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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
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cation du 15 juillet 1993), conclu A Porto le 2 mai 1992 et le Protocole portant adap-
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17 mars 1993, enregistr~s sous le num6ro 1-31121. Les 26 volumes reproduisent les
textes officiels comme suit:
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Volumes 1799 et 1800 : grec
Volumes 1801 et 1802: anglais
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Volumes 1805 et 1806: islandais
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Volumes 1809 et 1810: n6erlandais
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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 a judgement 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 SECRIeTARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apr~s l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr6 au Secr6tariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dfi 6tre enregistr6 mais ne l'a pas W ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e g6n6rale a adopt6 un r~glement destin6 A mettre en
application 'Article 102 de la Charte (voir texte du riglement, vol. 859, p. IX).

Le terme <c trait6 >> et l'expression « accord international >> n'ont 6t6 d6finis ni dans la Charte ni dans
le riglement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adopt6e A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a pr6sent6 l'instrument b '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 renregistrement d'un instrument prdsent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secr6tariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secr6tariat consid~re done que les actes qu'il pourrait etre amen6 A accomplir
ne conferent pas un instrument la qualit6 de < trait6 ou d'< accord international > si cet instrument
n'a pas d6jA cette qualit6, et qu'ils ne conferent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss6derait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi6s dans ce Re-
cuei ont td 6tablies par le Secrdtariat de l'Organisation des Nations Unies.
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[SWEDISH TEXT - TEXTE SUtDOIS]

AVTAL OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRADET

INNEHALLSFORTECKNING

INGRESS

DEL I MAL OCH PRINCIPER

DEL II FRI RORLIGHET F6R VAROR

Kapitel 1 Grundliggande principer
Kapitel 2 Jordbruks- ocb fiskeprodukter
Kapitel 3 Samarbete i tullfrigor och om handelslittnader
Kapitel 4 Andra regler som avser fri r6rlighet f6r varor
Kapitel 5 Kol- och st&lprodukter

DEL III FRI RORLIGHET FOR PERSONER, TJANSTER OCH KAPITAL

Kapitel 1 Arbetstagare och egenf6retagare
Kapitel 2 Etableringsritt
Kapitel 3 Tjinster
Kapitel 4 Kapital
Kapitel 5 Ekonomiskt och monetlrt samarbete
Kapitel 6 Transporter

DEL IV KONKURRENSREGLER OCH ANDRA GEMENSAMMA REGLER

Kapitel 1 Regler tillimpliga pA f6retag
Kapitel 2 Statligt st6d
Kapitel 3 Andra gemensamma regler

DEL V OVERGRIPANDE BESTAMMELSER AVSEENDE DE FYRA FRIHETERNA

Kapitel 1 Socialpolitik
Kapitel 2 Konsumentskydd
Kapitel 3 Milj6
Kapitel 4 Statistik
Kapitel 5 Bolagsratt

DEL VI SAMARBETE VID SIDAN OM DE FYRA FRIHETERNA

DEL VII INSTITUTIONELLA BESTAMMELSER

Kapitel 1 Sammanslutningens struktur
Kapitel 2 F6rfarande vid beslutsfattande
Kapitel 3 Homogenitet, 6vervakningsf6rfarande och tvistl6sning
Kapitel 4 Skyddsltgirder

DEL VIII FINANSIELL MEKANISM

Vol. 1817, 1-31121
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DEL IX ALLMANNA BESTAMMELSER OCH SLUTBESTAMMELSER

AVTAL OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRADET

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN,
EUROPEISKA KOL- OCH STALGEMENSKAPEN,
KONUNGARIKET BELGIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
HELLENSKA REPUBLIKEN,
KONUNGARIKET SPANIEN,
FRANSKA REPUBLIKEN,
IRLAND,
ITALIENSKA REPUBLIKEN,
STORHERTIGDOMET LUXEMBURG,
KONUNGARIKET NEDERLANDERNA,
PORTUGISISKA REPUBLIKEN,
FORENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

SAMT

REPUBLIKEN FINLAND,
REPUBLIKEN ISLAND,
FURSTENDOMET LIECHTENSTEIN,
KONUNGARIKET NORGE,
SCHWEIZISKA EDSFORBUNDET,
KONUNGARIKET SVERIGE,
REPUBLIKEN OSTERRIKE,

hArefter kallade de AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

SOM AR OVERTYGADE OM alt ett europeiskt ekonomiskt samarbetsomrAde kommer art bidra till
uppbyggnaden av ett Europa grundat pi fred, demokrati och manskliga rAttigheter,

SOM PA NYT BEKRAFTAR den hdga prioritet som givits At det priviligierade f6rhAllandet mellan
Europeiska gemenskapen, dess medlemsstater och EFTA-staterna och som ir grundat pi nirhet,
lAngvariga gemensamma varderingar och europeisk identitet,

SOM AR FAST BESLUTNA alt pA grundval av marknadsekonomi medverka till varldsomfattande
liberalisering av handeln och till samarbete, sirskilt enligt Allmiinna tull- och handelsavtalet och
F6rdraget om upprittande av Organisationen f6r ekonomiskt samarbete och utveckling,

SOM BEAKTAR mAlet att uppratta ett dynamiskt och homogent europeiskt ekonomiskt samarbets-
omrhde, som ir grundat pi gemensamma regler och lika konkurrensvillkor och som tillhandahAller
lmpliga medel f6r verkstillighet, ocksA pi den rittsliga nivAn, och som kan uppnis pA grundval av
jamlikhet och 6msesidighet saint allman jamvikt i frAga om f6rdelar, rittigheter och skyidigheter f6r
de avtalsslutande parterna,

Vol. 1817, 1-31121
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SOM AR FAST BESLUTNA all vidta Atglrder f6r an sS lngt det ar m6jligt f6rverkliga fri r6rlighet
f6r varor, personer, tjnster och kapital inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsamrldet, liksom
ent 6kat och breddat samarbete i friga om de angrtnsande och 6vergripande politikomrhdena,

SOM AVSER art frAmja en harmonisk utveckling av Europeiska ekonomiska samarbetsomrddet och
sam ir 6vertygade om behovet an genom tillampning av avtalet bidra till en minskning av de
ekonomiska och saciala regionala olikhetema,

SOM O)NSKAR bidra till aft stirka samarbetet mellan ledam6terna av Europaparlamentet och av
EFTA-staternas parlament samt mellan arbetsmarknadens parter inom Europeiska gemenskapen och
i EFTA-statema,

SOM AR )VERTYGADE OM den betydelsefulla roll sam enskilda kommer ant spela inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomrdet genom aft ut6va de rittigheter sam de tillerkinns i avialet
och genom aft raillsligt f6rsvara dessa riftigheter,

SOM AR FAST BESLUTNA alt bevara, skydda och f6rbittra milj6n samt at sikerstilla en varsamt
och f6muftigt utnyttjande av naturresurserna, p1 grundval av sirskilt principen om en varaktig
utveckling samt av principen alt f6rsiktighetsitgirder och f6rebyggande AtgArder b6r vidtas,

SOM AR FAST BESLUTNA at vid den vidare utvecklingen av regler bygga pA en h6g skyddsnivA
vad gller h.lsa, sikerhet och milj6,

SOM AR MEDVETNA OM vikten av ant utveckla den sociala dimensionen, dii inbegripet lika
behandling av kvinnor och min, inom Europeiska ekonomiska samarbetsomridet och sam 6nskar
skkerstalla ekonomiskt och socialt framAtskridande och frimja f6rutsmnlningarna f6r full sysselsanning,
en h6gre levnadsstandard och f6rbittrade arbetsvillkor inmo Europeiska ekonomiska samarbets-
onridet,

SOM AR FAST BESLUTNA an frm-nja konsumenternas intressen och stArka deras stillning pA
marknaden genom ant striva efter en h6g grad av konsumentskydd,

SOM HAR DE GEMENSAMMA mALEN aft stirka den vetenskapliga och teknologiska grunden f6r
europeisk industri och art stimulera den, si aN den blir mer konkurrenskraftig pA det internationella
planet,

SOM ANSER art ingliendet av detta avtal inte p1 nigot sAtt skall begrinsa m6jligheten f6r nigon
EFTA-stat at ansluta sig till Europeiska gemenskaperna,

SOM BEAKTAR AlT de avtalsslautande parternas mAl, med full hansyn till domstolarnas oberoende
stillning, At aft n, och uppr.tthlla en enhetlig tolkning och till mpning av detta avtal och de bestm-
melser i gemenskapslagstiftningen sam i sak Aterges i detta avtal saint ant nA lika behandling av
enskilda och f6retag vad avser de fyra friheterna och konkurrensvillkoren.

SOM BEAKTAR ATT detta avtal inte inskrinker de avtalsslutande partemas sjilvstindiga be-
slutanderitt eller befogenhet an ingh avlal, om inte annat f6ljer av bestimmelserna i detta avtal och
med de begrinsningar sam f61jer av folkritten,

HAR BESLUTAT at traffa f61jande avtal:

Vol. 1817, 1-31121
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DEL I
MAL OCH PRINCIPER

Artikel I

1. Detta associationsavtals syfte Ar at frIja ett fortgIende och balanserat starkande av handeln
och de ekonomiska f6rbindelserna mellan de avtalsslutande parterna pA lika konkurrensvillkor och
med respekt f6r samma regler, i avslt art skapa ett homogent Europeiskt ekonomiskt samarbetsom-
rAde, hArefter kallat EES.

