 385 L 0327: R~dets direktiv 85/327/EOF af 12. juni 1985 (EFT L 168 af 28.06.1985, s. 49)

- 385 L 0586: RAdets direktiv 85/586/E0F af 20. december 1985 (EF L 372 af 31.12.1985,
s. 44)

- 387 R 3805: R~dets forordning (E0F) nr. 3805/87 af 15. december 1987 (EFT L 357 af
19.12.1987, s. 1)

- 388 L 0658: R~dets direktiv 88/658/E0F af 14. december 1988 (EFT L 382 af 31.12.1988,

s. 15)

- 389 L 0227: R:dets direktiv 89/227/EOF af 21. marts 1989 (EFT L 93 af 06.04.1989, s. 25)

- 389 L 0662: RAdets direktiv 89/662/EOF af 11. december 1989 (EFT L 395 af 30.12.1989,
s. 13)

Direktivets bestemnelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 7, stk. 1, tredje afsnit, affattes slutningen af sidste punktum s~ledes:

"meddeles de ovrige medlemsstater, EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen".

b) Artikel 24 finder ikke anvendelse.

c) I bilag A, Kapitel VI, nr. 39, litra a), nr. i), forste led, tilfojes nedenstende:

"FI-NO-CH-FL-SE-AT"

d) I bilag A, Kapitel VI, nr. 39, litra a), nr. i), andet led, og nr. ii), tredje led, tilfojes
folgende:

"EFTA"
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Hakket kod

22. 388 L 0657: RAdets direktiv 88/6571EOF af 14. december 1988 om krav til fremstilling af og
handel med hakket kod, kod i stykker pA under 100 g og tilberedt kod og om zndring af
direktiv 64/433/EOF, 71/118/E0F og 72/462/E0F (EFT L 382 af 31.12.1988, s. 3), zndret
ved:

- 389 L 0662: RAdets direktiv 89/662/E0F af 1I. december 1989 (EFT L 395 af 30.12.1989,
s. 13)

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 7, stk. 3, affanes slutningen af sidste punktum sAledes:

"meddeles de evrige medlemsstater, EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen'.

b) Artikel 18 finder ikke anvendelse.

,Fgprodulrer

23. 389 L 0437: RAdets direktiv 89/437/E0F af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer
i forbindelse med produktion og markedsforing af zgprodukter (EFT L 212 af 22.07.1989,
s. 87), Tndret ved:

- 389 L 0662: Radets direktiv 89/662/EOF af 11. december 1989 (EFT L 395 af 30.12.1989,
s. 13)

Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2 affattes forste punktum sAledes:

"Med henblik pA dette direktiv forstas ved:

" g": honsezg med skal, egnet til konsum eller anvendelse i levnedsmiddelindustrien,

bortset fra rugede Tg, der ikke opfylder nedenstlende krav:

a) de skal vxre market inden iliegning i rugemaskine
b) de mA ikke vTre befrugtede og skal vare helt klare ved lysning
c) luftblzren ma ikke vmre over 9 mm hoj
d) de mA ikke have befundet sig i rugemaskinen i over seks dogn
e) de mA ikke vare behandlet med antibiotika
f) de skal vare bestemt til brug pa en forarbejdningsvirksomhed, der fremstiller

pasteuriserede aegprodukter.

"industriaeg": honsezeg med skal bortset fra de i ovenstAende afsnit omhandlede mg.

Endvidere forstAs ved:"

b) Artikel 2, nr. 11), affattes sAledes:

"11) "markedsforing": forhandling af agprodukter defineret som opbevaring eller udstilling
med henblik pa salg, udbud til saig, salg, levering eller enhver anden form for af-
swtning".
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c) I artikel 6, stk. 1, andet afsnit, affattes slutningen af sidste punktum swledes:

"meddeles de ovrige medlemsstater, EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen."

d) Artikel 17 finder ikke anvendelse.

e) Bilag I, kapitel IV, nr. 1, affattes s~ledes:

"1. fEg til fremstilling af wgprodukter skal anbringes i emballager, der opfylder
nedenstAende bestemmelser:

a) i) Emballager, herunder inderemballager, skal v-re stodresistente, torre, rene og
i god vedligeholdelsesstand saint v-re lavet af materialer, der beskytter aeggene
mod fremmed lugt og risiko for kvalitetsforringelse.

ii) Store emballager, der benyttes til transport og forsendelse af mg, herunder
inderemballager, mA ikke vacre genbrugte, medmindre de er som nye og
opfylder de tekniske krav i stk. 1. Genbrugte store emballager ml ikke bxre
nogen tidligere markning, der kan fore til vildledning.

iii) SmA emballager mA ikke genbruges.

b) i) Eg skal opbevares under rene, torre forhold fri for fremmed lugt.

ii) Eg under transport og opbevaring skal holdes rene, torre og fri for fremmed
lugt og vxre effektivt beskyttet mod stod, vejrlig og lysplvirkninger.

iii) Eg pA lager og under transport skal vwre beskyttet mod meget hoje og meget
lave temperaturer."

f) I bilagets kapitel XI, punkt 1, nr. i), forste led, tilfojes nedenstende:

FI-NO-CH-FL-SE-AT"

g) I bilagets kapitel XI, punkt 1, nr i), andet led, og nr. ii), tredje led, tilfojes folgende:

"EFIA"

Fiskerivarer

24. 391 L 0493: RAdets direktiv 91/493/EOF af 22. juli 1991 om sundhedsmmssige betingelser for
produktion og afsatning af fiskerivarer (EFT L 268 af 24.09.1991, s. 15)

Direktivets bestemxelser gwIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 7, stk. 2, wndres "den 31. december 1991" og "den 1. juli 1992" for EFTA-
staternes vedkommende til henholdsvis "den 31. december 1992" og "den 1. april 1993".

b) Artikel 9 finder ikke anvendelse.

c) Med henblik pA bilagets kapitel V, afsnit 11, nr. 1, ga1der de falles handelsnormer, der er
fastlagt i medfor af artikel 2 i RAdets forordning (EOF) nr. 3796/81.
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Bloddyr

25. 391 L 0492: RAdets direktiv 91/492/E0F af 15. juli 1991 om sundhedsm~ssige betingelser for
produktion og afsztning af levende toskallede bloddyr (EFT L 268 af 24.09.1991, s. 1)

Direktivets bestemmelser gelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 5, stk. 1, litra a), mndres "den 31. december 1991" og "den 1. juli 1992" for
EFTA-staternes vedkommende til henholdsvis "den 31. december 1992" og "den
1. april 1993".

b) Artikel 7 finder ikke anvendelse.

Hormoner

26. 381 L 0602: RAdets direktiv 81/602/E0F af 31. juli 1981 om forbud mod visse stoffer med
hormonal virkning og mod stoffer med thyreostatisk virkning (EF L 222 af 07.08.1981,
s. 32), aendret ved:

- 385 L 0358: RAdets direktiv 85/358/E0F af 16. juli 1985 (EFT L 191 af 23.07.1985, s. 46)

27. 385 L 0358: RAdets direktiv 85/358/EOF af 16. juli 1985 om supplering af direktiv
81/602/EOF om forbud mod visse stoffer med hormonal virkning og mod stoffer med
thyreostatisk virkning (EFT L 191 af 23.07.1985, s. 46), andret ved:

- 388 L 0146: RAdets direktiv 88/146/EOF af7. marts 1988 (EFT L 70 af 16.03.1988, s. 16)

28. 388 L 0146: RAdets direktiv 88/146/E0F af 7. marts 1988 om forbud mod anvendelse af visse
stoffer med hormonal virkning inden for husdyravl (EFT L 70 af 16.03.1988, s. 16)

Restkoncentrationer

29. 386 L 0469: RAdets direktiv 86/469/EOF af 16. september 1986 om undersogelse af dyr og
fersk kod for restkoncentrationer (EFT L 275 af 26.09.1986, s. 36)

Direktivets bestemmelser gelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2 forstAs henvisningen til "direktiv 85/649/E0F" som "direktiv 88/146/E0F".

b) I artikel 4, stk. 1, forste punktum, mndres "den 31. maj 1987" for EFTA-staternes
vedkommende til "den 1. januar 1993".

c) I artikel 4, stk. 3, tredje punktum, xndres "den 30. september 1987" for EFTA-staternes
vedkommende til "den 1. september 1993".

d) I artikel 9, stk. 1, forste punktum, andres "den 16. september 1986" for EFTA-staternes
vedkommende til "den 1. januar 1993".

BST

30. 390 D 0218: Rldets beslutning 90/218/E0F af 25. april 1990 om indgift af bovin somatotropin
(BST) (EFT L 116 af 08.05.1990, s. 27)
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1.3. BLANDEDE TEKSTER

Mclk

31. 385 L 0397: RAdets direktiv 85/397/E0F af 5. august 1985 om sundhedsmzssige og
veterinwrpolitimmssige problemer i forbindelse med handelen inden for F-llesskabet med
varmebehandlet maelk (EFT L 226 af 24.08.1985, s. 13), som mndret ved:

- 389 D 0159: Kommissionens beslutning 89/159/EOF af 21. februar 1989 (EFT L 59 af
02.03.1989, s. 40)

- 389 D 0165: Kommissionens beslutning 89/165/EOF af 22. februar 1989 (EFT L 61 af
04.03.1989, s. 57)

- 389 L 0662: Rtdets direktiv 89/6621E0F af 11. december 1989 (EFT L 395 af 30.12.1989,

s. 13)

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Med henblik pA bilag A, kapitel VIII, punkt 4, er henvisningen til Rtdets direktiv
79/1 12/E0F I relevant.

b) I bilag A, Kapitel VIII, nr. 4, litra c), tilfojes folgende:

"EFTA*

Animalsk affaid, smitstof

32. 390 L 0667: Rtdets direktiv 90/667/E0F af 27. november 1990 om sundhedsmxssige
bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsatning af animalsk affald og for beskyttelse
mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om mndring af direktiv
90/425[E0F (EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51)

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 3, stk. 1, litra g), aendres "fallesskabsbestemmelserne" til "EFTA-staternes nationale
retsforskrifter'.

b) Artikel 7, nr. iii), finder ikke anvendelse.

c) Artikel 13 finder ikke anvendelse.

6) EFT L 33 af 08.02.1979, s. 1.
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Foderhlgemidler

33. 390 L 0167: RAdets direktiv 90/167/EOF af 26. marts 1990 om fastsattelse afbetingelserne for
tilberedning, markedsforing og anvendelse af foderlxgemidler i FMllesskabet (EFT L 92 af
07.04.1990, s. 42)

Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 8, stk. 2, andet afsnit, forste punktum, mndres "den dato, der er fastsat i artikel 15,
stk. 1, forste led," for EFTA-staternes vedkommende til "den 1. april 1993".

b) Artikel 11 finder ikke anvendelse.

Kaninkad og kad af opdrartet vildt

34. 391 L 0495: RAdets direktiv 91/495/E0F af 27. november 1990 om sundhedsmmssige og
dyresundhedsmwssige problemer i forbindelse med produktion og afsmtning af kaninkod og kod
af opdrzttet vildt (EFT L 268 af 24.09.1991, s. 41)

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Med henblik pA artikel 6, stk. 1, sidste afsnit, finder R~dets direktiv 77/96/E"F af
21. december 1976 7 om trikinundersogelse (trichinella spiralis) i forbindelse med indforsel
af fersk kod af tamsvin fra tredjelande anvendelse.

b) I artikel 6, stk. 2, sjette led, andres "RAdets direktiv 74/577/EOF" for EFTA-staternes
vedkommende til "passende nationale forskrifter".

c) Artikel 16 finder ikke anvendelse.

d) Artikel 21 finder ikke anvendelse.

e) I bilag I, kapitel III, punkt 11, nr. 1, litra a), forste led, tilfojes nedenstAende:

"FI, NO, CH, FL, SE, AT"

f) I bilag I, kapitel 111, punkt 11, nr. 1, litra a), tredje led, tilfojes folgende:

"EFTA"

7) EFT L 26 af 31.01.1977, s. 67.
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Gensidig bistand

35. 389 L 0608: RAdets direktiv 89/608/E0F af 21. november 1989 om gensidig bistand mellem
medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disseog Kommissionen
med henblik pA at sikre den rette anvendelse af de veterinzere og zootekniske bestemmelser
(EFT L 351 af 02.12.1989, s. 34)

Direktivets bestemmelser ga:lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

EFTA-stateme indforer en lignende samarbejdsordning, der skal virke i henhold til be-
stemmelserne i dette direktiv, og som vii blive samordnet med EF-ordningen.