2. F6r art nA de mi sor anges i pumkt 1 skall associeringen i enlighet med bestimmelserna i detta
avtal leda til

a) fri r6rlighet f6r varor,
b) fri r6rlighet f6r personer,
c) fri r6rlighet f6r tjnster,
d) fri r6rlighet f6r kapital,
e) upprattande av ett system som sAkerstAller at? konkurrensen inte snedvrids och at reglerna

dirom respekteras lika, samt till
) ett nlrmare samarbete pd andra omriden, sisom forskning och utveckling, milj6, utbildning och

socialpolitik.

Artikel 2

I detta avtal avses med

a) avtal: huvudavtalet, dess protokol och bilagor saint de rgttsakter som det hanvisas till i dessa,

b) EFTA-staterna: de avtalsslutande patter som Sr medlemmar av Europeiska frihandelssam-
manslutningen,

c) avtalsslutande parter, vad betrfffar gemenskapen och EG-medlemsstatema: gemenskapen och
EG-medlemsstatema, eller gcmenskapen, eller EG-medlemsstaterna. Den inneb6rd som detta
uttryck skaDi ges i varje enskill fall skall harledas frin de relevanta bestimxelserna i detta avtal
och frAn gemenskapens och EG-medlemsstatemas respektive beh6righet sam den Ar bestlmd
i F6rdraget om uppr~ttandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och F6rdraget om
upprattandet av Europeiska kol- och stAlgemenskapen.

Artikel 3

De avtalsslutande partema skall vidta alla llnpliga Atgarder, blde allmainna och s~rskilda, f6r aft
sikerstilla att de skyldigheter som f6jer av detta avtal fullg6rs.

De skall avsth frAn vaje AtgArd som kan aventyra at avtalets mAl uppnAs.

De skaU dessutom underlatta samarbetet inom ramen f6r delta avtal.

Artikel 4

lnom detta avtals tilliimpningsomrlde och utan at det pAverkar tillimpningen av nAgon skskild
bestiinmelse i avtalet, skall all diskriminering pA grund av nationalitet vara f6rbjuden.

Vol 1817, 1-31121
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Artiel 5

En avtalsslutande part fir nir soin heist ta upp ett problem i Gemensamma EES-kommitt6n eller i
EES-ridet i enlighet med de bestimmelser som anges i artiklarna 92.2 och 89.2.

Artikel 6

Utan att f6regripa en framtida utveckling av rittspraxis skall bestimmelserna i detta avtal, i den mAn
de i sak ir identiska med motsvarande bestAmmelser i F6rdraget om upprfittandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen och i F6rdraget om upprittandet av Europeiska kol- och st&igemenskapen
saint med rittsakter som antagits med tillfinpning av dessa tvA f6rdrag, vid genomf6rande och
tillampning tolkas i enlighet med relevanta avg6randen av Europeiska gemenskapernas domstol som
meddelats f6re dagen f6r undertecknandet av detta avtal.

Artikel 7

Rittsakter som det hinvisas till eller sor ingir i bilagorna till detta avtal eller i beslut av Gemensam-
ma EES-kommitt~n skall vara bindande f6r de avtalssiutande parterna saint utg6ra en del av, eller
inf6rlivas med deras interna rittsordning enligt f6ljande:

a) En rAttsakt som motsvarar en EEG-f6rordning skall som sidan inf6rlivas med de avtalsslutande
parternas interna rattsordning.

b) En rittsakt som motsvarar ett EEG-direktiv skall ge de avtalsslutande parternas myndigheter
ritt att vilja form och metod f6r genomf6randet.

DEL 11
FRI RORLIGHET FOR VAROR

KAPITEL I
GRUNDLAGGANDE PRINCIPER

Artikel 8

1. Fri r6rlighet f6r varor mellan de avtalsslutande parterna skall Astadkommas i enlighet med
bestknmelserna i detta avtal.

2. Om inte annat anges, skall artiklarna 10 - 15, 19, 20 och 25 - 27 tilhimpas endast pA varor
med ursprung i en stat som ir avtalsslutande part.

3. Om inte annat anges, skall bestimmelserna i detta avtal tillimpas endast pA

a) varor som faller under kapitlen 25 - 97 i systemet f6r harmoniserad varubeskrivning och
kodifiering, med undantag f6r de varor som riknas upp i protokoll 2,

b) varor som anges i protokoll 3 i enlighet med de speciella arrangemang som anges i protokollet.

Vol 1817, 1-31121
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Artikel 9

1. Ursprungsreglerna finns i protokoU 4. De skall inte inverka pA nAgot internationellt Itagande
som har giorts eller kan komma aft g~ras av de avtalsslutande partema i enlighet med Allminna tull-
och handelsavtalet,

2. I syfte aft utveckla de resultat sor nAtts i detta avtal kommer de avtalsslutande partema aft
fortsitta sina anstrIngningar aft ytterligare f6rbittra och f6renkla ursprungsreglerna i alla avseenden
och 6ka samarbetet om tullfrigor.

3. En f6rsta 6versyn kommer aft Aga rum f6re utgAngen av Ar 1993. Ytterligare 6versyner komner
aft ske med tviArsintervaller. PA grundval av dessa 6versyner Star sig de avtalsslutande parterna att
besluta om l mpliga Atgirder att regleras i avtalet.

Artikel 10

Tullar pA import och export saint alla avgifter med motsvarande verkan skall vara f6rbjudna mellan
de avtalsslutande partema. Utan aft let piverkar tillAmpingen av arrangemangen i protokon 5 skaU
detta ocksl glla tullar av fiskal karaktIr.

Artikel 11

Kvantitativa importrestriktioner saint tgirder med motsvarande verkan skaU vara f6rbjudna meian
de avtalsslutande parterna.

Artikel 12

Kvantitativa exportrestriktioner sarnt Atgarder med motsvarande verkan skall vara farbjudna mellan de
avtalsslutande parterna.

Artikel 13

Bestinmelserna i artiklama 11 och 12 skall inte hindra shdana fbrbud mot eiler restriktioner f6r
import, export eller transitering som grundas pA hansyn till allmin moral, allman ordning eller allmiin
sikerhet eller intresset att skydda minniskors och djurs hlsa och liv, aft bevara vaxter, att skydda
nationella skatter av konstnkrligt, historiskt eller arkeologiskt virde eller an skydda industriell och
kommersiell Aganderdtt. Sidana f6rbud eller restriktioner fAr dock inte utgora ett medel f6r godtycklig
diskriminering eller innefatta en f6rtickt begrinsning av handeln mellan de avtalsslutande parterna.

Artikel 14

Ingen avtalsslutande part skaU, direkt eller indirekt, pi varor frAn andra avtalsslutande parter lAgga
interna skatter eller avgifter, av vilket slag de An Ar, som Ar h6gre An de avgifter sor direkt eller
indirekt lgggs pA liknande inhemska varor.

Vidare skall ingen avtalsslutande part pA varor frin andra avtalsslutande parter ligga sAdana interna
skatter eller avgifter som Ar av shdan art at de indirekt skyddar andra varor.

Vol. 1817, 1-31121
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Artikel 15

F6r varor som exporteras till nAgon annan avtalsslutande parts territorium fir Aterbetalning av intema
skatter eller avgifter inte ske med belopp som 6verstiger de skatter eller avgifter som direkt eller
indirekt lagts pA varoma.

Artikel 16

1. De avtalsslutande partema skall sikerstAi.a att statliga handelsmonopol anpassas pA sAdant satt
art ingen diskriminering med avseende pA anskaffnings- och marknadsf6rings-villkor f6religger
mellan medborgare i EG-medlemsstatema och medborgare i EFTA-statema.

2. Bestammelserna i denna artikel skal] tillWimpas pA valje organ genom vilket de avtalsslutande
partemas beh6riga myndigheter, rittsligt eller i praktiken, direkt eller indirekt kontrollerar, styr eller
mArkbart pAverkar import eller export meUan de avtalsslutande partema. Dessa bestimmelser skall
Sven tillMipas pA monopol som staten 6verItit pA andra.

KAP1TEL 2
JORDBRUKS- OCH FISKEPRODUKTER

Artikel 17

Bilaga I innehiller sirskilda bestimmelser och arrangemang som avser veterindra frAgor och
vixtskyddsfrAgor.

Artikel 18

Utan aft det pAverkar tillgmpningen av de skrskilda bestimmelserna om handeln med jordbrukspro-
dukter skall de avtalsslutande partema slikerstilla aft arrangemangen som avses i artikel 17 saint ar-
tikel 23 f6rsta stycket a och b, si som de tillimpas pi andra produkter An de som omfattas av artikel
8.3, inte iventyras genom andra tekniska handeishinder. Artikel 13 ir tilhimplig.

Artikel 19

1. De avtalsslutande partema skall unders6ka vaije svirighet sor kan uppsti i deras handel med
jordbruksprodukter samt striva efter aft finna lAmpliga 16sningar.

2. De avtalsslutande parterna Itar sig aft fortsitta sina anstringningar f6r aft ni en gradvis
liberalisering av handeln med jordbruksprodukter.

3. 1 detta syfte skaU de avtalsslutande partema f6re utglngen av Ar 1993 och dArefter med
tvlrsintervaller se 6ver villkoren f6r handeln med jordbruksprodukter.

4. 1 Ijuset av resultaten av dessa 6versyner, inom ramen f6r respektive parts jordbrukspolitik och
med hAnsyn till resultaten av Uruguay-rundan, skall de avtalsslutande parterna, inom ramen f6r detta
avtal, besluta om ytterligare nedskir-ningar av alla slag av handelshinder inom jordbrukssektom,
bilateralt eller multilateralt, pi grundval av preferenser, reciprocitet och 6msesidiga f6rdelar - inklu-
sive shdana nedskaningar som f61jer av statliga handelsmonopol p jordbruksomrAdet.
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Artikel 20

Bestakmmelser och arrangemang sor avser fisk och andra marina produkter finns i protokoll 9.

KAP/TEL 3
SAMARBETE I TULLFRAGOR OCH

OM HANDELSLATTNADER

Arlikel 21

1. F6r art underlitta handein sinsemeflan skall de avtalsslutande partema f6renkla kontroller och
formaliteter vid sina grinser. Bestaimmelser som syftar till detta finns i protokoll 10.

2. De avtalsslutande parterna skall limna varandra bistind i tullfrAgor f6r art skkerstfilla en korrekt
tillimpning av tullagstiftningen. BestAimmelser som syftar till detta finns i protokoll 11.

3. De avtalsslutande parterna skall stkika och bredda samarbetet i avsikt art f6renkla de procedurer
som r6r handel med varor, sirskilt i samband med de av gemenskapens program, projekt och
verksamheter sor syftar till att uppnA handelslittnader, i enlighet med reglerna i del VI.

4. Utan hinder av artikel 8.3 skall artikel 21 tillampas p1 alla varor.

Artikel 22

En avtalsslutande part, som avser antingen att sianka den faktiskt tillimpade nivin pA de tullar eller
avgifter med motsvarande verkan som tilllmpas gentemot tredje land som Atnjuter behandling som
mest gynnad nation eller aft inte tillimpa dessa, skall sAvitt m6jligt anmAla Atgarden till Gemensamma
EES-kommitten senast trettio dagar innan den trAder i kraft. Den avtalsslutande parten i frAga skall
ta del av varje invAndning frAn andra avtalsslutande patter om de snedvridningar som kan bli f6ljden
av ItgArden.

KAPITEL 4
ANDRA REGLER SOM AVSER FRI RORLIGHET FOR VAROR

Artikel 23

SArskilda bestiinmelser och arrangemang finns i

a) protokol 12 och bilaga II vad galler tekniska f6reskrifter, standarder, provning och certifiering,

b) protokoll 47 vad giller avveckling av tekniska handelshinder vid handel med vin,

c) bilaga Ill vad giller produktansvar.

De skall tillaimpas pA ala varor, om inte annat anges.
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Artikel 24

Bilaga IV innehAller sdrskilda bestimmelser och arrangemang som avser energi.

Artikel 25

Orn uppfyllandet av bestArmmelserna i artiklama 10 och 12 leder till

a) Aterutf6rsel till et tredje land gentemot vilket den exporterande avtalsslutande parten, vad giller
varan i frAga, tilldmpar kvantitativa exportrestriktioner,exporttullar eller AtgArder eller avgifter
med motsvarande verkan, eller

b) en allvarlig brist, eller hot om en s~dan, vad avser en vara som k n6dvandig f6r den ex-
porterande avtalsslutande parten,

och om de situationer som avses ovan ger upphov till eller kan tAnkas ge upphov till avseviirda
svhigheter f6r den exporterande avtalsslutande parten, fh" denna avtalsslutande part vidta lampliga
Itgirder i enlighet med f6rfarandena i artikel 113.

Artikel 26

Anti-dumpningsAtggrder, utjimningstullar och Atgirder f6r att motverka otillitet handelsbruk frAn
tredje lands sida skall inte tilldmpas pA f6rbindelser mellan de avtalsslutande partema, om inte annat
anges i detta avtal.

KAPITEL 5
KOL- OCH STALPRODUKTER

Artikel 27

BestAmmelser och arrangemang som avser kol- och stAlprodukter finns i protokollen 14 och 25.

DEL III
FRI RORLIGHET FOR PERSONER,

TJANSTER OCH KAPITAL

KAPITEL I
ARBETSTAGARE OCH EGENFORETAGARE

Artikel 28

1. Fri r6rlighet f6r arbetstagare skall sdkerstAllas mellan EG-medlemsstatema och EFTA-statema.

2. Denna fria r6rlighet skall innebira art all diskriminering av arbetstagare frAn EG-medlemssta-
tema och EFTA-statema ph grund av nationalitet skall avskaffas vad galler anst~llning, ersattning och
6vriga arbets- och anst~llningsvillkor.
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3. Den skall, med f6rbehill f6r de begrinsningar som grundas ph hansyn till allmain ordning,
sakerhet och hilsa, innefatta ritt att

a) anta faktiska erbjudanden om anstilning,

b) f6rflytta sig fritt inom EG-medlemsstatemas och EFTA-statemas territorium f6r detta Andam~l,

c) uppehla sig inom en EG-medlemsstats eller en EFTA-stats territorium i syfte att inneha
anstillning dir i 6verensstmimmelse med de lagar och andra f6rfattningar som giiller f6r
anstsllning av medborgare i den staten,

d) stanna kvar inom en EG-medlemsstats eller EFTA-stats territorium efter att ha varit anstidid
dir.

4. Bestdnimelsema i denna artikel skall inte tillimpas pA anstAllning i offentlig tjadnst.

5. Bilaga V innehAller sArskilda best~mnelser om fri r6rlighet f6r arbetstagare.

Artikel 29

1. F6r att genomf6ra fri r6rlighet f6r arbetstagare och egenf6retagare skall de avtalsslutande
partema inom den sociala trygghetens omride i enlighet med bestAinnelsema i bilaga VI sdrskilt se
till, vad avser arbetstagare och egenf6retagare samt deras familjemedlemmar, att

a) alia perioder som beaktas enligt lagstiftningen i de olika lfndema liggs samman f6r f6rvfivande
och bibehllande av ratten till f6rminer och f6r berAkning av f6rminemas storlek,

b) f6rmner betalas ut till personer bosatta inom de avtalsslutande parternas territorier.

Artikel 30

F6r aft underlatta f6r personer aft uppta och ut6va f6rvirvsverksamhet som arbetstagare efer som
egenf6retagare skall de avtalsslutande parterna vidta de n6dvindiga fitgirdema enligt bilaga VII, f6r
ett 6msesidigt erkAnnande av examens-, utbildnings- och andra beh~righetsbevis saint samordning av
de avtalsslutande partemas bestiimnelser i lagar och andra f6rfattningar som r6r arbetstagares och
egenf6retagares upptagande och ut6vande av f6rvfivsverksamhet.

KAPITEL 2
ETABLERINGSRAIT

Artikel 31

1. Inom ramen f6r bestnmelserna i detta avtal fAr det inte f6rekomma nigra inskrinkningar f6r
medborgare i en EG-medlemsstat eller en EFTA-stat an fritt etablera sig pA vilken som heist av dessa
staters territorium. Detta skall aven gilla ritten f6r medborgare i varje EG-medlemsstat eller EFTA-
stat som Ar etablerad i nigon av dessa stater aft upprAtta kontor, filialer eUer dotterbolag.
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Etableringsfriheten skall innefatta rrtt att uppta och ut6va verksamhet som egen foretagare samt ritt
att bilda och driva f6retag, sArskilt bolag som de definieras i artikel 34 andra stycket, pA de viUkor
som etableringslandets lagstiftning f6reskriver f6r egna medborgare, om inte annat fMljer av bestrni-
melsema i kapitel 4.

2. Bilagoma VIII - XI innehdller srskilda bestimmelser om etableringsrgtten.

Artikel 32

Bestaimelsema i detta kapitel skall f6r den avtalsslutande part som agr berfrd inte omfatta verksamhet
som hos den avtalsslutande parten, om in endast tillfalligt, dr f6renad med myndighetsut6vning.

Artikel 33

Bestimmelserna i detta kapitel och tgirder som vidtagits med st6d av dessa skall inte hindra
tillUinpning av bestimmelser i lagar, andra farfattningar och myndighetsAtgirder som f6reskriver
sarskild behandling av utldndska medborgare och som grundas pA hAnsyn till allmiin ordning, allman
sakerhet e~ler allman hAlsa.