1.4. ZOOTEKNIK

Kvxg

36. 377 L 0504: Rtdets direktiv 77/504/EOF af 25. juli 1977 om racerent avlskvxg (EFT L 206
af 12.08.1977, s. 8), som xndret ved:

- 379 L 0268: RAdets direktiv 79/268/E0F af 5. marts 1979 (EFT L 62 af 13.03.1979, s. 5)

- 385 L 0586: RAdets direktiv 85/586/EOF af 20. december 1985 (EFT L 372 af 31.12.1985,
s. 44)

- 391 L 0174: RAdets direktiv 91/174/EOF af25. marts 1991 (EFT L 85 af05.04.1991, s. 37)
Svin

37. 388 L 0661: R~dets direktiv 88/661/E0"F af 19. december 1988 om zootekniske normer for
avlssvin (EFT L 382 af 31.12.1988, s. 36)

Fdr og geder

38. 389 L 0361: RAdets direktiv 89/361/E0F af 30. maj 1989 om racerene avIsfAr og -geder
(EFT L 153 af 06.06.1989, s. 30)

Enhovede dyr

39. 390 L 0427: RAdets direktiv 90/427/E0F af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske
betingelser for samhandelen inden for Fellesskabet med enhovede dyr (EFT L 224 af
18.08.1990, s. 55)

40. 390 L 0428: RAdets direktiv 90/428/EOF af 26. juni 1990 om samhandelen med enhovede dyr
bestemt til konkurrencer og om fastsettelse af betingelserne for deltagelse i disse konkurrencer
(EFT L 224 af 18.08.1990, s. 60)

Racerene dyr

41. 391 L 0174: RAdets direktiv 91/174/E0F af 25. marts 1991 om de zootekniske og genealogiske
betingelser for handel med racerene dyr og om endring af direktiv 77/5041EOF og 90/4251EOF
(EFT L 85 af 05.04.1991, s. 37)
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Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel I finder ordene "omfattet af Traktatens bilag II" ikke anvendelse.

2. GENNEMFORELSESTEKSTER

2.1. DYRESUNDHED

42. 373 D 0053: Kommissionens beslutning 73/53/E0F af 26. februar 1973 om beskyttelsesforan-
staltninger, som medlemsstaterne skal anvende mod pemfigus hos svin (EFT L 83 af
30.03.1973, s. 43)

43. 385 D 0445: Kommissionens beslutning 85/445/EOF af 31. juli 1985 om visse sundheds-
mmsssige foranstaltninger med hensyn til enzootisk kvxgleukose (EFT L 260 af 02.10.1982,
s. 18)

44. 389 D 0091: Kommissionens beslutning 89/91/E0F at" 16. januar 1989 om bemyndigelse af
Kongeriget Spanien til at anvende supplerende sundhedsgarantier for forebyggelse af enzootisk
kvazgleukose med hensyn til kvag, der indfores til avl eller produktion (EFT L 32 af
03.03.1989, s. 37)

45. 390 D 0552: Kommissionens beslutning 90/552/EOF af 9. november 1990 om afgrmnsning af
det omr~de, der er angrebet af hestepest (EFT L 313 af 13.11.1990, s. 38)

46. 390 D 0553: Kommissionens beslutning 90/553/E0F af 9. november 1990 om identifikations-
maerket for enhovede dyr, som er vaccineret mod hestepest (EFT L 313 af 13.11.1990, s. 40)

47. 391 D 0093: Kommissionens beslutning 91/93/E0F aft 11. februar 1991 om faststtelse af den
periode af Aret, i hvilken Portugal kan sende visse enhovede dyr fra den del af dets omrAde, der
betragtes som angrebet af hestepest (EFT L 50 af 23.02.1991, s. 27)

48. 388 D 0397: Kommissionens beslutning 88/397/EOF af 12. juli 1988 om samordning af de
bestemmelser, der fastsmttes af medlemsstaterne i henhold til artikel 6 i RAdets direktiv
85/5111EOF (EFT L 189 af 20.07.1988, s. 25

49. 389 D 0531: RAdets beslutning 89/5311EOF af 25. september 1989 om udpegning af et
referencelaboratorium til identifikation af mund- og klovesygevirus og om fastlmggelse af dets
opgaver (EFT L 279 af 28.09.1989, s. 32)

50. 391 D 0042: Kommissionens beslutning 91/42/EOF af 8. januar 1991 om fastlxggelse af de
kriterier, der skal gaelde for udarbejdelse af beredskabsplaner for bekwmpelse af mund- og
klovesyge i henhold til artikel 5 i RAdets direktiv 90/423/E0F (EFT L 23 af 29.01.1991, s. 29)

51. 381 D 0859: RAdets beslutning 81/859/EOF af 19. oktober 1981 om udpegning og drift af et
referencelaboratorium for klassisk svinepest (EFT L 319 af 07.11.1981, s. 20)

52. 387 D 0065: RAdets beslutning 87/651EOF af 19. januar 1987 om forlmngelse af anvendelses-
perioden for den foranstaltning, der er fastsat ved beslutning 81/859/E0F om udpegning og drift
af et referencelaboratorium for klassisk svinepest (EFT L 34 af 05.02.1987, s. 54)
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53. 383 D 0138: Kommissionens beslutning 83/138/E0F af 25. marts 1983 om visse beskyttelses-
foranstaltninger mod afrikansk svinepest (EFT L 93 af 13.04.1983, s. 17), -ndret ved:

- 383 D 0300: Kommissionens beslutning 83/3001EOF af 8. juni 1983 (EFT L 160 af
18.06.1983, s. 44)

- 384 D 0343: Kommissionens beslutning 84/343[E0F af 18. juni 1984 (EFT L 180 af
07.07.1984, s. 38)

54. 389 D 0021: Rtdets beslutning 89/211E0F af 14. december 1988 om undtagelse af visse dele
af Spaniens omr/de fra forbud pA grund af afrikansk svinepest (EF L 9 af 12.01.1989, s. 24),
-ndret ved:

- 391 D 0112: Kommissionens beslutning 91/112/EOF af 12. februar 1991 (EF L 58 af
05.03.1991, s. 29)

55. 390 D 0208: Kommissionens beslutning 90/208/E0F af
18. april 1990 om visse beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til oksens ondartede lungesyge
i Spanien (EFT L 108 af 28.04.1990, s. 102)

56. 391 D 0052: Kommissionens beslutning 91/52/EOF af 14. januar 1991 om visse beskyttelsesfor-
anstaltninger med hensyn til oksens ondartede lungesyge i Portugal (EF L 34 af 06.02.1991,
s. 12)

57. 391 D 0056: Kommissionens beslutning 91/56/EOF af 21. janu-ar 1991 om visse beskyttelses-
foranstaltninger i Italien med hensyn til oksens ondartede lungesyge (EFT L 35 af 07.02.1991,
s.29)

58. 389 D 0469: Kommissionens beslutning 89/469/EOF af 28. juli 1989 om visse beskyttelsesfor-
anstalninger mod spongios encephalopati hos kvzeg i Det Forenede Kongerige (EF L 225 af
03.08.1989, s. 51), som andret ved:

- 390 D 0059: Kommissionens beslutning 90/59/E0F af 7. febru-ar 1990 (EFT L 41 af
15.02.1990, s. 23)

- 390 D 0261: Kommissionens beslutning 90/261/E0F af 8. ju-ni 1990 (EFT L 146 af
09.06.1990, s. 29)

59. 390 D 0200: Kommissionens beslutning 90/200/EOF af 9. april 1990 om tillmgskrav til visse
vev og organer med hensyn til bovin spongiform encephalopati (BSE) (EFT L 105 af
25.04.1990, s. 24), som mndret ved:

- 390 D 0261: Kommissionens beslutning 90/261/EOF af 8. ju-ni 1990 (EF L 146 af
09.06.1990, s. 29)

60. 391 D 0237: Kommissionens beslutning 91/237/E0F af 25. april 1991 om yderligere
beskyttelsesforanstatninger mod en ny svinesygdom (EFT L 106 af 26.04.1991, s. 67), som
gendret ved:

- 391 D 0332: Kommissionens beslutning 91/332/EOF af 8. ju-li 1991 (EFT L 183 af
09.07.1991, s. 15)
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2.2. FOLKESUNDHED

61. 384 D 0371: Kommissionens beslutning 84/371/EOF af 3. juli 1984 om fastla-ggelse af det
saerlige m-rke for fersk kod som omhandlet i artikel 5, litra a), i RAdets direktiv 64/433/EOF
(EFT L 196 af 26.07.1984, s. 46)

62. 385 D 0446: Kommissionens beslutning 85/4461EOF af 18. september 1985 om inspektion pi
stedet i forbindelse med handelen med fersk kod inden for Faellesskabet (EFT L 260 af
02.10.1985, s. 19), sor aendret ved:

- 389 D 0136: Kommissionens beslutning 89/136/EOF af 8. februar 1989 (EFT L 49 af
21.02.1989, s. 36)

- 390 D 0011: Kommissionens belsutning 90/1 l/E0F af 20. decem-ber 1989 (EFT L 7 af
10.01.1990, s. 12)

63. 390 D 0515: Kommissionens beslutning 90/515/E0F af 26. september 1990 om fastsaettelse af
referencemetoderne til undersogelse for restkoncentrationer af tungmetaller og arsen
(EFT L 268 af 18.10.1990, s. 33)

64. 387 D 0266: Kommissionens beslutning 87/266/E0F af 8. maj 1987 om godkendelse af den af
Nederlandene fremlagte helbredskontrolordning for personale, som giver tilsvarende garantier
(EFT L 126 af 15.05.1987, s. 20)

65. 390 D 0514: Kommissionens beslutning 90/514/E0F af 25. september 1990 om godkendelse
af den af Danmark fremlagte helbredskontrolordning for personale, som giver tilsvarende
garantier (EFT L 286 af 18.10.1990, s. 29)

66. 389 D 0610: Kommissionens beslutning 89/610/EOF af 14. november 1989 om fastsaettelse af
referencemetoderne og listen over nationale referencelaboratorier for pivisning af restkoncen-
trationer (EFT L 351 af 02.12.1989, s. 39)

Beslutningens bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag II tilfojes nedenst~ende med hensyn til nationale referencelaboratorier:

Medlemsstat Referencelaboratorium Gruppe restkoncentrationer

"Finland Valtion eliinladketie-
teellinen laitos,
Helsinki/Statens
veteringr-medicinska
anstalt, Helsingfors Alle grupper

Valtion maitovalmis-
teiden tarkastoslaitos, Gruppe A III
Helsinki/
Statens kontrollanstalt (a, b)
for mj61kprodukter, Gruppe B II
Helsingfors (c)
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Norge Norges Veterinar hoyskole/ Gruppe A I (b)
Veterinarinstituttet, Gruppe A III
Oslo Gruppe B I

(a,f)
Gruppe B II

Hormonlaboratoriet, Gruppe A I
Aker Sykehus, (a, c),
Oslo Gruppe A II

Bavarian Animal
Health Service, Grub Gruppe B I (b)

Schweiz/Liechtenstein

Bundesamt fiur Veterinirwesen,
Liebefeld Alle grupper

Sverige Statens livsmedelverk,
Uppsala Alle grupper

Ostrig Bundesanstalt fir
Tierseuchenbeklmpfung,
M6dling Alle grupper"

67. 380 L 0879: Kommissionensdirektiv 80/879/EOFaf 3. septem-ber 1980omsundhedsmmrkning
af fersk fjerkrakod i store emballager (EFT L 251 af 24.09.1980, s. 10)

68. 383 L 0201: Kommissionens direktiv 83/201/EOF af 12. april 1983 om undtagelser fra Rldets
direktiv 77/99/EOF for visse produkter, der indeholder andre levnedsmidler, og hvis pro-
centvise indhold af kod eller kodprodukter er minimalt (EFT L 112 af 28.04.1983, s. 28), som
xndret ved:
- 383 L 0577: Kommissionens direktiv 83/577/EOF af 15. november 1983 (EFT L 334 af

29.11.1983, s. 21)

69. 387 D 0410: Kommissionens beslutning 87/410/EOF af 14. juli 1987 om metoder, der skal
anvendes til ptvisning af restkoncentrationer af stoffer med hormonal virkning og stoffer med
thyreostatisk virkning (EFT L 223 af 11.08.1987, s. 18)

70. 389 D 0153: Kommissionens beslutning 89/153/EOF af 13. februar 1989 om korrelation mellem
prover taget med henblik pi undersogelse for restkoncentrationer og dyrene og deres oprindel-
sesbedrifter (EFT L 59 af 02.03.1989, s. 33)

71. 389 D 0358: Kommissionens beslutning 89/358/EO'F af 23. maj 1989 om gennemforelsesbe-
stemmelser til artikel 8 i RAdets direktiv 85/358/EOF (EFT L 151 af 03.06.1989, s. 39)

72. 389 D 0187: RAdets beslutning 89/187/EOF af 6. marts 1989 om faststelse af befojelser og
betingelser for udvelse af virksomhed, for sA vidt angAr EF-referencelaboratorier foreskrevet
ved direktiv 86/469/EOF om undersogelse af dyr og fersk kd for restkoncentrationer
(EFT L 66 af 10.03.1989, s. 37)

73. 388 L 0299: Ridets direktiv 88/299/EOF af 17. maj 1988 om handel med dyr behandlet med
visse stoffer med hormonal virkning og med kod af disse dyr sor omhandlet i artikel 7 i
direktiv 88/146[EOF (EFT L 128 af 21.05.1988, s. 36)
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2.3. BLANDEDE TEKSTER

74. 389 L 0362: Kommissionens direktiv 89/362/E0F af 26. maj 1989 om almindelige hygiejnebe-
stemmelser for mmlkeproduktionsbedrifter (EFT L 156 af 08.06.1989, s. 30)

75. 389 L 0384: RAdets direktiv 89/384/EOF af 20. juni 1989 om fasts&telse af bestemmelserne
for kontrol med frysepunktet for rA mlk som fastsat i bilag A til direktiv 85/397/EOF
(EFT L 181 af 28.06.1989, s. 50)

76. 391 D 0180: Kommissionens beslutning 91/180/EOF af 14. februar 1991 om visse analyse- og
provemetoder for rA mmlk og varmebehandlet mwlk (EFT L 93 af 13.04.1991, s. 1)

2.4. ZOOTEKNIK

77. 384 D 0247: Kommissionens besluming 84/247/EOF af 27. april 1984 om fasda1ggelse af
kriterier for anerkendelse af avIsforeninger og -organisationer, der forer eller opretter stambeger
for racerent avlskvag (EFT L 125 af 12.05.1984, s. 58)

78. 384 D 0419: Kommissionens beslutning 84/419/EOFF af 19. juli 1984 om faststtelse af kriterier
for indforelse af kvzg i stamboger (EFT L 237 af 05.09.1984, s. 11)

79. 386 D 0130: Kommissionens beslutning 86/1301EOF af 11. marts 1986 om fastsettelse af
metoder til individprover og til vurdering af racerent kvTgs genetiske vrdi (EFT L 101 af
17.04.1986. s. 37)

80. 386 D 0404: Kommissionens beslutning 86/404/EOF af 29. juli 1986 om blanketter for og
angivelserne i afstamningscertifikatet for racerent avlskvxg (EFT L 233 af 20.08.1986, s. 19)

81. 387 L 0328: RAdets direktiv 87/328/EOF af 18. juni 1987 om godkendelse af racerent avlskvag
til avlsbrug (EFT L 167 af 26.06.1987, s. 54)

82. 388 D 0124: Kommissionens beslutning 88/124/E0F af 21. januar 1988 om udformnningen af
afstamningscertifikater for swd og embryoner af racerent avlskvmg og de oplysninger, certifika-
terne skal indeholde (EFT L 62 af 08.03.1988, s. 32)

83. 389 D 0501: Kommissionens beslutning 89/501/E0F af 18. juli 1989 om fastswttelse af kriterier
for anerkendelse af og tilsyn med avisforeninger og -organisationer, der forer eller opretter
stamboger for racerene avlssvin (EFT L 247 af 23.08.1989, s. 19)

84. 389 D 0502: Kommissionens besluming 89/502/EOF af 18. juli 1989 om fastlggelse af
kriterier for indforelse af racerene avlssvin i stamboger (EFT L 247 af 23.08.1989, s. 21)

85. 389 D 0503: Kommissionens beslutning 89/5031EOF af 18. juli 1989 om certifikat for racerene
avlssvin, deres sad, xg og embryoner (EFT L 247 af 23.08.1889, s. 22)

86. 389 D 0504: Kommissionens beslutning 89/504/EOF af 18. juli 1989 om fastlzggelse af
kriterier for anerkendelse af og tilsyn med avisforeninger, -organisationer og private virksom-
heder, der forer eller opretter registre for hybridavlssvin (EFT L 247 af 23.08.1989, s. 31)

87. 389 D 0505: Kommissionens besluming 89/505[EOF af 18. juli 1989 om fastlmggelse af
kriterier for indforelse af hybridavlssvin i registre (EFT L 247 af 23.08.1989, s. 33)
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88. 389 D 0506: Kommissionens besluming 89/506/EOF af 18. juli 1989 om certifikatet for
hybridavlssvin, deres std, -g og embryoner (EFT L 247 af 23.08.1989, s. 34)

89. 389 D 0507: Kommissionens besluming 89/507/EOF af 18. juli. 1989 om fastmttelse af metoder
til individprover og til vurdering af racerene avlssvins og hybridavlssvins genetiske vwrdi
(EFT L 247 af 23.08.1989, s. 43)

90. 390 L 0118: Ridets direktiv 90/118/EOF af 5. marts 1990 om godkendelse af racerene avssvin
til avlsbrug (EFT L 71 af 17.03.1990, s. 34)

91. 390 L 0119: R.dets direktiv 90/119/EOF af 5. marts 1990 om godkendelse af hybridavlssvin
til avisbrug (EFT L 71 af 17.03.1990, s. 36)

92. 390 D 0254: Kommissionens besluming 90/254/EOF af 10. maj 1990 om fastl-ggelse af
kriterier for anerkendelse af avisforeninger og -organisationer, der forer eller opretter stamboger
for racerene avlsfAr og -geder (EFT L 145 af 08.06.1990, s. 30)

93. 390 D 0255: Kommissionens beslutning 90/255IEOF af 10. maj 1990 om fastlaeggelse af
kriterier for indforelse af racerene avIsfAr og -geder i stambeger (EFT L 145 af 08.06.1990,
s. 32)

94. 390 D 0256: Kommissionens beslutning 90/256/E0FF af 10. maj 1990 om fastlwggelse af
metoder til individprover og til vurdering af racerene avisfArs og -geders genetiske vzrdi
(EFT L 145 af 08.06.1990, s. 35)

95. 390 D 0257: Kommissionens beslutning 90/257/E0F af 10. maj 1990 om fastlwggelse af
kriterier for godkendelse af racerene avlsfAr og -geder til avi og anvendelse af deres s"d, Mg
og embryoner (EFT L 145 af 08.06.1990, s. 38)

96. 390 D 0258: Kommissionens beslutning 90/2581E0F af 10. maj 1990 om det zootekniske
certifikat for racerene avIsfAr og -geder, deres sad, xg og embryoner (EFT L 145 af
08.06.1990, s. 39)

3. RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNEOG EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN SKALTAGE

BEHORIGT HENSYN TIL

3.1. DYRESUTNDHED

97. 379 D 0837: Kommissionens beslutning 79/837/EOF af 25. september 1979 om fastswttelse af
kontrolbestemmelser med henblik pA at bevare danske kvwgbeswtningers status som vrende
officielt fri for brucellose (EFT L 257 af 12.10.1979, s. 46)

98. 380 D 0775: Kommissionens beslutning 80/775/EOF af 25. juli 1980 om fasts-ttelse af
kontrolbestemmelser med henblik pA i visse regioner i Forbundsrepublikken Tyskland at bevare
kvzgbesatmingernes status som vxrende officielt fri for brucellose (EFT L 224 af 27.08.1980,
s. 14), som wndret ved:

389 D 0031: Kommissionens beslutning 89/31/EOF af 21. december 1988 (EFT L 15 af
19.01.1989, s. 20)

390 D 0029: Kommissionens besluming 90/291EOF af 10. januar 1990 (EFT L 16 af
20.01.1990, s. 34)
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99. 380 D 0984: Kommissionens beslutning 80/984/EOF af 2. oktober 1980 om fastswttelse af
kontrolbestemmelser med henblik pA at bevare danske kvEegbesmtningers status som vxrende
officielt fri for tuberkulose (EFT L 281 af 25.10.1980, s. 31)

100. 388 D 0267: Kommissionens beslutning 88/267/EOF af 13. april 1988 om fastswttelse af
intervallet mellem serologisk kontrol med hensyn til brucellose i visse regioner af Det Forenede
Kongerige (EFT L 107 af 28.04.1988, s. 51)

3.2. FOLKESUNDHED

101. 388 D 0196: Kommissionens beslutning 88/196/EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Det Forenede Kongerige forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af
hormoner (EFT L 94 af 12.04.1988, s. 22)

102. 388 D 0197: Kommissionens beslutning 88/197/EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Danmark forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af hormoner (EFT L 94
af 12.04..1988, s. 23)

103. 388 D 0198: Kommissionens beslutning 88/198/EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Forbundsrepublikken Tyskland forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer
af hormoner (EFT L 94 af 12.04.1988, s. 24)

104. 388 D 0199: Kommissionens besluming 88/199/EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Italien forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af hormoner (EFT L 94
af 12.04.1988, s. 25)

105. 388 D 0200: Kommissionens beslutning 88/200/EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Belgien forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af hormoner (EFT L 94
af 12.04.1988, s. 26)

106. 388 D 0201: Kommissionens beslutning 88/2011EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Spanien forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af fiormoner (EFT L 94
af 12.04.1988, s. 27)

107. 388 D 0202: Kommissionens beslutning 88/2021EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Irland forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af hormoner (EFT L 94
af 12.04.1988, s. 28)

108. 388 D 0203: Kommissionens beslutning 88/203/EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Frankrig forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af hormoner (EFT L 94
af 12.04.1988, s. 29)

109. 388 D 0204: Kommissionens beslutning 88/204/EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Luxembourg forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af hormoner
(EF L 94 af 12.04.1988, s. 30)

110. 388 D 0205: Kommissionens beslutning 88/205[EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Grzkenland forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af hormoner
(EFT L 94 af 12.04.1988, s. 31)

111. 388 D 0206: Kommissionens beslutning 88/206/EOF af 18. februar 1988 om godkendelse af
den af Nederlandene forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af hormoner
(EFT L 94 af 12.04.1988, s. 32)

112. 388 D 0240: Kommissionens beslutning 88/2401E0F af 14. marts 1988 om godkendelse af den
af Portugal forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af hormoner (EFT L 105 af
26.04.1988, s. 28)
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113. 389 D 0265: Kommissionens beslutning 89/265/EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Spanien forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af andre stoffer end stoffer
med hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 20)

114. 389 D 0266: Kommissionens beslutning 89/266/EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Danmark forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af andre stoffer end stoffer
med hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 21)

115. 389 D 0267: Kommissionens beslutning 89/267/EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Italien forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af andre stoffer end stoffer med
hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 22)

116. 389 D 0268: Kommissionens beslutning 89/268/EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Frankrig forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af andre stoffer end stoffer
med hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 23)

117. 389 D 0269: Kommissionens beslutning 89/269/E0F af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Belgien forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af andre stoffer end stoffer
med hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 24)

118. 389 D 0270: Kommissionens beslutning 89/2701E0F af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Forbundsrepublikken Tyskland forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af
andre stoffer end stoffer med hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 25)

119. 389 D 0271: Kommissionens beslutning 89/271/EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Portugal forelagte plan for undersegelse for restkoncentrationer af andre stoffer end stoffer
med hormonal virkning (EFr L 108 af 19.04.1989, s. 26)

120. 389 D 0272: Kommissionens beslutning 89/272/EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Luxembourg forelagte plan for undersegelse for restkoncentrationer af andre stoffer end
stoffer med hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 27)

121. 389 D 0273: Kommissionens beslutning 89/2731EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Nederlandene forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af andre stoffer end
stoffer med hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 28)

122. 389 D 0274: Kommissionens beslutming 89/274/EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Det Forenede Kongerige forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af andre
stoffer end stoffer med hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 29)

123. 389 D 0275: Kommissionens beslutning 89/275/EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Grwkenland forelagte plan for undersegelse for restkoncentrationer af andre stoffer end
stoffer med hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 30)

124. 389 D 0276: Kommissionens beslutning 89/2761EOF af 30. marts 1989 om godkendelse af den
af Irland forelagte plan for undersogelse for restkoncentrationer af andre stoffer end stoffer med
hormonal virkning (EFT L 108 af 19.04.1989, s. 31)

4. RETSAKT, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager folgende retsakt til efterretning:

1. 389 X 0214: Kommissionens henstilling 89/214/EOF af 24. februar 1989 om de regler, der skal
folges ved inspektioner i ferskkodvirksomheder, der er godkendt til samhandel i Fmllesskabet
(EFT L 87 af 31.03.1989, s. 1)
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II. FODERSTOFFER

1. Uanset bestemmelserne i de i dette kapitel omhandlede retsakter indforer Schweiz og
Liechtenstein nationale bestemnelser for foder til selskabsdyr i henhold til disse retsakter inden den
1. januar 1995. Fra den 1. januar 1993 forbyder Schweiz og Liechtenstein ikke lmngere, at der
bringes produkter i handelen, som opfylder bestemxelserne i de omhandlede retsakter.