Artikel 34

Bolag som bildats i 6verensstnunelse med en EG-medlemsstats eller EFTA-stats lagstiftning och
som har sitt sate, sitt huvudkontor eller sin huvudsaldiga verksamhet inom de avtalsslutande partemas
territorium skall vid tillanpningen av bestinmelserna i detta kapitel likstillas med fysiska personer
som Ar medborgare i EG-medlemsstatema eller EFTA-staterna.

Med "balag" farstAs bolag enligt civil- eller handelslagstiftning, inbegripet kooperativa samman-
slutningar saint andra offentligrittsliga eller privatrattsliga juridiska personer, med undantag av sidana
som inte drivs i vinstsyfte.

Artikel 35

Bestinimelsema i artikel 30 skall tillAmpas p6 de frhgor som regleras i detta kapitel.

KAPITEL 3
TJANSTER

Artikel 36

1. Inom ramen f6r bestknmelsema i detta avtal fir det inte finnas nhgra inskrinkningar i friheten
art tinhandahAlla tjanster inom de avtalsslutande parteinas territorier f6r medborgare i EG-med-
lemsstater och EFTA-stater som har etablerat sig i en annan EG-medlemsstat eller EFTA-stat An
mottagaren av tjinsten.

2. Bilagoma IX-XI innehiller siskilda bestimnelser om friheten att tiflhandahdlla tinster.
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Artikel 37

Som "tjnster" i detta avtals mening skall anses prestationer som normalt utf6rs mot ersfttning, i den
utstrfckning de inte faller under bestAmmelsema om fri r6rlighet f6r varor, kapital och personer.

Med tanster skall sarskilt avses verksamhet

av industriell natur,
av kommersiell natur,
inom hantverk,
inom fria yrken.

Utan aUt det piverkar tillimpningen av bestammelserna i kapitel 2 fir den som tillhandahller en tjainst
i detta syfte tilifiUigt ut6va sin verksamhet i det land ddr tjainsten tillhandahlls pA samma villkor som
landet uppstiller f6r sina egna medborgare.

Artikel 38

Fri r6rlighet f6r tjanster pA transportomidet regleras av bestAimmelsema i kapitel 6.

Artikel 39

Bestimmelserna i artiklarna 30 och 32 - 34 skaln tillAmpas pA de frAgor som regleras i detta kapitel.

K4PITEL 4
KAPITAL

Artikel 40

noin ramen f6r bestAmmelsema i detta avtal fAr det inte finnas nlgra restriktioner mellan de
avtalsslutande partema avseende r6rligheten f6r kapital sam tillh6r personer bosatta i EG-med-
lemsstater eller EFTA-stater och inte belier nAgon diskriminering som grundas pi parternas nationali-
tet eller bostadsort eller pA den ort dMr sAdant kapital air placerat. Bilaga XII innehAller de bestAmmel-
ser som beh6vs f6r at genomf6ra och tilIimpa denna artikel.

Artikel 41

Lbpande betalningar som har samband med r6rlighet f6r varor, personer, tjinster eller kapital mellan
avtalsslutande parter inom ramen f6r bestAmmelsema i detta avtal, skall vara befriade frAn alla
restriktioner.

Artikel 42

1. Nar nationella regler f6r kapitalmarknad och kreditvdsende tillimpas pA kapitalr6relser som
liberaliserats i enlighet med bestAmmelsema i detta avtal, skall detta ske pA et icke-diskriminerande
sAt.
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2. LAn for direkt eller indirekt finansiering av en EG-medlemsstat eller en EFTA-stat eller dess
regionala eller lokala myndigheter fOr inte emitteras eller placeras i andra EG-medlemsstater eller
EFTA-stater utan aft de stater som saken galler har enats om detta.

Artikel 43

1. Om skillnader i EG-medlemsstaternas och EFTA-statemas valutabestrmmelser skulle kunna
leda till att personer som Ar bosatta i en av dessa stater anvinder de mer liberala regler inom de av-
talsslutande parternas territorium som avses i artikel 40 f6r aft kringgi nigon av staternas regler f6r
kapitalrOrelser till och frAn tredje land, fir den avtalsslutande parten i friga vidta larnpliga Atgdrder fbr
att 6vervinna dessa svirigheter.

2. Om kapitalrorelser medf6r stbmingar pi kapitalmarknaden i en EG-medlemsstat eller en
EFTA-stat, fAr den avtalsslutande part sam saken gAller vidta lhmpliga Atg~rder pA kapital-r6relseom-
ridet.

3. Om en avtalsslutande parts behriga myndigheter genomf6r en dndring i vixelkursen som
allvarligt snedvrider konkurrensvillkoren, fir de andra avtalsslutande parterma f6r en strikt begrAnsad
tid vidta n6dvandiga AtgArder f6r aft motverka fOljderna av en sidan andring.

4. Om en EG-medlemsstat eller en EFTA-stat har svArigheter eller allvarligt botas av svArigheter
betriffande sin betalningsbalans, antingen som f~ljd av en oafattande obalans i betalningsbalansen
eller som fbljd av samnansittningen av dess valutatillgngar, och om sAdana svIrigheter ar Agnade
att iventyra sarskilt detta avtals funktion, fir de avtalsslutande parterna vidta lampliga itgirder.

Artikel 44

Gemenskapen, A ena sidan, och EFTA-statema, A den andra, skall tilUxnpa sina intema forfaranden
i enlighet med protokoll 18 for aft genomf6ra bestinmelserna i artikel 43.

Artikel 45

1. Beslut, yttranden och rekommendationer i saraband med de Itgarder som anges i artikel 43 skall
anmdlas til Gemensanma EES-kommittdn.

2. Alla itgArder skall bli f~remil f6r f6rhandskonsultationer och informationsutbyte inom
Gemensamma EES-kommifutn.

3. 1 den situation som avses i artikel 43.2 fir den ber6rda avtalsslutande parten dock, av sekretess-
kiJ eller pA grund av frigans bridskande karakthr, vidta Atgarder utan forhandskonsultationer och
informationsutbyte, nar detta visar sig vara nbdviindigt.

4. 1 den situation som avses i artikel 43.4, nir en pl6tslig kris intrdffar i friga om betalnings-
balansen och de fbrfaranden som anges i punkt 2 inte kan fbljas, fir den berbrda avtalsslutande parten
i f6rebyggande syfte vidta nodvandiga sikerhetsitgArder. Sidana itg'rder skall medfOra minsta mbj-
liga st6ningar i detta avtals funktion och fir inte gA ut6ver vad som Ar helt nbdvAndigt for at
avhjilpa de plbtsligt uppkomna svirigheterna.

5. Nir Atgirder vidtas i enlighet med punktema 3 och 4, skall detta anmilas senast den dag di de
trider i kraft, och informationsutbytet och konsultationema saint de annilningar som avses i punkt
1 skall d5refter ske sA snart som mojligt.
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KAPITEL 5
EKONOMISKT OCH MONETART SAMARBETE

Artikel 46

De avtalsslutande parterna skall utbyta isikter och information r6rande genomf6randet av detta avtal
och integrationens inverkan pA ekonomisk verksamhet saint utformningen av den ekonomiska och
monetira politiken. Dessutom kan de diskutera det makroekonomiska lAget saint politiken och fram-
tidsutsiktema pA detta omride. Asikts- och informationsutbytet skall inte vara f6rpliktande.

KAPITEL 6
TRANSPORTER

Artikel 47

1. Artiklarna 48 - 52 skall gAlla transporter pA j5rnvig, landsvlg och inre vattenvigar.

2. Bilaga XIII innehiller sdrskilda bestammelser om alla transportgrenar.

Artikel 48

1. En EG-medlemsstats eller en EFTA-stats bestknelser om transporter pi jarnmvg, landsvAg
och inre vattenvigar, och vilka inte tacks av bilaga XIII, fir inte vare sig direkt eller indirekt ge
mindre gynnsamma effekter f6r andra staters transportf6retag an f6r inhemska transportf6retag.

2. Varje avtalsslutande part, som awiker frin principen i punkt 1, skall anmala detta till Gemen-
samma EES-kommittdn. Ovriga avtalsslutande parter, som inte godk&mer awikelsen, fir vidta
motsvarande mottgarder.

Artikel 49

St6d ax f6renligt med detta avtal, om det tillgodoser behovet av samordning av transporter eller om
det innebir ersattning f6r allminn trafikplikt.

Artikel 50

1. Vid transporter inom de avtalsslutande parternas territorium fir det inte f6rekomma nigon
diskriminering, som bestir i alt transportf6retag tillimpar olika fraktsatser och befordringsvillkor f6r
art frakta samma slag av gods samma vig p& grund av godsets ursprungs- eller bestinmelseland.

2. Den beh6riga myndigheten enligt del VII skall pi eget initiativ eller pA begiSran av en EG-
medlemsstat eller en EFTA-stat unders6ka de fall av diskriminering som avses i denna artikel och
fatta n6dviindiga beslut inom ramen f6r sina egna regler.
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Artikel 51

1. Det ar forbjudet att pA transporter inom de avtalsslutande partemas territorium tillampa
fraktsatser och vilkor som i nAgot avseende innefattar st6d eller skydd till f6rmAn f6r ett eller flera
sirskilda f6retag eller naringsgrenar, om inte tillstind har getts av den beh6riga myndighet som avses
i artikel 50.2.

2. Den beh6riga myndigheten skall pA eget initiativ eller pA begdran av en EG-medlemsstat eller
en EFTA-stat granska de fraktsatser och villkor som avses i punkt 1 och sarskilt beakta, A ena sidan,
krav pA en andamAlsenlig regional-ekonomisk politik, de underutvecklade regionemas behov och
problemen i regioner som allvarligt pAverkas av politiska f6rhAllanden saint, A andra sidan, sAdana
fraktsatsers och villkors inverkan pA konkurrensen mellan olika transport-grenar.

Den beh6riga myndigheten skall inom ramen f6r sina egna regler fatta n6dvindiga beslut.

3. Det f6rbud som anges i punkt 1 gller inte tariffer som faststillts f6r at bem6ta konkurrens.

Artikel 52

P/lagor eler avgifter vid granspassage som transportf6retag tar ut ut6ver fraktsatsema fir inte
6verstiga vad som ir skaligt, sedan de kostnader som grdnspassagen faktiskt foranlett beaktats. De
avtalsslutande parterna skall striva efter att gradvis sanka dessa kostnader.

DEL IV
KONKURRENSREGLER OCH ANDRA GEMENSAMMA REGLER

KAPITEL I
REGLER TILLAMPLIGA PA FORETAG

Artikel 53

1. F61jande skal vara f6rbjudet sAsom of6renligt med avtalets funktion: alia avtal mellan f6retag,
beslut av f6retagssammanslutningar och samordnade f6rfaranden som kan pAverka handeln mellan av-
taisslutande parter och som har till syfte eUer resultat art hindra, begransa eller snedvrida konkurren-
sen inom det territorium som omfattas av detta avtal, sArskilt shdana som innebAr att

a) ink6ps- eller f6rsiljningspriser eller andra afflarsvillkor direkt eller indirekt faststills,

b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begrinsas eller kontrolleras,

c) marknader eller ink6pskillor delas upp,

d) olika villkor tilldmpas f6r likvirdiga transaktioner med vissa handelspartners, varigenom dessa
fAr en konkurrensnackdel,

e) det stills som vilIkor f6r at ingA ett avtal at den andra parten Atar sig ytterligare f6rpliktelser,
som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har nAgot samband med f6remilet f6r avtalet.

2. Avtal eller beslut som ar fbrbjudna enligt denna artikel Ar ogiltiga.
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3. Bestammelsema i punkt 1 fir dock f6rklaras icke tillImpliga pA

- avtal eller kategoner av avtal mellan f6retag,

- beslut eller kategorier av beslut av f6retagssammanslutningar,

- samordnade f6rfaranden eller grupper av samordnade f6rfaranden,

som bidrar till at f6rbAttra produktionen eller distributionen av varor eller till at framja tekniskt eller
ekonomiskt framAtskridande, samtidigt som konsumenterna till-fMrsikras en skilig andel av den vinst
som dirigenom uppnis och som inte

a) Aligger de ber6rda f6retagen begrisningar som inte Ar n6dvindiga f6r ant uppnA dessa mAl,

b) ger dessa f6retag m6jlighet at sAtta konkurrensen ur spel f6r en visentlig del av varoma i
frAga.

Artikel 54

Ett eller flera f6retags missbruk av en dominerande stillning inom det territorium som ticks av detta
avtal eller inom en vasentlig del av detta skall, i den mAn det kan pAverka handeln mellan av-
talsslutande parter, vara f6rbjudet shsom of6renligt med detta avtals funktion.

Sidant missbruk kan sarskilt besth i at

a) direkt eller indirekt pAtvinga nAgon oskiliga ink6ps- eller f6rs.ljningspriser eller andra oskAliga
affArsvillkor,

b) begrinsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel f6r konsumentema,

c) tillimpa olika villkor f6r likvirdiga transaktioner med vissa handelspartners, varigenom dessa
fir en konkurrensnackdel,

d) stilla som villkor f6r an ingi avtal at den andra parten Atar sig ytterligare f6rpliktelser, som
varken till sin natur eller enligt handelsbruk har nAgot samband med f6remAlet f6r avtalet.

Artikel 55

1. Utan an det pAverkar de bestkunelser om tilhimpningen av artiklarna 53 och 54 i detta avtal
som finns i protokoll 21 och bilaga XIV till avtalet, skall EG-kommissionen och EFTA:s 6ver-
vakningsmyndighet, som avses i artikel 108.1, sikerstdlla tillWmpningen av de principer som anges i
artiklarna 53 och 54.

Den beh6riga 6vervakningsinyndighet som avses i artikel 56 skall, pA eget initiativ eller pA beg5ran
av en stat inom respektive territorium eller av den andra 6vervakningsmyndigheten, unders6ka fall av
f6rmodade 6vertradelser av dessa principer. Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten skal genomf6ra
dessa unders6kningar i samarbete med de beh6riga nationella myndighetema inom respektive
territorium samt i samarbete med den andra 6vervakningsmyndigheten, vilken skall ge den sitt bistAnd
i enlighet med sina egna regler.

Om den finner an en 6vertrAdelse igt rum, skall den f6reslA lhampliga AtgArder f6r an fA denna at
upph6ra.
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2. Orn 6vertridelsen inte upph6r, skall den beh6riga 6vervakningsmyndigheten genom ett
motiverat beslut fastslA art en 6vertridelse av principerna f6religger.

Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten fir offentligg6ra sitt beslut och bemyndiga statema inom
respektive territorium at, pA de vilIkor och enligt de regler som den faststAller, vidta de Atg5rder som
krivs f6r a" avhjilpa situationen. Den kan iven anmoda den andra 6vervakningsmyndighelen art
bemyndiga stater inom respektive territorium art vidta sidana AtgArder.

Artikel 56

1. Enskilda irenden enligt artikel 53 skall avg6ras av 6vervakningsmyndighetema enligt f6ojande:

a) EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall besluta i enskilda irenden, dr endast handein mellan
EFTA-staterna ber6rs,

b) utan art det pAverkar tillinpningen av c skall EFTA:s 6vervakningsmyndighet besluta, i en-
lighet med bestaimelsema i artikel 58, protokoll 21 och de regler som antagits f6r deras
genomf6rande, protokoll 23 och bilaga XIV, i arenden dar omsAttningen i de ber6rda f6retagen
inom EFTA-statemas territorium uppgr till 33 procent eller mer av deras omsittning inom det
territorium som ticks av detta avtal,

c) EG-kommissionen beslutar i 6vriga Arenden samt i arenden som avses i b n& handeln mellan
EG:s medlemsstatater ber6rs, med beaktande av bestimmelsema i artikel 58, protokoll 21,
protokoll 23 och bilaga XIV.

2. Enskilda irenden enligt artikel 54 skall avg6ras av 6vervakningsmyndigheten f6r det territorium
dir det konstateras aft en dominerande stillning f6rekommer. Bestimmelsema i punkt 1 b och c skall
tillimpas endast om dominans f6rekommer inom bida 6vervakningsmyndigheternas territorier.

3. Enskilda arenden enligt punkt I c vilkas f6ljder f6r handeln mellan EG:s medlemsstater eller
f6r konkurrensen inom gemenskapen inte Ar mirkbara, skall avg6ras av EFTA:s 6vervaknings-
myndighet.

4. Vad som avses med "f6retag" och "omsittning" i denna artikel anges i protokoll 22.

Arlikel 57

1. F6retagskoncentrationer som skall kontrolleras enligt punkt 2 och som skapar eller stirker en
dominerande stilining, till f6ljd av vilken effektiv konkurrens skulle hindras i betydande omfattning
inom det territorium som ticks av detta avtal eller en avsevird del av detta, skall f6rklaras vara
of6renfiga med detta avtal.

2. Kontroll av f6retagskoncentrationer enligt punkt I skall verkstillas av

a) EG-kommissionen i de arenden som avses i f6rordning (EEG) 4064/89 i enlighet med den
f6rordningen och i enlighet med protokollen 21 och 24 samt bilaga XIV i detta avtal. EG-
kommissionen skall med f6rbehhll f6r EG-domstolens pr6vning ensam vara beh6rig at! fatta
beslut i dessa irenden.

b) EFTA:s 6vervakningsmyndighet i de irenden som inte omfattas av a, nir de relevanta tr6skel-
virden som anges i bilaga XIV uppni inom EFTA-staternas territorium i enlighet med
protokolen 21 och 24 saint bilaga XIV. Detta begrinsar inte EG-medlemsstatemas beh6righet.
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Artikel 58

F6r att uveckla och bevara en enhetlig 6vervakning pA konkurrensomrldet inom hela Europeiska
ekonomiska samarbetsomrldet och f6r an frimja alt delta avtals best~mmelser dirom genomf6rs,
tillimpas och tolkas p1 ett homogent sitt, skall de beh6riga myndigheterna samarbeta i enlighet med
bestimmelserna i protokollen 23 och 24.