2. Produkter af animalsk oprindelse, som er fremstillet af foderstoffer i henhold til bestemmelserne
i de retsakter, der omhandles i dette bilag, mi ikke underkastes handelsrestriktioner som folge af de
ordninger, der er fastsat i dette kapitel.

OMHANDLEDE RETSAKTER

TIlsvmingsstoffer

I. 370 L 0524: RAdets direktiv 70/524/E0F af 23. november 1970
om tilsxtningsstoffer til foderstoffer (EFT nr. L 270 af 14.12.1970, s. I), som mndret ved:

373 L 0103: RAdets direktiv 73/1031E"F af 28. april 1973 (EFT nr. L 124 af 10.5.1973,
s. 17)

384 L 0587: RAdets direktiv 84/587/EOF af 30. juni 1984 (EFT nr. L 319 af 8.12.1984,
s. 13)

387 L 0153: RAdets direktiv 87/153/EOF af 16. februar 1987 (EFT nr. L 64 af 7.3.1987,
s. 19)

391 L 0248: Kommissionens direktiv 91/248/EOF af 12. april 1991 (EFT nr. L 124 af
18.5.1991, s. 1)

391 L 0249: Kommissionens direktiv 91/2491EOF af 19. april 1991 (EFT nr. L 124 af
18.5.1991, s. 43)

391 L 0336: Kommissionens direktiv 91/336/EOF af 10. juni 1991 (EFT nr. L 185 af
11.7.1991, s. 31)

EFTA-staterne overtager direktivets bestemmelser fra den 1. januar 1993 pi nedenstAende
betingelser:

- EFTA-staterne kan med hensyn til vaikstfremmende stoffer fortsat anvende deres nationale
bestenmelser. De kontraherende parter vii tage sporgsmAlet op til fornyet overvejelse i lobet
af 1995;

- EFTA-staterne kan anvende deres nationale bestemmelser pA andre tils-tningsstoffer, der er
omfattet af bilag I, indtil den 31. december 1994.

Imidlertid gmlder folgende:

- Finland kan for sA vidt angfr antibiotika fortsat anvende sine nationale bestemnelser. De
kontraherende parter tager sporgsmAlet op til fornyet overvejelse i lbet af 1995.
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- Island kan
- for sA vidt angAr antibiotika fortsat anvende sine nationale bestemmelser. De kontraheren-

de parter tager sporgsmAlet op til fornyet overvejelse i lbet af 1995;
- for sA vidt angAr antioxidanter, aroma- og smagsstoffer saint farvestoffer, inkl. pigmenter,

fortsat anvende sine nationale bestemmelser indtil den 31. december 1995.

- Norge kan
- for sA vidt angAr antibiotika, coccidiostatika og andre lagemidler, konserveringsmidlerne

svovlsyre og klorsyre saint sporstoffet kobber som vmkstfremmende middel, fortsat
anvende sine nationale bestemmelser. De kontraherende parter tager sporgsmAlet op til
fornyet overvejelse i l1bet af 1995;

- for sA vidt angAr vitaminer, provitaminer og kemisk veldef'ierede stoffer med en lignende
virkning, fortsat anvende sine nationale bestemielser i en periode, der udlober den
3 1. december 1994. De kontraherende parter kan aftale, at denne periode forlnges.

- Sverige kan, for sA vidt angAr antibiotika, coccidiostatika og andre Izgemidler saint
konserveringsmidlet myresyre fortsat anvende sine nationale bestemmelser. De kontraherende
parter tager sporgsmAlet op til foryet overvejelse i lobet af 1995.

Direktivets bestemnelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

Med henblik pA anvendelse af artikel 4 og 5:

- EFTA-staterne indsender inden den I. januar 1993 vedrorende tilsatmingsstoffer, der er
tilladt af EFTA-staterne, men ikke i Fllesskabet, dossierer, som skal vwre udarbejdet ifolge
retningslinjerne i direktiv 87/153/E0F.

Dossiererne og eventuelle monografier skal i hvert fald vre pA engelsk. Desuden skal der
med henblik pA offentliggorelse fremsendes et kort resumd pA engelsk, fransk og tysk over
de grundlggende oplysninger i dossiererne og monografieme.

- Inden den 1. januar 1995 skal beslutninger om nationale tilladelser, der gives af EFTA-
staterne, trmffes efter proceduren i artikel 23. Indtil Det Europmiske Okonomiske Fwllesskab
har truffet en afgrelse, kan EFTA-staterne for de produkter, der markedsfores pA deres
omrAde, bevare deres nationale tilladelser.

2. 387 L 0153: RAdets direktiv 87/153/EOF af 16. februar 1987 om fastlzggelse af retningslinjer
for vurdering af tilswtningsstoffer til foderstoffer (EFT nr. L 64 af 7.3.1987, s. 19)

Ublandede foderstoffer og foderblandinger

3. 377 L 0101: RAdets direktiv 77/101[EOF af 23. november 1976 om handel med ublandede
foderstoffer (EFT or. L 32 af 3.2.1977, s. 1), som wndret ved:

- 379 L 0372: RAdets direktiv 79/3721EOF af 2. april 1979 (EFT or. L 86 af 6.4.1979, s. 29)

- 379 L 0797: Kommissionens forste direktiv 79/797/EOF af 10. august 1979 (EFT or. L 239
af 22.9.1979, s. 53)

- 380 L 0510: Kommissionens andet direktiv 80/5101EOF af 2. maj 1980 (EFT or. L 126 af
21.5.1980, s. 12)
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- 382 L 0937: Kommissionens tredje direktiv 82/937/EOF af 21. december 1982 (EFT or.
L283 af 31.12.1982, s. 11)

- 386 L 0354: Ridets direktiv 86/354/E0F af 21. juli 1986 (EFT or. L 212 af 2.8.1986,
s. 27)

- 387 L 0234: Kommissionens direktiv 87/234/E0F af 31. marts 1987 (EFT or. L 102 af
14.4.1987, s. 31)

- 390 L 0654: RAdets direktiv 90/654/EOF af 4. december 1990 (EFT or. L 353 af
17.12.1990, s. 48)

Uanset direktivets bestemmelser gxlder folgende:

Sverige kan fortsat anvende sine nationale bestemmelser vedrorende kodmel og andre
produkter fremstillet af hojrisikomateriale, jf. artikel 3 i RAdets direktiv 90/667/EOF. De
kontraherende parter tager sporgsmAlet op til fornyet overvejelse i lebet af 1995.

- Schweiz og Liechtenstein kan fortsat anvende deres nationale bestenmelser om forbud mod
jordnodder indtil den 31. december 1994.

4. 379 L 0373: RAdets direktiv 79/3731E0F af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (EFT
or. L 86 af 6.4.1979, s. 30), som xndret ved:

- 380 L 0509: Kommissionens forste direktiv 80/509/E0F af 2. maj 1980 (EFT nr. L 126 af
21.5.1980, s. 9)

- 380 L 0695: Kommissionens andet direktiv 80/695/EOF af 27. juni 1980 (EFI hr. L 188
af 22.7.1980, s. 23)

- 382 L 0957: Kommissionens tredje direktiv 82/957/EOF af 21. december 1982 (EFT or.
L 386 af 31.12.1982, s. 46)

- 386 L 0354: Ridets direktiv 86/354/E0F af 21. juli 1986 (EFT or. L 212 af 2.8.1986,
s.27)

- 387 L 0235: Kommissionens direktiv 87/235/E0F af 31. marts 1987 (EFT or. L 102 af

14.4.1987, s. 34)

- 390 L 0044: Ridets direktiv 90/44/E0F 22. januar 1990 (EFT hr. L 27 af 31.1.1990, s. 35)

Uanset direktivets bestemmelser gmlder folgende:

- Sverige kan fortsat anvende sine nationale bestemnelser vedrorende kodmel og andre
produkter fremstillet af hojrisikomateriale, jf. artikel 3 i direktiv 90/667/E0F. De kon-

traherende parter tager sporgsmilet op til fornyet overvejelse i lobet af 1995.

- Schweiz og Liechtenstein kan fortsat anvende deres nationale bestemmelser om forbud mod
jordnodder indtil den 31. december 1990.

5. 380 L 0511: Kommissionens direktiv 80/51 1/EOF af 2. maj 1980 om tilladelse til i visse
tflfmlde at forhandle foderblandinger i ulukkede pakninger eller beholdere (EFT hr. L 126 af
21.5.1980, s. 14)
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6. 382 L 0475: Kommissionens direktiv 82/475/EOF af 23. juni 1982 om de rAvarekategorier, der
kan anvendes i forbindelse med mwrkning af foderblandinger til selskabsdyr (EFT or. L 213
af 21.7.1982, s. 27), som mndret ved:

- 391 L 0334: Kommissionens direktiv 91/334/EOF af 6. juni 1991 (EFT hr. L 184 af
10.7.1991, s. 27)

- 391 L 336: Kommissionens direktiv 91/336/EOF af 10. juni 1991 (EFf nr. L 185 af
17.7.1991, s. 31)

7. 386 L 0174: Kommissionens direktiv 86/174/EOF af 9. april 1986 om fastsatelse af metoden
til beregning af naringsv-rdien i foderblandinger til fjerkrz (EFT or. L 130 af 6.5.1986, s. 53)

8. 391 L 0357: Kommissionens direktiv 91/357/E0F af 13. juni 1991 om fastsmttelse af de
rAvarekategorier, der kan anvendes i forbindelse med mmrkning af foderbiandinger til andre dyr
end selskabsdyr (EFT nr. L 193 af 17.7.1991, s. 34)

Bioproteiner og lignende

9. 382 L 0471: Ridets direktiv 82/471/EOF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes
i foderstoffer (EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 8), som wndret ved:

- 385 L 0509: Kommissionens andet direktiv 85/509/EOF af 6. november 1985 (EFT or.
L 314 af 23.11.1985, s. 25)

- 386 L 0530: Kommissionens direktiv 86/530/EOF af 28. oktober 1986 (EFT hr. L 312 af
7.11.1986, s. 39)

- 388 L 0485: Kommissionens direktiv 88/485/E0F af 26. juli 1988 (EFT or. L 239 af
30.8.1988, s. 36)

- 389 L 0520: Kommissionens direktiv 89/520/EOF af 6. september 1989 (EFT nr. L 270 af
19.9.1989, s. 13)

- 390 L 0439: Kommissionens direktiv 90/439/EOF af 24. juli 1990 (EFT or. L 227 af
21.8.1990, s. 33)

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

Med henblik pi direktivets anvendelse gwIder folgende:

- EFTA-staterne indsender inden den 1. januar 1993 vedrorende produkter, sor henhorer
under de grupper af mikroorganismer, der omhandles i bilagets punkt 1.1 og 1.2, og som
er tilladt af EFTA-staterne, men ikke i Fmllesskabet, dossierer, sor skal vwre udarbejdet
ifolge retningslinjerne i RAdets direktiv 83/228/EOF.

Dossiererne skal i hvert fald foreligge pA engelsk. Desuden skal der med henblik pA
offentliggorelse fremsendes et kort resumd pA engelsk, fransk og tysk over de grundla-ggende
oplysninger i dossiererne.
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- Inden den 1. januar 1995 skal beslutninger om nationale tilladelser, der gives af EFTA-
staterne, traffes efter proceduren i artikel 13. lndtil Det Europaiske Okonomiske Faellesskab
har truffet en afgorelse, kan EFTA-staterne for de produkter, der markedsfores pA deres
oamride, fortsat benytte deres nationale tilladelser.