Artikel 59

1. Betriffande offentliga f6retag och f6retag som EG-medlemsstater och EFTA-stater beviliar
sirskilda eller exklusiva rintigheter, skall de avtalsslutande partema sikerstilla all nigon AtgArd inte
vidtas och inte belier bibehills som strider mot reglema i detta avtal, i synnerhet reglerna i artiklarna
4 och 53 - 63.

2. Fretag som anf6rtrotts aft tillhandahilla qInster av allmint ekonomiskt intresse eller som har
karaktiren av fiskala monopol skall vara underkastade reglerna i detta avtal, sarskilt konkurrens-
reglerna, i den mAn tillnmpningen av dessa regler inte rittsligt eler i praktiken hindrar aft de sarskilda
uppgifter som tiildelats dem fullg6rs. Utvecklingen av handeln fAr inte piverkas i en omfattning som
strider mot de avtalsslutande partemas intresse.

3. EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsorgan skall inom respektive beh6righetsomrlde
sikerstAlla a"l best~mmelserna i denna artikel tillAmpas och, nir det Ar n6dvindigt, vidta li npliga
Atgarder vad avser stater inom respektive beh6righetsonrde.

Artikel 60

Bilaga XIV innehiller sirskilda bestimmelser fdr tilimnpning av de principer som anges i artiklarna
53, 54, 57 och 59.

KAPITEL 2
STATLIGT STOD

Artikel 61

1. Om inte annat f6reskrivs i detta avtal, ir st6d som ges av EG-medlemsstater, EFTA-stater eller
med hjilp av statliga medel, av vilket slag det in ir, sor snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom aft gynna vissa f6retag eller viss produktion, of6renligt med detta avtal i den
utsrickning det pAverkar handeln mellan de avtalsslutande parterna.

2. F~renligt med detta avtal ir

a) stfd av social karaktir som ges till enskilda konsumenter, under f6rutsillning att st6det ges utan
diskriminering med avseende pA varornas ursprung,

b) st6d f6r aft avbjilpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella hindelser.

c) st6d som ges till niringslivet i vissa omriden av F6rbundsrepubliken Tysidand och som
piverkats genom Tyskiands delning, i den utstrAickning stbdet ir n6dvindigt f6r art uppviga de
ekonomiska nackdelar som uppkommit genom denna delning.
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3. Som f6renligt med detta avtal kan anses

a) st6d f6r at friAnja den ekonomiska utvecklingen i regioner dir levnadsstandarden ar onormalt
lAg eller dir det rider allvarlig brist pA sysselsittning,

b) st6d f6r att frMija genomf6randet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse eller f6r
at! avhjilpa en allvarlig st6ming i en EG-medlemsstats eller en EFTA-stats ekonomi,

c) st6d f6r at underlitta utveckling av vissa niringsverksamheter eller vissa regioner, nar det inte
piverkar handeln i negativ riktning i en omfatuning som strider mot det gemensamma intresset,

d) st6d av annat slag i enlighet med vad Gemensamma EES-kommittdn kan komma att angei
enlighet med del VII.

Artikel 62

1. Alia befintliga former av statligt st6d inom de avtalsslutande parternas territorium saint alla
planer pA aft ge eller Andra sidant st6d skall vara f6remil f6r fortl6pande granskning med avseende
pA stbdets f6renlighet med artikel 61. Denna granskning skalU genomf6ras

a) vad avser EG-medlemsstaterna: av EG-kommissionen i enlighet med bestinielsema i artikel
93 i F6rdraget om upprittandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

b) vad avser EFTA-statema: av EFTA:s 6vervakningsmyndighet i enlighet med bestimmelserna
i ett avtal mellan EFTA-staterna om upprittande av EFrA:s 6vervakningsmyndighet, som har
de befogenheter och uppgifter som anges i protokoll 26.

2. 1 syfte att sikerstilla en enhetlig 6vervakning av statsst6det inom hela det territorium som
omfattas av detta avtal skall EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet samarbeta i en-
lighet med bestAmmelserna i protokoll 27.

Arlikel 63

Bilaga XV innehAller sirskilda bestimmelser om statligt st6d.

Artikel 64

1. Om nAgon av 6vervakningsmyndigheterna anser at den andra 6vervakningsmyndighetens
tillimpning av artiklarna 61 och 62 i detta avtal samt artikel 5 i protokoll 14 inte it f6renlig med
uppratthillandet av lika konkurrensvillkor inom det territorium som ticks av detta avtal, skall utbyte
av synpunkter ske inorn tvA veckor i enlighet med f6rfarandet i protokoll 27 punkt f.

Om en gemensamt 6verenskommen 16sning inte nAtts i slutet av denna tvfiveckorsperiod, fir den
drabbade avtalsslutande partens beh6riga myndighet omedelbart vidta lImpliga interimistiska Atgkrder
f6r aft avhjilpa den snedvridning av konkurrensen som uppkommit.

SamrAd skall dA iga rum i Gemensamma EES-kommittdn i syfte at finna en gemensamt godtagbar
l6sning.

Om Gemensamma EES-kommitten inte inom tre minader har lyckats nA en l6sning och om
f6rfarandet i friga orsakar eller hotar aft orsaka en snedvridning av konkurrensen som piverkar han-
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deln mellan de avtalsslutande parterna, fOr de interimistiska Atgirdema ersittas av slutliga AtgArder
som r belt n6dvandiga f6r aft neutralisera f6ljdema av snedvridningen. I f6rsta hand skal] sidana
Ahgirder vijas som medf6r den minsta stOmingen av EES funktion.

2. Bestmmelsema i denna artikel skall ocksi tillAmpas pA statliga handelsmonopol upprAttade
efter dagen f6r avtalets undertecknande.

KAPITEL 3
ANDRA GEMENSAMMA REGLER

Artikel 65

1. Bilaga XVI innehiller sArskilda bestimmelser och arrangemang om offentlig upphandling som,
om inte annat anges, skall tillimpas p1 alia dAr angivna varor och tjinster.

2. Protokoll 28 och bilaga XVII innehiller sMrskilda bestAmmelser om immateriell AganderAtt
inbegripet industriell och kommersiell iganderdtt; bestimmelser som, om inte annat anges, skall
tillampas pA alla varor och tanster.

DEL V
OVERGRIPANDE BESTAMMELSER OM DE FYRA FRIHETERNA

KAPITEL 1
SOCIALPOLMK

Artikel 66

De avtalsslutande partema Ar ense am behovet aft frimja en f6rbAttring av arbetstagamas arbetsvillkor
och levnadsstandard.

Artikel 67

1. De avtalsslutande parterna skall sarskilt striva efter aft, framst i friga om arbetsmilj6n, frAinja
f6rbittringar av arbetstagares hAlsa och sdkerhet. F6r att medverka till aft detta mi uppnhs, skall
minimikrav tillimpas, som skall genomf6ras stegvis, varvid hinsyn skali tas till ridande f6rhillanden
och tekniska bestimmelser hos var och en av de avtalsslutande partema. Sidana minimikrav skall inte
hindra nigon avtalsslutande part frin aft bibehfilla eller inf6ra sidana mera lngtgAende bestAmmelser
f6r aft virna om arbetsvilkor som &" f6renliga med delta avtal.

2. Bilaga XVIII anger nArmare vilka bestimmelser de avtalsslutande parterna skall genomf6ra som
minimikrav enligt punkt 1.

Artikel 68

Inom omridet arbetsratt skall de avtalsslutande partema genomf6ra de Agarder som krAvs fbr aft
sikerstilla aft detta avtal fungerar vil. Atgardema anges nArmare i bilaga XVIII.
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Artikel 69

1. Vaije avtalsslutande part skall sikerstilla och upprAtthhlla principen om lika 16n f6r kvinnor och
miin f6r lika arbete.

I denna artikel skall med "16n" f6rstls den gingse grund- eller minimil6nen saint alla 6vriga f6rminer
i form av kontanter eller naturafbrminer som arbetstagaren, direkt eller indirekt, f r av arbetsgivaren
p1 grund av anstillningen.

Lika 16n utan k6nsdiskriminering innebir aft

a) ackordsl6n f6r lika arbete skall faststAllas enligt samma berkningsgrunder,

b) tidl6n skall vara lika f6r lika arbete.

2. Bilaga XVII innehiller sarskilda bestlinmelser f6r genomf6rande av punkt 1.

Artikel 70

De avtalsslutande parterna skall frAmja principen om lika behandling av kvinnor och min genom att
genomf6ra och tillimpa de bestammelser som anges narmare i bilaga XVIII.

Artikel 71

De avtalsslutande parterna skAll striva efter att frimja dialogen pA europeisk nivl mellan arbetsgivare
och arbetstagare.

KAPITEL 2
KONSUMENMKYDD

Artikel 72

Bilaga XIX innehgller bestimmelser om konsumentskydd.

KAPITEL 3
MIUO

Artikel 73

1. De avtalsslutande partemas Atgirder i frlga om milj6n skall ha till syfte

a) at bevara, skydda och f6rbhttra milj6n,

b) aft bidra till skyddet av minniskornas hAlsa,

c) aft sakerstdlla ett varsamt och f6rnuftigt utnyttjande av naturresursema.
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2. De avtalsslutande partemas Atgirder i frAga om milj6n skall grundas pA principema aft f6re-
byggande Atgdrder b6r vidtas, aft miljdf6rst6ring f6retrgdesvis b6r hejdas vid kIllan och aft den som
skadat milj6n skall betala. Milj6skyddskraven skall vara en del av de avtalsslutande partemas politik
i 6vrigt.