10. 383 L 0228: RAdets direktiv 83/228/EOF af 18. april 1983 om fastsxttelse af retningslinjer for
vurdering at visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT nr. L 126 af 13.5.1983, s. 23)

11. 385 D 0382: Kommissionens beslutning 85/382/EOF af 10. juli 1985 om forbud mod at
anvende proteinprodukter, der er fremstillet pA basis at gmrsorterne "Candida" dyrket pi n-
alkaner, i foderstoffer (EFT nr. L 217 af 14.8.1985, s. 27)

Analyse- og kontrolmetoder

12. 370 L 0373: RAdets direktiv 70/373/EOF af 20. juli 1970 om indforelse af fwllesskabs-
proveudtagningsmAder og analysemetoder for sA vidt angir den officielle kontrol med
foderstoffer (EFT nr. L 170 af 3.8.1970, s. 2), sor -ndret ved:

- 372 L 0275: RAdets direktiv 72/275[EOF af 20. juli 1972 (EFT nr. L 171 af 29.7.1972,
s. 39)

13. 371 L 0250: Kommissionens forste direktiv 71/2501EOF af 15. juni 1971 om fastsxttelse af
fmllesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol af foderstoffer (L 155 af 12.7.1971, s. 13),
som Tndret ved:

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/6801EOF af 30. juli 1981 (EFT nr. L 246 af
29.8.1981, s. 32)

14. 371 L 0393: Kommissionens andet direktiv 71/393/EOF af 18. november 1971 om faststtelse
af fwllesskabsanalysemetoder til officiel kontrol af foderstoffer (EFT nr. L 279 af 20.12.1971,
s. 7), sor xndret ved:

373 L 0047: Kammissionens direktiv 73/47JEOF af 5. december 1972 (EFT nr. L 83 af
30.3.1973, s. 35)

381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/608/E0F at 30. juli 1981 (EFT nr. L 246 af
29.8.1981, s. 32)

384 L 0004: Knmmissionens direktiv 84/41E0F af 20. december 1983 (EFT nr. L 15 af
18.1.1984, s. 28)

15. 372 L 0199: Kommissionens tredje direktiv 72/1991E0F af 27. april 1972 om fastsiettelse af
fwllesskabsanalysemetoder til officiel kontrol af foderstoffer (EFT nr. L 123 af 29.5.1972, s. 6),
som iendret ved:

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/680/EOF af 30. juli 1981 (EFT nr. L 246 af
29.8.1981, s. 32)

- 384 L 0004: Kommissionens direktiv 84/4/EOF af 20. december 1983 (EFT nr. L 15 af
18.1.1984, s. 28)
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16. 373 L 0046: Kommissionens fjerde direktiv 73/46/EOF af 5. december 1972 om fastswttelse
af f-lles analysemetoder til officiel kontrol af dyrefoder (EFT nr. L 83 af 30.3.1973, s. 21),
som wndret ved:

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/680/EOF af 30. juli 1981 (EFT nr. L 246 af
29.8.1981, s. 32)

17. 374 L 0203: Kommissionens femte direktiv 74/2031E0F af 25. marts 1974 om fastsamelse af
faellesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol af foderstoffer (EFT nr. L 108 af 22.4.1974,
s. 7), som wndret ved:

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/6801EOF af 30. juli 1981 (EFT nr. L 246 af
29.8.1981, s. 32)

18. 375 L 0084: Kommissionens sjette direktiv 75/84/EOF af 20. december 1974 om fastsxttelse
af fmllesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol af foderstoffer (EFT nr. L 32 af
5.2.1975, s. 26), som wndret ved:

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/6801EOF af 30. juli 1981 (EFT nr. L 246 af
29.8.1981, s. 32)

19. 376 L 0371: Kommissionens forste direktiv 76/371/EOF af 1. marts 1976 om fastszttelse af
ftllesskabsmider for udtagning af prover til den officielle kontrol med foderstoffer (EFT nr.
L 102 af 15.4.1976, s. 1)

20. 376 L 0372: Kommissionens syvende direktiv 76/3721EOF af 1. marts 1976 om fastsittelse af
fmllesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol med foderstoffer (EF nr. L 102 af
15.4.1976, s. 8), som wndret ved:

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/6801EOF af 30. juli 1981 (EFT nr. L 246 af
29.8.1981, s. 32)

21. 378 L 0633: Kommissionens ottende direktiv 78/633/EOF af 15. juni 1978 om fasts&ttelse af
fmilesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol med foderstoffer (EFT nr. L 206 af
29.7.1978, s. 43), som wndret ved

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/6801EOF af 30. juli 1981 (EFT nr. L 246 af
29.8.1981, s. 32)

- 384 L 0004: Kommissionens direktiv 84/4/EOF af 20. december 1983 (EFT ar. L 15 af
18.1.1984, s. 28)

22. 381 L 0715: Kommissionens niende direktiv 81/7151EOF af 31. juli 1981 om fastsattelse af
fmilesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol med foderstoffer (EFT nr. L 257 af
10.9.1981, s. 38)

23. 384 L 0425: Kommissionens tiende direktiv 84/4251EOF af 25. juli 1984 om fasts 'telse af
fxllesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol med foderstoffer (EFT hr. L 238 af
6.9.1984, s. 34)
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Uonskede stoffer og produlaer

24. 374 L 0063: R/dets direktiv 74/631EOF af 17. december 1973 om fastsa-ttelse af storsteindhold
for uonskede stoffer og produk-ter i foderstoffer (EFT nr. L 38 af 11.2.1974, s. 31), som mndret
ved:

- 376 L 0934: Kommissionens direktiv 76/934/EOF af 1. december 1976 (EFT nr. L 364 af
31.12.1976, s. 20)

- 380 L 0502: Rtdets direktiv 80/502/EOF af 6. maj 1980 (EFT nr. L 124 af 20.5.1980,
s. 17)

- 383 L 0381: Kommissionens tredje direktiv 83/381/EOF at 28. juli 1983 (EFT nr. L 222
af 13.8.1983, s. 31)

- 386 L 0299: Kommissionens jerde direktiv 86/2991EOF af 3. juni 1986 (EFT nr. L 189 af
11.7.1986, s. 40)

- 386 L 0354: R.dets direktiv 86/3541EOF af 21. juli 1986 (EF nr. L 212 af 2.8.1986,
s. 27)

- 387 L 0238: Kommissionens direktiv 87/2381E0F af 1. april 1987 (EFT hr. L 110 af
25.4.1987, s. 25)

- 387 L 0519: Rtdets direktiv 87/519/EOF af 19. oktober 1987 (EFT hr. L 304 af
27.10.1987, s. 38)

- 391 L 0126: Kommissionens direktiv 91/126/EOF af 13. februar 1991 (EFT hr. L 60 af
7.3.1991, s. 16)

- 391 L 0132: RAdets direktiv 91/132/EOF af 4. marts 1991 (EFT hr. L 66 af 13.3.1991,
s. 16)

Uanset direktivets bestemmelser om aflatoksin kan Sverige fortsat anvende sine nationale
bestemmelser. De kontraherende parter tager sporgsmAlet op til fornyet overvejelse i lobet af
1995.
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11. PLANTESUNDHEDSANLIGGENDER

Bestemmelserne med hensyn til forbindelser til tredjelande og grmnsekontrol i de retsakter, der
henvises til i dette kapitel, finder ikke anvendelse.

FRO

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. GRUNDTEKSTER

1. 366 L 0400: Ridets direktiv 66/400/EOF af 14. juni 1966 om handel med bederoefro (EFT hr.
125 af 11.7.1966, s. 2290/66), som zndret ved:

- 369 L 0061: Ridets direktiv 69/611EOF af 18. februar 1969 (EFT or. L 48 af 26.2.1969,
s. 4)

- 371 L 0162: Ridets direktiv 71/162/E0F af 30. marts 1971 (EFT nr. L 87 af 17.4.1971,
s. 24)

- 372 L 0274: RAdets direktiv 72/274/EOF af 20. juli 1972 (EFT nr. L 171 af 29.7.1972,
s. 37)

- 372 L 0418: Rldets direktiv 72/418fEOF af 6. december 1972 (EFT hr. L 287 af
26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: R~cdets direktiv 73/4381EOF af 11. december 1973 (EFT nr. L 356 af
27.12.1973, s. 79)

- 375 L 0444: Ridets direktiv 75/444/EOF af 26. juni 1975 (EFT nr. L 196 af 26.7.1975,
s. 6)

- 376 L 0331: Kommissionens forste direktiv 76/3311E0F af 29. marts 1976 (EFT nr. L 83
af 30.3.1976, s. 34)

- 378 L 0055: Ridets direktiv 78/551E0F af 19. december 1977 (EFT nr. L 16 af 20.1.1978,
s. 23)

- 378 L 0692: Ridets direktiv 78/692/EOF af 25. juli 1978 (EFT at. L 236 af 26.8.1978,
s. 13)

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/120/E0F af 14. januar 1987 (EFT hr. L 49 af
18.2.1987, s. 39)

- 388 L 0095: Kommissionens direktiv 88/95/EOF af 8. januar 1988 (EFT at. L 56 af
2.3.1988, s. 42)

- 388 L 0332: RAdets direktiv 88/332fEOF af 13. juni 1988 (EFT or. L 151 af 17.6.1988,
s. 82)
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- 388 L 0380: RAdets direktiv 88/380/E0F af 13. juni 1988 (EFT nr. L 187 af 16.7.1988,
s. 31)

- 390 L 0654: RAdets direktiv 90/654/EOF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 48)

2. 366 L 0401: RAdets direktiv 66/401/E0F af 14. juni 1966 om handel med fro af foderplanter
(EFT nr. 125 af 11.7.1966, s. 2298/66), som wndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrazdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrzdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 76)

378 L 0055: Ridets direktiv 78/55/EOF af 19. december 1977 (EFT nr. L 16 af 20.1.1978,
s. 23)

378 L 0386: Kommissionens forste direktiv 78/386/E0F a! 18. april 1978 (EFT nr. L 113
af 25.4.1978, s. 1)

378 L 0692: RAdets direktiv 78/692/EOF af 25. juli 1978 (EFT nr. L 236 af 26.8.1978,
s. 13)

378 L 1020: RAdets direktiv 78/1020/E0F af 5. december 1978 (EFT nr. L 350 af
14.12.1978, s. 27)

379 L 0641: Kommissionens direktiv 79/641/EOF af 27. juni 1979 (EFT nr. L 183 af
19.7.1979, s. 13)

379 L 0692: Rkdets direktiv 79/692/E0F af 24. juli 1979 (EFT nr. L 205 af 13.8.1979,
S. 1)

- 380 L 0754: Kommissionens direktiv 80/754/EOF a! 17. juli 1980 (EFT nr. L 207 af
9.8.1980, s. 36)

- 381 L 0126: Kommissionens direktiv 81/1261EOF af 16. februar 1981 (EFT hr. L 67 af
12.3.1981, s. 36)

- 382 L 0287: Kommissionens direktiv 82/287/E0F af 13. april 1982 (EFT nr. L 131 af
13.5.1982, s. 24)

- 385 L 0038: Kommissionens direktiv 85/38/E0F af 14. december 1984 (EFT or. L 16 af
19.1.1985, s. 41)

- 385 D 0370: Kommissionens beslutning 85/370/EOF af 8. juli 1985 (EFT or. L 209 af
6.8.1985, s. 26)

- 386 D 0153: Kommissionens besluming 86/1531E0F af 25. marts 1986 (EFT nr. L 115 af
3.5.1986, s. 26)

- 386 L 0155: Ridets direktiv 86/1551E0F af 22. april 1986 (EFT nr. L 118 af 7.5.1986,
s. 23)
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- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/1201EOF af 14. januar 1987 (EFT nr. L 49 af
18.2.1987, s. 39)

- 387 L 0480: Kommissionens direktiv 87/480/EOF af 9. september 1987 (EFT ar. L 273 af
26.9.1987, s. 43)

- 388 L 0332: R.dets direktiv 88/332/EOF af 13. juni 1988 (EFT r. L 151 af 17.6.1988,
s. 82)

- 388 L 0380: Ridets direktiv 88/3801EOF af 13. juni 1988 (EFT ax. L 187 af 16.7.1988,
s. 31)

- 389 L 0100: Kommissionens direktiv 89/100/EOF af 20. januar 1989 (EFT ar. L 38 af
10.2.1989, s. 36)

- 390 L 0654: Rtdets direktiv 90/6541EOF af 4. december 1990 (EFT ax. L 353 af
17.12.1990, s. 48)

Uanset direktivets bestemmelser gxIder folgende:

a) Finland kan i en periode, der udlober den 31. december 1996, medrmindre andet aftales
mellem de kontraherende parter, tillade handel pi sit omrAde med
- indenlandsk produceret fro, der ikke opfyider Det Europwiske Okonomiske Fzllesskabs

krav med hensyn til spireevne;
- fro af alle sorter i kategorien "handelsfro" ("kauppasiemen"/"handelsutsdde") som

defineret i den gxldende finske lovgivning.

b) Norge kan i en periode, der udlober den 31. december 1996, medmindre andet aftales
mellem de kontraherende parter, tillade handel pA sit omrtde med indenlandsk produceret
fro, der ikke opfylder Det Europwiske Okonomiske FmIlesskabs krav med hensyn til
spireevne.