Artikel 74

Bilaga XX innehiller de sirskilda bestAmmelser om skyddsAtgirder som skall tilldrnpas enligt
artikel 73.

Artikel 75

De skyddsAtgdrder som avses i artikel 74 skall inte hindra n~gon avtalsslutande part frin aft bibehilla
eller inf6ra str ngare skyddsAtg§rder som Ar f6renliga med detta avtal.

KAPITEL 4
STATISTIK

Artikel 76

1. De avtalsslutande partema skall sikerstilla frantagning och spridning av sammanhAllna och
jhnif6rbara statistiska uppgifter f6r aft beskriva och f61ja alla relevanta ekonomiska, sociala och
milj6mdssiga aspekter pA EES.

2. 1 detta syfte skall de avtalsslutande parteina utveckla och anvinda hariaoniserade metoder,
definitioner och klassificeringar saint gemensamma program och f6rfaranden och dhrvid organisera del
statistiska arbetet pA lhimpliga administrativa nivAer och med tilricklig hAnsyn till behovet av skydd
mot obeh6rig insyn i frAga om statistik.

3. Bilaga XXI innehiller sirskilda bestimmelser om statistik.

4. Protokoll 30 innehgller sArskilda bestmnelser om hur samarbetet pA statistikomrhdet skall
organiseras.

KAPITEL 5
BOLAGSRATI"

Artikel 77

Bilaga XXII innehAller s5rskilda bestAmmelser om bolagsratt.
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DEL I
SAMARBETE VID SIDAN OM DE FYRA FRIHETERNA

Artikel 78

De avtalsslutande parterna skall stirka och bredda samarbetet inom ramen f6r gemenskapens
verksamhet inom f61jande omrAden:

- forskning och teknisk utveckling,
- informationstjnster,
- milj6,
- utbildning, yrkespraktik och ungdomsfrigor,
- socialpolitik,
- konsumentskydd,
- smA och medelstora f6retag,
- turism,
- den audiovisuella sektorn och
- ricddningstjanst,

i den utstrackning som dessa frAgor inte regleras genom bestImmelser i andra delar av detta avtal.

Artikel 79

1. De avtalsslutande parterna skall med alla liampliga medel f6rstArka den 6msesidiga dialogen,
sirskilt genom de f6rfaranden som anges i del VII, i syfte att visa pA omrden och verksamheter dir
ett nirmare samarbete skulle kunna bidra till att deras gemensamma syften uppn inom de omrlden
som avses i artikel 78.

2. De skall sirskilt utbyta information och, pA begiran av en avtalsslutande part, samrAda inom
Gemensamma EES-kommittin vad giller planer och f6rslag om upprittande eller 5ndring av
ramprogram, sarskilda program, verksamheter och projekt inom de omriden som avses i artikel 78.

3. Bestdmmelserna i del VII skall med n6dvindiga indringar tillarnpas pA del VI, air detta srskilt
anges i del VI eller i protokoll 31.

Ardkel 80

Det samarbete som avses i artikel 78 skall normalt ske i nAgon av f61jande former:

- EFTA-staternas deltagande i EG:s ramprogram, sirskilda program, projekt eller andra verksam-
heter.

- Upprittande av gemensam verksamhet inom sirskilda omarden, som kan innefatta planering
eller samordning av verksamheter, sammanslagning av pgiende verksamheter och genomf6r-
ande av tillfailliga gemensamma verksamheter.

- Formelit och informellt utbyte eller tillhandabillande av information.

- Gemensamma anstrIngningar f6r aft friamja viss verksamhet inom de avtalsslutande parternas
hela territorium.
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- Parallell lagstiftning, nor sA ir limpligt, med identiski eller likartat innehill.

- Samordning, nir delta ir av gemensamt intresse, av anstringningar och verksamheter genom
eller inom ramen f6r internationella organisationer saint av samarbete med tredje land.

Artikel 81

Nir samarbetet sker i form av EFTA-statemas deltagande i EG:s ramprogram, sirskilda program,
projekt eller andra verksamheter, skall fuijande principer tillimpas:

a) EFTA-statema skall ha tillging till alla delar av en program.

b) EFTA-statemas stillning i de kommittder sor bistir EG-kommissionen med genomfarande
och utveckling av en EG-verksamhet som EFTA-statema eventuelt bidrar till finansiellt
genom sift deltagande, skall i full utstrickning fiterspegla detta bidrag.

c) Bestimmelserna i artikel 79.3 skall tillimxpas pi sidana beslut av gemenskapen som inte avser
den allminna budgeten, om dessa direkt eller indirekt ber6r ramprogram, sirskilda program,
projekt eller andra verksamheter som EFTA-statema deltar i genom ett beslut enligt detta avtal.
Villkor och betingelser f6r ett fortsatt deltagande i verksamheten i friga fir granskas av
Gemensamma EES-kommittn i enlighet med artikel 86.

d) PA projektnivi skall institutioner, f6retag, organisationer och medborgare i EFTA-stater ha
samma rittigheter och skyldigheter vad avser ett EG-programn eller annan verksamhet som de
som ir tillimpliga pA institutinner, f6retag, organisationer och medborgare i EG-med-
lemsstaterna som deltar i samma verksamhet. Detta skall med n6dv diga Indringar tillirapas
pA deltagare i utbyten mellan EG-medlemsstater och EFTA-stater inom ramen f6r verksam-
heten i friga.

e) EFTA-statema, deras institutioner, f6retag, organisationer och medborgare, skall ha samma rit-
tigheter och skyldigheter vad giller spridning, utvirdering och utnyttjande av resultaten som de
som tillkommer EG:s medlemsstater, deras institutioner, f6retag, organisationer och medborgare.

f) De avtalsslutande parterna Atar sig att, i enlighet med sina respektive regler och f6rordningar
och i den utstrickning det Er n6dv!digt, underlitta r6rligheten f6r deltagare i eft program eller
annan verksamhet.

Artikel 82

1. Nir samarbetet enligi derma del innefattar fmiansiell medverkan frAn EFTA-staterna, skall derma
medverkan ske i nigon av f61jande former:

a) EFrA-statemas bidrag, som f6ljer av deras deltagande i gemenskapens verksamheter, skall
f6rdelas i proportion till

- anslagen f6r ekonomiska Ataganden och
- anslagen fur betalningar

vilka varje Ar faststlls i gemenskapens allminna budget f6r de budgetposter som motsvarar
verksamhetema i friga.
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Den "proportionalitetsfaktor" som skall bestInma EFITA-staternas medverkan skall utg6ra
summan av f6rh~landet mellan A ena sidan var och en av EFTA-staternas brut-
tonationalprodukter, till marknadspriser, och A andra sidan summan av gemenskapens och
respektive EFTA-stats bruttonationalprodukter, till marknadspriser. Denna faktor skall f6r varje
budgetir ber1knas pA grundval av de senaste tillgingliga statistiska uppgifterna.

EFTA-statemas bidragsbelopp skall, bAde f6r anslagen f6r ekonomiska Ataganden och anslagen
f6r betalningar, utg6ra tilligg till de belopp som faststilts f6r gemenskapen i den allmanna
budgeten for varje budgetpost som motsvarar verksamheterna i frhga.

De bidrag som vaje Ar skall betalas ut av EFrA-staterna skall faststillas pA grundval av
anslagen f6r betalningar.

Ataganden sor gemenskapen giort innan EFTA-statema b6rjat medverka i dessa verksamheter
pA grundval av detta avtal - samt de betalningar sor f61jer hirav - skall inte f6ranleda ngra
bidrag frAn EFrA-staternas sida.

b) EFTA-staternas finansiella bidrag till f6ljd av deras medverkan i vissa projekt eller andra
verksamheter skall grundas pA principen at varje avtalsslutande part skall stA f~r sina egna
kostnader och dirut6ver betala ett skiligt bidrag, som skall faststillas av Gemensamma EES-
kommitt6n till gemenskapens fasta kostnader.

c) Gemensamma EES-kommittdn skall fatta de n6dvindiga besluten om de avtalsslutande
parternas bidrag till kostnaderna f6r verksamheten i frhga.

2. De nirmare bestnmelserna f6r till-mpning av denna artikel finns i protokoll 32.

Artikel 83

NAr samarbetet sker i form av informationsutbyte mellan offentliga myndigheter, skall EFTA-staterna
ha samma rttigheter art ta emot och samma skyldigheter aln ge information som EG- medlemsstater-
na saint vara underkastade de sekretesskrav som skall faststAllas av Gemensamma EES-kommitidn.

Artikel 84

Bestnimelser om samarbetet inom sfirskilda omrlden finns i protokoll 31.

Artikel 85

Om inte annat f6ljer av protokoll 31, skall samarbete som redan upprattats mellan EG och enskilda
EFTA-stater inom de omrAden som anges i artikel 78 vid tiden f6r detta avtals ikrafttridande
framdeles ske enligt de tillimpliga besti'nmelserna i denna del och i protokoll 31.