3. 366 L 0402: RAdets direktiv 66/402/E0F af 14. juni 1966 om handel med swdekorn (EFT ar.
L 125 af 11.7.1966, s. 2309), som wndret ved:

- 369 L 0060: RAdets direktiv 69/60/E0F af 18. februar 1969 (EFT rr. L 48 af 26.2.1969,
s. 1)

- 371 L 0162: RAdets direktiv 71/1621EOF af 30. marts 1971 (EFT ar. L 87 af 17.4.1971,
s. 24)

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltr delsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltra~delse
(EFT ar. L 73 af 27.3.1972, s. 76)

- 372 L 0274: RAdets direktiv 72/2741EOF af 20. juli 1972 (EFT ar. L 171 af 29.7.1972,
s. 37)

- 372 L 0418: Ridets direktiv 72/4181EOF af 6. december 1972 (EFT ar. L 287 af
26.12.1972, 2. 22)

- 373 L 0438: RAdets direktiv 73/4381EOF af 11. december 1973 (EFT rr. L 356 af
27.12.1973, s. 79)
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375 L 0444: RAdets direktiv 75/444/EOF af 26. juni 1975 (EFT nr. L 196 af 26.7.1975,
s. 6)

378 L 0055: Ridets direktiv 78/55/EOF af 19. december 1977 (EFT nr. L 16 af 20.1.1978,
s. 23)

378 L 0387: Kommissionens forste direktiv 78/3871EOF af 18. april 1978 (EFT nr. L 113
af 25.4.1978, s. 13)

378 L 0692: RAdets direktiv 78/692/EOF af 25. juli 1978 (EFT nr. L 236 af 26.8.1978,
s. 13)

378 L 1020: RAdets direktiv 78/1020/EOF af 5. december 1978 (EFT nr. L 350 af
14.12.1978, s. 27)

379 L 0641: Kommissionens direktiv 79/641/EOF af 27. juni 1979 (EFT nr. L 183 af
19.7.1979, s. 13)

379 L 0692: RAdets direktiv 79/692/E0F af 24. juli 1979 (EFT nr. L 205 af 13.8.1979,
s. 1)

381 L 0126: Kommissionens direktiv 81/1261EOF af 16. februar 1981 (EFT nr. L 67 af
12.3.1981, s. 36)

386 D 0153: Kommissionens beslutning 86/153/EOF af 25. marts 1986 (EFT nr. L 115 af
3.5.1986, s. 26)

386 L 0155: RAdets direktiv 86/155/EOF af 22. april 1986 (EFT nr. L 118 af 7.5.1986,
s. 23)

386 L 0320: Kommissionens direktiv 86/320/EOF af 20. juni 1986 (EFT nr. L 200 af
23.7.1986, s. 38)

387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/120/EOF af 14. januar 1987 (EF hr. L 49 af
18.2.1987, s. 39)

388 L 0332: RAdets direktiv 88/332/E0F af 13. juni 1988 (EFT nr. L 151 af 17.6.1988,
s. 82)

388 L 0380: RAdets direktiv 88/380/EOF af 13. juni 1988 (EF nr. L 187 af 16.7.1988,
s. 31)

388 L 0506: Kommissionens direktiv 88/5061EOF af 13. september 1988 (EFT nr. L 274
af 6.10.1988, s. 44)

389 D 0101: Kommissionens beslutning 89/101/EOF af 20. januar 1989 (EFT nr. L 38 af
10.2.1989, s. 37)

389 L 0002: Kommissionens direktiv 89/2/EOF af 15. december 1988 (EFT nr. L 5 af
7.1.1989, s. 31)
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390 L 0623: Kommissionens direktiv 90/623/E0F af 7. november 1990 (EFT nr. L 333 af
30.11.1990, s. 65)

390 L 0654: RAdets direktiv 90/654/EOF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 48)

Uanset direktivets bestemnelser gxIder folgende:

a) Finland kan i en periode, der udlober den 31. december 1996, medmindre andet aftales
mellem de kontraherende parter, tillade handel pA sit omrAde med

sa~dekorn af arterne havre, byg, hvede og rug, som ikke opfylder direktivets krav mod
hensyn til strsteantallet af generationer af kategorien "certificeret swdekorn" ("valio-
siemen"/"elitutsdde");
indenlandsk produceret swdekorn, som ikke opfylder Det Europaiske Okonomiske
Fzllesskabs krav med hensyn til spireevne;
saedekorn af alle arter af kategorien "handelssa.dekorn" ("kauppasiemen"/"handelsutsi-
de") sor defineret i den gmldende finske lovgivning.

b) Norge kan i en periode, der udlober den 31. december 1996, medmindre andet aftales
mellem de kontraherende parter, tillade handel pA sit omride med indenlandsk produceret
sadekorn, der ikke opfylder Det Europwiske Okonomiske Fmilesskabs krav med hensyn
til spireevne.

4. 369 L 0208: RAdets direk-tiv 69/208/EOF af 30. juni 1969 om handel med fre af olie- og
spindplanter (EFT or. L 169 af 10.7.1969, s. 3), sor a:ndret ved:

- 371 L 0162: RAdets direktiv 71/162[EOF af 30. marts 1971 (EFT nr. L 87 af 17.4.1971,
s. 24)

- 372 L 0274: RAdets direktiv 72/2741EOF af 20. juli 1972 (EFT hr. L 171 af 29.7.1972,
s. 37)

- 372 L 0418: RAdets direktiv 72/418/EOF af 6. december 1972 (EFT or. L 287 af
26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: RAdets direktiv 73/438/EOF af 11. december 1973 (EFT hr. L 356 af
27.12.1973, s. 79)

- 375 L 0444: RAdets direktiv 75/444/EOF af 26. juni 1975 (EFT nr. L 196 af 26.7.1975,
s. 6)

- 378 L 0055: RAdets direktiv 78/551EOF af 19. december 1977 (EFT nr. L 16 af 20.1.1978,
s. 23)

- 378 L 0388: Konmissionens ferste direktiv 78/3881EOF af 18. april 1978 (EFT or. L 113
af 25.4.1978, s. 20)

- 378 L0692: RAdets direktiv 78/692[EOF af 25. juli 1978 (EFT nr. L 236 af 26.8.1978,
s. 13)

- 378 L 1020: RAdets direk-tiv 78/1020/EOF af 5. december 1978 (EFT or. L 350 af
14.12.1978, s. 27)
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- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 79/641/EOF af 27. juni 1979 (EFT nr. L 183 af
19.7.1979, s. 13)

- 380 L 0304: Kommissionens direktiv 80/304/EOF af 25. februar 1980 (EFT nr. L 68 af
14.3.1980, s. 33)

- 381 L 0126: Kommissionens direktiv 81/126/EOF af 16. februar 1981 (EFT nr. L 67 af
12.3.1981, s. 36)

- 382 L 0287: Komnmissionens direktiv 82/287/EOF af 13. april 1982 (EFT nr. L 131 af
13.5.1982, s. 24)

- 382 L 0727: Ridets direktiv 82/727/EOF af 25. oktober 1982 (EFT nr. L 310 af 6.11.1982,
s. 21)

- 382 L 0859: Kommissionens direktiv 82/859/E0F af 2. december 1982 (EFT nr. L 357 af
18.12.1982, s. 31)

- 386 L 0155: Ridets direktiv 86/155/EOF af 22. april 1986 (EFT nr. L 118 af 7.5.1986,
s. 23)

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/120/E0F af 14. januar 1987 (EFT nr. L 49 af
18.2.1987, s. 39)

- 387 L 0480: Kommissionens direktiv 87/480/E0F af 9. september 1987 (EFT nr. L 273
af 26.9.1987, s. 43)

- 388 L 0332: RAdets direktiv 88/332/EOF af 13. juni 1988 (EFT nr. L 151 af 17.6.1988,
s. 82)

- 388 L 0380: Ridets direktiv 88/380/EOF af 13. juni 1988 (EFT nr. L 187 af 16.7.1988,
s. 31)

- 390 L 0654: Ridets direktiv 90/654/E0F af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 48)

5. 370 L 0457: RAdets direktiv 70/457/EOF af 29. september 1970 om den fwlles sortsliste over
landbrugsplantearter (EFT nr. L 225 af 12.10.1970, s. 1), som xndret ved:

- 372 L 0418: Ridets direktiv 72/418/EOF af 6. december 1972 (EFT nr. L 287 af
26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: RAdets direktiv 73/438/EOF af 11. december 1973 (EFT hr. L 356 af
27.12.1973, s. 79)

- 376 D 0687: Kommissionens beslutning 76/6871EOF af 30. juni 1976 (EFT nr. L 235 af
26.8.1976, s. 21)

- 378 D 0122: Kommissionens beslutning 78/1221EOF af 28. december 1977 (EFT nr. L 41
af 11.2.1978, s. 34)
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379 D 0095: Kommissionens beslutning 79/951EOF af 29. december 1978 (EFT nr. L 22
af 31.1.1979, s. 21)

379 L 0692: RAdets direktiv 79/6921EOF af 24. juli 1979 (EFT nr. L 205 af 13.8.1979,
s. 1)

379 L 0967: RAdets direktiv 79/9671EOF af 12. november 1979 (EFT nr. L 293 af
20.11.1979, s. 16)

- 381 D 0436: Kommissionens beslutning 81/4361EOF af 8. maj 1981 (EFT nr. L 167 af
24.6.1981, s. 29)

- 381 D 0888: Kommissionens beslutning 81/8881EOF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 324
af 12.11.1981, s. 28)

- 382 D 0041: Kommissionens beslutning 82/41/EOF af 29. december 1981 (EFT nr. L 16
af 22.1.1982, s. 50)

- 383 D 0297: Kommissionens beslutning 83/2971E0F af 6. juni 1983 (EFT ar. L 157 af
15.6.1983, s. 35)

- 386 L 0155: RAdets direktiv 86/155/E0F af 22. april 1986 (EFT nr. L 118 af 7.5.1986,
s. 23)

- 388 L 0380: RAdets direktiv 88/380/E0F af 13. juni 1988 (EFT nr. L 187 af 16.7.1988,
s. 31)

- 390 L 0654: RAdets direktiv 90/654/E0F af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 48)

Uanset direktivets besternmelser gmlder folgende:

De kontraherende parter skal fra aftalens ikrafttrmdelse sammen udarbejde en fzlles
sortsliste, der ogsl omfatter de af EFTA-staternes sorter, sor opfylder direktivets krav. De
skal stile mod, at en sicdan fwlles sortsliste er fmrdigudarbejdet inden den 31. decem-
ber 1995.

- Indtil den i samarbejde opstillede sortsliste traeder i kraft, anvender EFTA-staterne fortsat
deres nationale sortslister.

6. 370 L 0458: RAdets direktiv 70/458/E0F af 29. september 1970 om handel med gronsagsfro
(EFT nr. L 225 af 12.10.1970, s. 7, sor ndret ved:

- 371 L 0162: RAdets; direktiv 71/162/EOF af 30. marts 1971 (EFT hr. L 87 af 17.4.1971,
s. 24)

- 372 L 0274: Ridets direltiv 72/274/EOF af 20. juli 1972 (EFT nr. L 171 af 29.7.1972,
s. 37)

- 372 L 0418: RAdets direktiv 72/418/EOF af 6. december 1972 (EFT hr. L 287 af
26.12.1972, s. 22)
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- 373 L 0438: RAdets direktiv 73/438/EOF af 11. december 1973 (EFT nr. L 356 af
27.12.1973, s. 79)

- 376 L 0307: RAdets direktiv 76/307/EOF af 15. marts 1976 (EIFT nr. L 72 af 18.3.1976,
s. 16)

- 378 L 0055: Rhdets direktiv 78/55/EOF af 19. december 1977 (EFT nr. L 16 af 20.1.1978,
s. 23)

- 378 L 0692: RAdets direktiv 78/692/EOF af 25. juli 1978 (EFT nr. L 236 af 26.8.1978,
s. 13)

- 379 D 0355: Kommissionens beslutning 79/355/E0F af 20. marts 1979 (EFT ar. L 84 af
4.4.1979, s. 23)

- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 79/641/E0F af 27. juni 1979 (EFT nr. L 183 af
19.7.1979, s. 13)

- 379 L 0692: RAdets direktiv 79/692/EOF af 24. juli 1979 (EFT nr. L 205 af 13.8.1979,
S. 1)

- 379 L 0967: RAdets direktiv 79/967/EOF af 12. november 1979 (EFT nr. L 293 af
20.11.1979, s. 16)

- 381 D 0436: Kommissionens beslutning 81/436/EOF af 8. maj 1981 (EFT nr. L 167 af
24.6.1981, s. 29)

- 381 D 0888: Kommissionens besluming 81/888/E0F af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 324
af 12.11.1981, s. 28)

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/120/EOF af 14. januar 1987 (EF nr. L 49 af
18.2.1987, s. 39)

- 387 L 0481: Kommissionens direktiv 87/481/E0F af 9. september 1987 (EFT nr. L 273
af 26.9.1987, s. 45)

- 388 L 0332: Rkdets direktiv 88/332/E0F af 13. juni 1988 (EFT nr. L 151 af 17.6.1988,
s. 82)

- 388 L 0380: RAdets direktiv 88/380/EOF af 13. juni 1988 (EFT nr. L 187 af 16.7.1988,
s. 31)

- 390 L 0654: R.dets direlctiv 90/6541E0F af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 48)

7. 372 L 0168: Kommissionens direktiv 72/1681EOF af 14. april 1972 om faststtelse af
kendetegn og mindstekrav for afprovning af gronsagsarternes sorter/stammer (EFT nr. L 203
af 2.5.1972, s. 6)

8. 372 L 0180: Kommissionens direktiv 72/180/EOF af 14. april 1972 om fastsattelse af
kendetegn og mindstekrav for afprovning af landbrugsplantearternes sorter/stammer (EFT nr.
L 108 af 8.5.1972, s. 8)
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9. 374 L 0268: Kommissionens direktiv 74/2681EOF af 2. maj 1974 om fastsmttelse af smrlige
betingelser vedrorende indhold af Avena fatua i fro af foderplanter og i sadekorn (EFT or.
L 141 af 24.5.1974, s. 19), som -ndret ved:

- 378 L 0511: Kommissionens direktiv 78/5111E0F af 24. maj 1978 (EFT nr. L 157 af
15.6.1978, s. 34)

2. GENNEMFORELSESTEKSTER

10. 375 L 0502: Kommissionens direktiv 75/5021EOF af 25. juli 1975 om begrmnsning afbandelen
med fro a! engrapgrms (Poa pratensis L.) til kun at omfatte fro, der officielt er certificeret som
"basisfro" eller "certificeret fro" (EF nr. L 228 af 29.8.1975, s. 23)

11. 380 D 0755: Kommissionens beslutning 80/7551EOF af 17. juli 1980 om tilladelse til at forsyne
pakningerne til sadekorn med de foreskrevne angivelser (EFT nr. L 207 af 9.8.1980, s. 37),
som mndret ved:

- 381 D 0109: Kommissionens beslutning 81/1091EOF af 10. februar 1981 (EFT nr. L 64 af
11.3.1981, s. 13)

12. 381 D 0675: Kommissionens beslutning 81/675/E0F af 28. juli 1981 om konstatering af, at
visse lukkeanordninger er "engangslukkeanordninger" som omhandlet i RAdets direktiv
66/400/EOF, 66/401/EOF, 66/402/EOF, 69/208/EOF og 70/458/EOF (EFT or. L 246 af
29.8.1981, s. 26), som wndret ved:

- 386 D 0563: Kommissionens beslutning 86/5631EOF af 12. november 1986 (EFT or. L 327
af 22.12.1986, s. 50)

13. 386 L 0109: Kommissionens direktiv 86/109/EOF af 27. februar 1986 om begrmnsning af
handelen med fro af visse arter foderplanter saint af olie- og spindplanter til kun at omfatte fro,
der er officielt certificeret som "basisfro" eller "certificeret fro" (EFT or. L 93 af 8.4.1986,
s. 21), som xndret ved:

- 389 L 0424: Kommissionens direktiv 89/424/EOF af 30. juni 1989 (EFT or. L 196 af
12.7.1989, s. 50)

- 391 L 0376: Kommissionens direktiv 91/376/EOF af 25. juni 1991 (EFT hr. L 203 af
26.7.1991, s. 108)

14. 387 D 0309: Kommissionens beslutning 87/3091EOF af 2. juni 1987 om tilladelse til at forsyne
pakningerne med fro af visse foderplanter med de foreskrevne angivelser (EFT or. L 155 af
16.6.1987, s. 26), som zndret ved:

- 388 D 0493: Kommissionens beslutning 88/493/EOF af 8. september 1988 (EFT or. L 261
af 21.9.1988, s. 27)

15. 389 L 0014: Kommissionens direktiv 89/14/EOF af 15. december 1988 om fastlzggelse af de
sortsgrupper af bladbeder og rodbeder, der er omhandlet i de betingelser for isolering af
bestanden, som er fastsat i bilag I til Ridets direktiv 70/458/EOF om handel med gronsagsfro
(EFT hr. L 8 af 11.1.1989, s. 9)
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16. 389 D 0374: Kommissionens beslutning 89/3741EOF af 2. juni 1989 om gennemforelse af et
tidsbegrmnset forsog i henhold til Ridets direktiv 66/402fEOF om handel med swdekorn for
at fastswtte, hvilke betingelser rughybridbestande og -fro skal opfylde (EFT nr. L 166 af
16.06.1989, s. 66)

17. 389 D 0540: Kommissionens beslutning 89/540/EOF af 22. september 1989 om gennemforelse
af et tidsbegrwnset forsog om handel med fro og plantemateriale (EFT nr. L 286 af 4.10.1989,
s. 24)

18. 390 D 0639: Kommissionens beslutning 90/639/EOF af 12. november 1990 om de navne, der
skal bres af sorter afledt af sorter af gronsagsarter anfort i beslutning 89/7/EOF (EFT
nr. L 348 af 12.12.1990, s. 1)

3. RETSAKTER, SOM EFIA-STATERNE OG EFIrA-TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL
TAGE BEHORIGT HENSYN TIL

19. 370 D 0047: Kommissionens besluming 70/471E0F af 22. december 1969 om fritagelse af Den
Franske Republik fra forpligtelsen til at anvende RAdets direktiver af 14. juni 1966 om handel
med fro af foderplanter og med swdekorn for visse arters vedkommende (foreligger ikke pA
dansk)(EFT nr. L 13 af 19.01.1970, s. 26), som xndret ved:

- 380 D 0301: Kommissionens beslutning 80/301/EOF af 25. februar 1980 (EFT nr. L 68 af
14.03.1980, s. 30)

20. 373 D 0083: R.dets beslutning 73/83/E0F af 26. marts 1973 om sammenligneligheden af
markinspektioner vedrorende produktionskulturer af fro i Danmark, Irland og Det Forenede
Kongerige (EFT nr. L 106 af 20.04.1973, s. 9), som mndret ved:

- 374 D 0350: RAdets beslutning 74/350/EOF af 27. juni 1974 (EFT hr. L 191 af 15.07.1974,
s. 27)

21. 373 D 0188: Kommissionens besluming 73/188/EOF af 4. juni 1973 om fritagelse af Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland fra forpligtelsen til at anvende Ridets
direktiv af 29. september 1970 om handel med gronsagsfro for visse arter (EFT nr. L 194 af
16.07.1973, s. 16)

22. 374 D 0005: Kommissionens beslutning 74/5/EOF af 6. december 1973 om fritagelse for
Kongeriget Danmark af forpligtelsen til at anvende Ridets direktiv af 14. juni 1966 om handel
med sAswd, for sA vidt angAr visse arter (EFT nr. L 12 af 15.1.1974, s. 13)

23. 374 D 0269: Kommissionens beslutning 74/2691EOF af 2. maj 1974 om bemyndigelse af visse
medlemsstater til at tage strengere forholdsregler i tilfwlde af, at der findes Avena fatua i fro
af foderplanter og i sAsmd (EFT nr. L 141 af 24.5.1974, s. 20), som -ndret ved:

- 378 D 0512: Kommissionens beslutning 78/512/EOF af 24. maj 1978 (EFT nr. L 157 af
15.6.1978, s. 35)
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24. 374 D 0358: Kommissionens besluming 74/358/EOF af 13. juni 1974 om fritagelse for Irland
fra at anvende RAdets direktiv af 29. september 1970 om handel med gronsagsfro pA visse arter
(EFT nr. L 196 af 19.7.1974, s. 15), som wndret ved:

- 390 D 0209: Kommissionens beslutning 90/209/EOF af 19. april 1990 (EFT nr. L 108 af
28.4.1990, s. 104)

25. 374 D 0360: Kommissionens beslutning 74/360/EOF af 13. juni 1974 om fritagelse for Det
Forenede Kongerige fra forpligtelsen til at anvende Ridets direktiv af 30. juni 1969 om handel
med fro af olie- og spindplanter pA visse arter (EFT nr. L 196 af 19.7.1974, s. 18)

26. 374 D 0361: Kommissionens beslutning 74/361/EOF af 13. juni 1974 om fritagelse for Det
Forenede Kongerige fra forpligtelsen til at anvende RAdets direktiv af 14. juni 1966 om handel
med sadekorn pA visse arter (EFT nr. L 196 af 19.7.1974, s. 19)

27. 374 D 0362: Kommissionens besluming 74/362/EOF af 13. juni 1974 om fritagelse for Det
Forenede Kongerige fra forpligtelsen til at anvende Ridets direktiv af 14. juni 1966 om handel
med fro af foderplanter pA visse arter (EFT nr. L 196 af 19.7.1974, s. 20)

28. 374 D 0366: Kommissionens beslutning 74/3661EOF af 13. juni 1974 om forelobig tilladelse
for Den Franske Republik til i Frankrig at forbyde handel med fro af krybbonner af sorten
"Sim" (EFT nr. L 196 af 19.7.1974, s. 24)

29. 374 D 0367: Kommissionens beslutning 74/367/EOF af 13. juni 1974 om forelobig tilladelse
for Den Franske Republik til i Frankrig at forbyde handel med fro af krybbnner af sorten
"Duster" (EFT nr. L 196 af 19.7.1974, s. 25)

30. 374 D 0491: Kommissionens beslutning 74/491/EOF af 17. september 1974 om fritagelse af
Kongeriget Danmark for anvendelse af RAdets direktiv af 30. juni 1969 om handel med fro af
olie- og spindplanter pA visse arter (EFT nr. L 267 af 3.10.1974, s. 18)

31. 374 D 0531: Kommissionens besluming 74/53 I/EOF af 16. oktober 1974 om bemyndigelse for
Kongeriget Nederlandene til at trmffe strengere bestemmelser, for sA vidt angir indholdet af
Avena fatua i saidekorn (EFT nr. L 299 af 7.11.1974, s. 13)

32. 374 D 0532: Kommissionens beslutning 74/532/EOF af 16. oktober 1974 om fritagelse for
Irland fra forpligtelsen til at anvende RAdets direktiver af 14. juni 1966 om handel med fro af
foderplanter og s rdekorn sAvel som RAdets direktiv af 30. juni 1969 om handel med fro af
olie- og spindplanter pA visse arter (EFT nr. L 299 af 7.11.1974, s. 14)

33. 375 D 0577: Kommissionens beslutning 75/577/EOF af 30. juni 1975 om at bemyndige Den
Franske Republik til at begr-nse handelen med fro og planter af visse sorter af landbrugs-
planter (EFT nr. L 253 af 30.9.1975, s. 41)

34. 375 D 0578: Kommissionens beslutning 75/578/EOF af 30. juni 1975 om at bemyndige
Storhertugdommet Luxembourg til at begrmnse markedsforingen af fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 253 af 30.9.1975, s. 45), som lendret ved:

- 378 D 0285: Kommissionens beslutning 78/285/EOF af 22. februar 1978 (EFT nr. L 74 af
16.3.1978, s. 29)
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35. 375 D 0752: Kommissionens besluming 75/752/E0F af 20. november 1975 om fritagelse for
Det Forende Kongerige fra forpligtelsen til at anvende RAdets direktiv 70/458/E0F pA visse
gronsager (EFT nr. L 319 af 10.12.1975, s. 12)

36. 376 D 0219: Kommissionens beslutning 76/219/EOF af 30. december 1975 om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 46 af 21.2.1976, s. 30)

37. 376 D 0221: Kommissionens besluming 76/2211E0F a! 30. december 1975 om bemyndigelse
af Storhertugdommet Luxembourg til at begrwnse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 46 af 21.2.1976, s. 33)

38. 376 D 0687: Kommissionens beslutning 76/687/EOF af 30. juni 1976 om bemyndigelse af
Forbundsrepublikken Tyskland til at begrense handelen med fro a! visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 235 af 26.8.1976, s. 21), som Tndret ved:

- 378 D 0615: Kommissionens beslutning 78/615/EO'F a! 23. juni 1978 (EFT nr. L 198 af
22.7.1978, s. 12)

39. 376 D 0688: Kommissionens besluming 76/688/EOF af 30. juni 1976 om bemyndigelse a! Den
Franske Republik til at begrmnse handelen med visse sorter af landbrugsplantearter (EFT nr.
L 235 af 26.8.1976, s. 24)

40. 376 D 0689: Kommissionens beslutning 76/689/EOF af 30. juni 1976 om at bemyndige
Storhertugdommet Luxembourg til at begriense handelen med fro af visse sorter a! landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 235 af 26.8.1976, s. 27)

41. 376 D 0690: Kommissionens beslutning 76/690/EOF af 30. juni 1976 om at bemyndige Det
Forenede Kongerige til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugsplantearter
(EFT nr. L 235 af 26.8.1976, s. 29)

42. 377 D 0147: Kommissionens beslutning 77/147/EOF af 29. december 1976 om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 47 af 18.2.1977, s. 66)

43. 377 D 0149: Kommissionens beslutning 77/149[EOF af 29. december 1976 om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at begrmnse handelen med fro af visse sorter a! landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 47 af 18.2.1977, s. 70)

44. 377 D 0150: Kommissionens besluming 77/1501E0F af 29. december 1976 om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at begraense handelen med fro af en bestemt kornsort (EFT nr.
L 47 af 18.2.1977, s. 72)

45. 377 D 0282: Kommissionens beslutning 77/2821E0F af 30. marts 1977 om bemyndigelse af
Den Franske Republik til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugsplantearter
(EFT nr. L 95 af 19.4.1977, s. 21)

46. 377 D 0283: Kommissionens beslutning 77/2831E0F af 30. marts 1977 om bemyndigelse af
Det Forenede Kongerige til at begr-nse handelen med fro af visse landbrugsplantearter (EFT
nr. L 95 af 19.4.1977, s. 23)
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47. 377 D 0406: Kommissionens beslutming 77/406/EOF af 1. juni 1977 om bemyndigelse af
Forbundsrepublikken Tyskland til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 148 af 16.6.1977, s. 25)

48. 378 D 0124: Kommissionens beslutning 78/124/EOF af 28. december 1977 om bemyndigelse
af Storhertugdemmet Luxembourg til at begrwnse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 41 af 11.2.1978, s. 38)

49. 378 D 0126: Kommissionens beslutning 78/126/EOF af 28. december 1977 om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrznse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 41 af 11.2.1978, s. 41)

50. 378 D 0127: Kommissionens beslutning 78/127/EOF af 28. december 1977 om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT Dr. L 41 af 11.2.1978, s. 43)

51. 378 D 0347: Kommissionens beslutning 78/347/EOF af 30. marts 1978 om bemyndigelse af
Det Forenede Kongerige til at begrmnse handelen med fro af visse landbrugsplantearter (EFT
nr. L 99 af 12.4.1978, s. 26)

52. 378 D 0348: Kommissionens beslutning 78/348/E0F af 30. marts 1978 om bemyndigelse af
Den Franske Republik til at begrwnse handelen med fro af visse sorter af landbrugsplantearter
(EFT nr. L 99 af 12.4.1978, s. 28)

53. 378 D 0349: Kommissionens beslutning 78/349/EOF af 30. marts 1978 om bemyndigelse af
Forbundsrepublikken Tyskland til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 99 af 12.4.1978, s. 30)

54. 379 D 0092: Kommissionens beslutning 79/92/E0F af 29. december 1978 om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrznse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 22 af 31.1.1979, s. 14)

55. 379 D 0093: Kommissionens beslutning 79/93fEOF af 29. december 1978 om bemyndigelse
af Det Forenede Kongerige til at begrnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EF nr. L 22 af 31.1.1979, s. 17)

56. 379 D 0094: Kommissionens besluming 79/94/EOF af 29. december 1978 om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT Dr. L 22 af 31.1.1979, s. 19)

57. 379 D 0348: Kommissionens besluming 79/348/E0F af 14. marts 1979 om bemyndigelse af
Den Franske Republik til at begrtnse handelen med fro af visse sorter af landbrugsplantearter
(EFT nr. L 84 af 4.4.1979, s. 12)

58. 379 D 0355: Kommissionens beslutning 79/3551EOF af 20. marts 1979 om fritagelse af
Kongeriget Danmark for at anvende RAdets direktiv 70/458/EOF om handel med gronsagsfro
med hensyn til visse arter (EFT nr. L 84 af 4.4.1979, s. 23)

59. 380 D 0128: Kommissionens beslutning 80/128/E0F af 28. december 1979 om bemyndigelse
af Det Forenede Kongerige til at begrxnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 29 af 6.2.1980, s. 35)
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60. 380 D 0446: Kommissionens beslutning 80/446/EOF af 31. marts 1980 om bemyndigelse af
Det Forenede Kongerige til at begrmnse handelen med fro af en sort af en landbrugsplanteart
(EFT nr. L 110 af 29.4.1980, s. 23)

61. 380 D 0512: Kommissionens besluming 80/5121E0F af 2. maj 1980 om bemyndigelse af
Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Storhertugdrnmet Luxembourg,
Kongeriget Nederlandene og Det Forenede Kongerige til at se bort fra betingelserne i RAdets
direktiv 66/401/EOF om handel med fro af foderplanter vedrorende vwgten af den prove, der
udtages til bestemmelse af antallet af fro af Cuscuta (EFT nr. L 126 af 21.5.1980, s. 15)

62. 380 D 1359: Kommissionens beslutning 80/1359/EOF af 30. december 1980 om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrtnse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 384 af 31.12.1980, s. 42)

63. 380 D 1360: Kommissionens beslutning 80/1360/E0F af 30. december 1980 om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT hr. L 384 af 31.12.1980, s. 44)

64. 380 D 1361: Kommissionens beslutning 80/1361/EOF af 30. december 1980 om bemyndigelse
af Det Forenede Kongerige til at begranse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 384 af 31.12.1980, s. 46)

65. 381 D 0277: Kommissionens beslutning 81/277/EOF af 31. marts 1981 om bemyndigelse af
Den Franske Republik til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugsplantearter
(EFT hr. L 123 af 7.5.1981, s. 32)

66. 381 D 0436: Kommissionens beslutning 81/4361EOF af 8. maj 1981 om bemyndigelse af Det
Forenede Kongerige til at forlwnge fristen for godkendelse af visse sorter af gronsags- og land-
brugsplantearter (EFT or. L 167 af 24.6.198 1, s. 29)

67. 382 D 0041: Kommissionens beslutning 82/41/E0F af 29. december 1981 om bemyndigelse
af Det Forenede Kongerige til at begriense handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT hr. L 16 af 22.1.1982, s. 50)

68. 382 D 0947: Kommissionens beslutning 82/947/EOF af 30. december 1982 om bemyndigelse
af Det Forenede Kongerige til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT or. L 383 af 31.12.1982, s. 23), som wndret ved:

- 388 D 0625: Kommissionens beslutning 88/6251E0F a! 8. december 1988 (EFT or. L 347
af 16.12.1988, s. 74)

69. 382 D 0948: Komnissionens beslutning 82/9481E0F af 30. december 1982 om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at begrmnse handelen med fro a! visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT or. L 383 af 31.12.1982, s. 25)

70. 382 D 0949: Kommissionens beslutning 82/949/E0F af 30. december 1982 om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrznse handelen med fro af visse sorter af
Iandbrugsplantearter (EFT or. L 383 af 31.12.1982, s. 27)

71. 384 D 0019: Kommissionens beslutning 84/19/EOF af 22. december 1983 om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at begr-nse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT or. L 18 af 21.1.1984, s. 43)
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72. 384 D 0020: Kommissionens besluming 84/201EOF af 22. december 1983 om bemyndigelse
til Det Forenede Kongerige til at begrzense handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 18 af 21.1.1984, s. 45)

73. 384 D 0023: Kommissionens beslutning 84/231EOF af 22. december 1983 om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT hr. L 20 af 25.1.1984, s. 19)

74. 385 D 0370: Kommissionens beslutning 85/3701EOF af 8. juli 1985 om bemyndigelse af
Nederlandene til ogsA pA grundlag af resultaterne af fro- og froplantekontrol at afgore, om fro
af apomiktiske, en-klonede sorter af Poa pratensis opfylder normerne for sortsrenhed som
fastsat i bilag H til RAdets direktiv 66/401/EOF (EFT or. L 209 af 6.8.1985, s. 41)

75. 385 D 0623: Kommissionens besluming 85/6231EOF af 16. december 1985 om bemyndigelse
af Den Franske Republik til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT nr. L 379 af 31.12.1985, s. 18)

76. 385 D 0624: Kommissionens beslutning 85/6241EOF af 16. december 1985 om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 379 af 31.12.1985, s. 20)

77. 386 D 0153: Kommissionens beslutning 86/153/EOF af 25. marts 1986 om fritagelse af
Grx-kenland for visse arter at anvende Rldets direktiv 66/4011EOF, 66/402/EOF og
69/208/EOF om handel med fro henholdsvis af foderplanter, smdekorn og fro af olie- og
spindplanter (EFT nr. L 115 af 3.5.1986, s. 26)

78. 387 D 0110: Kommissionens beslutning 87/1 10/EOF af 22. december 1986 om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 48 af 17.2.1987, s. 27)

79. 387 D 0111: Kommissionens beslutning 87/11 1IEOF af 22. december 1986 om bemyndigelse
af Det Forenede Kongerige til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af landbrugs-
plantearter (EFT or. L 48 af 17.2.1987, s. 29)

80. 387 D 0448: Kommissionens besluming 87/448/EOF af 31. juli 1987 om bemyndigelse af Det
Forenede Kongerige til at begrmnse handelen med fro af en sort af en landbrugsplanteart (EFT
nr. L 240 af 22.8.1987, s. 39)

81. 389 D 0078: Kommissionens besluming 89/781EOF af 29. december 1988 om liberalisering
af sanhandelen med fro af visse landbrugsplantearter mellem Portugal og andre medlemsstater
(EFT nr. L 30 af 1.2.1989, s. 75)

82. 389 D 0101: Kommissionens besluming 89/101/EOF af 20. januar 1989 om fritagelse af
Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Irland, Luxembourg og Det Forenede Kongerige for
med hensyn til visse arter at anvende Ridets direktiv 66/401/EOF, 66/402/EOF, 69/208/EOF
og 70/458/EOF om handel med henholdsvis fro af foderplanter, sacdekorn, fro af olie- og
spindplanter og gronsagsfro (EFT nr. L 38 af 10.2.1989, s. 37)

83. 389 D 0421: Kommissionens beslutning 89/4211EOF af 22. juni 1989 om bemyndigelse af Den
Hellenske Republik til at begr-nse handelen med fro af visse sorter af landbrugsplantearter
(EFT or. L 193 af 8.7.1989, s. 41)
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84. 389 D 0422: Kommissionens beslutning 89/422/EOF af 23. juni 1989 om bemyndigelse af
Forbundsrepublikken Tyskland til at begrmnse handelen med fro af en sort af en landbrugs-
planteart og om wndring af beslutning 89/771EOF (EFT ar. L 193 af 8.7.1989, s. 43)

85. 390 D 0057: Kommissionens beslutning 90/57/EOF af 24. januar 1990 om liberalisering af
samhandelen med fro af visse landbrugsprodukter mellem Portugal og andre medlemsstater
(EFT nr. L 40 af 14.2.1990, s. 13)

86. 390 D 0209: Kommissionens beslutning 90/209/EOF af 19. april 1990 om fritagelse af
medlemsstaterne fra for nogle arters vedkomniende at anvende bestemmnelserne i Ridets direktiv
70/458/EOF om handel med gronsagsfro, og om mndring af besluming 73/122/EOF og
74/358/EOF og om ophmvelse af beslutning 74/363/EOF (EFT hr. L 108 af 28.4.1990, s. 104)

87. 391 D 0037: Kommissionens beslutning 91/37/EOF af 20. december 1990 om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland og Den Hellenske Republik til at begrznse handelen med fro
af visse sorter af landbrugsplantearter og om wndring af nogle beslutninger om bemyndigelse
af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrmnse handelen med fro af visse sorter af
landbrugsplantearter (EFT nr. L 18 af 24.1.1991, s. 19)
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