Artikel 86

Gemensamma EES-kommittn skall, i enlighet med del VII, fatta alia n6dvindiga beslut om
tillinpning av artiklarna 78 - 85 samt om de Atgirder sor grundar sig ph dessa artiklar, vilket bland
annat kan inbegripa tilligg till och indringar i bestAmnelserna i protokoll 31 saint antagande av
shdana 6verghngsbestnxmelser som beh6vs f6r genomf6randet av artikel 85.
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Artikel 87

De avtalsslutande parterna skall vidta n6dvindiga AtgArder f6r aft utveckla, stArka eller bredda
samarbetet inom ramen f6r gemenskapens verksamhet inom omriden som inte finns uppriknade i
artikel 78, nir sidant samarbete anses kunna bidra till f6rverkligandet av detta avtals mil eller av de
avtalsslutande parterna anses vara av gemensamt intresse. Sidana tg~rder kan innefatta Andring av
artikel 78 genom at nya omriden lAggs till dem som finns upprimknade dr.

Artikel 88

Utan aft del pAverkar tillAmpningen av bestimelsema i andra delar av delta avlal skall bestktmmel-
sema i denna del inte utesluta m6jligheten f6r en avtalsslutande part att sjAlvstAndigt f6rbereda, vidta
och genomf6ra itg~rder.

DEL VI7
INSTrITTIONELLA BESTAMMELSER

KAPITEL I
SAMMANSLUTNINGENS STRUIKTUR

Avsnitt I
EES-rAdet

Artikel 89

1. Ett EES-rAd upprittas hurmed. Det skall sarskilt svara f6r att ge politiska impulser vid
genomf6randet av delta avtal och f6r att faststalla de ailmAnna riktlinjema f6r Gemensamma EES-
kommittin.

I detta syfte skall EES-ridet bed6ma hur avtalet i dess helhet fungerar och utvecklas. Det skall fatta
de politiska beslut som leder till indringar i avtalel.

2. De avtalsslutande parterna, vad avser gemenskapen och EG-medlemsstatema inom sina
respektive beh6righetsomriden, fir, efter aft ha diskuterat frAgan i Gemensamma EES-kommifin eller
direkt i synnerligen brAdskande fail, i EES-rAdet ta upp varje friga som ger upphov till svirigheter.

3. EES-ridet skall genom beslut anta sin arbetsordning.

Artikel 90

1. EES-ridet skall besti av medlemmama av Europeiska gemenskapemas rid och ledam6ter av
EG-kommissionen samt av en regeringsmedlem frOn var och en av EFTA-staterna.

EES-ridets medlemmar fr liAta sig representeras i enlighet med de villkor som skall faststUas i
ridets arbetsordning.

2. EES-ridets beslut skall fattas genom 6verenskommelse mellan A ena sidan gemenskapen och
A andra sidan EFTA-staterna.
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Artikel 91

1. Ordf6randeskapet i EES-rAdet skall innehas omvixlande, under en sexmAnadersperiod, av en
medlem av Europeiska gemenskapernas rAd och en medlem av regeringen i en EFTA-stat.

2. EES-rdet skall sammankallas tv5 ginger om Aret av dess ordf6rande. EES-rAdet skall ocksA
sanmantr~da i enlighet med sin arbetsordning, nkrhelst omstindighetema krdver det.

Avsnitt 2
Gemensamma EES-kommittin

Artikel 92

1. En gemensam EES-kommittd upprittas hirmed. Den skall s5kerstalla art avtalet genomf6rs p
ett effektivt satt. I detta syfte skall den se till ant ett utbyte sker av Asikter och information saint fatta
beslut i de fall som anges i detta avtal.

2. De avtalsslutande parterna, vad avser gemenskapen och EG-medlemsstatema inom sina
respektive beh6righetsomrden, skall i Gemensamma EES-kommittln samrida pA varje punkt av
betydelse f6r avtalet som ger upphov till svlrigheter och som tagits upp av en av partema.

3. Gemensamma EES-kommittin skall genom beslut anta sin arbetsordning.

Artikel 93

1. Gemensamma EES-kommittin skall besti av f6retrAdare f6r de avtalsslutande parterna.

2. Gemensamma EES-kommittln skall fatta beslut genom 6verenskommelse meflan A ena sidan
gemenskapen och A andra sidan EFTA-statema, som talar med en r6st.

Artikel 94

1. Ordf6randeskapet i Gemensamma EES-kommittn skall innehas omviAiande, under en sex-
minadersperiod, av f6retridaren f6r gemenskapen, det viUi saga EG-kommissionen, och f6retrAdaren
fdr en av EFTA-staterna.

2. 1 syfte art fullg6ra sina uppgifter skall Gemensamma EES-kommittdn i allmknhet sammantrAda
minst en gAng i minaden. Den skall iven sammantrida pA initiativ av sin ordf6rande eller pA beg5ran
av nigon av de avtalsslutande parterna i enlighet med sin arbetsordning.

3. Gemensamma EES-kommittin kan besluta ant inrtta underkommittier eller arbetsgrupper f6r
at bistA den vid fullg6randet av dess uppgifter. Gemensamma EES-kommittdn skall i sin arbets-
ordning bestinma sAdana underkommintters och arbetsgruppers sammansattning och verksamhets-
former. Deras uppdrag skall i varje enskilt fall faststullas av Gemensamma EES-komminucn.

4. Gemensamma EES-kommitt6n skalU i en Arlig rapport redog6ra f6r avtalets funktion och ut-
veckling.
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Avsnitt 3
Parlamentariskt samarbete

Artikel 95

1. En gemensam parlamentarikerkommittd f6r EES (EES gemensammna parlamentarikerkommittd)
upprittas birmed. Den skall bestl av ett lika antal ledam6ter av, I ena sidan, Europaparlamentet och,
A andra sidan, EFTA-statemas parlament. Det sammanlagda antalet ledam6ter i kommittdn anges i
stadgan i protokoll 36.

2. EES gemensamma parlamentarikerkommittd skall ha m6ten vixelvis inom gemenskapen och i
en EFTA-stat i enlighet med bestimmelsema i protokoll 36.

3. EES gemensamma parlamentarikerkommittd skall genom dialog och debatt bidra till en bAitre
f6rstielse mellan gemenskapen och EFTA-staterna inom de omriden som ticks av detta avtal.

4. EES gemensamma parlamentarikerkomnimittin kan franligga sina synpunkter i form av rapporter
eller resolutioner, sI som den finner limpligt. Den skall sarskilt granska Gemensamma EES-
kommintns Arsrapport, upprittad i enlighet med artikel 94.4.

5. EES-ridets ordf6rande fr instilla sig inf6r EES gemensamma parlamentarikerkommittdn f6r
an h6ras av denna.

6. EES gemensamma parlamentarikerkommittin skall anta sin arbetsordning.

Avsnitt 4
Samarbete meilan sanhillslivets parter

Artikel 96

1. Medlemmar av Ekonomiska och sociala kommittn och andra organ, dir arbetsmarknadens
parter inom gemenskapen ir representerade och av motsvarande organ inom EFTA-staterna, skall
striva efter att stirka kontakterna sinsemellan och att samarbeta organiserat och regelbundet f6r att
6ka medvetenheten om de ekonomiska och sociala aspektema av det 6kande 6msesidiga beroendet
mellan de avtalsslutande parternas ekonomier och deras intressen i EES-sammanhang.

2. 1 detta syfte upprittas hArmed en rAdgivande EES-kommitt6. Den skal besti av el lika antal
medlemmar av, I ena sidan, Europeiska gemenskapemas ekonomiska och sociala kommittd och, I
andra sidan, EFTA:s rAdgivande kommitt6. Kommittin kan ligga fram sina Asikter i form av rapporter
eller resolutioner, sl som den finner l impligt.

3. RIdgivande EES-kommittn skall anta sin arbetsordning.

KAPITEL 2
FORFARANDET VID BESLUTSFATTANDE

Artikel 97

Detta avtal inskrinker inte nigon avtalsslutande parts ratt an utan at det pAverkar icke-diskrimine-
ringsprincipen indra sin intema lagstiftning inom de omrlden som ticks av avtalet under f6rutstning
at parten f6rst har informerat 6vriga avtalsslutande parter,
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- om Gemensamma EES-kommittin finner att lagstiftningen i dess Andrade lydelse inte negativi
piverkar avtalets tillfredsstillande funktion, eller

- om ffrfarandet enligt artikel 98 har fullf6ljts.

Artikel 98

Bilagema till detta avtal och protokollen 1-7, 9-11, 19-27, 30-32, 37, 39, 41 och 47, kan vid
behov indras genom beslut av Gemensamma EES-kommittdn i enlighet med artiklama 93.2, 99, 100,
102 och 103.

Artikel 99

1. SA snart ny lagstiftning Rr under utarbetande av EG-kommissionen pA ett omrlde som omfattas
av detta avtal, skall kommissionen underhand ridfriga experter i EFTA-staterna pA samma satt som
den ridfrigar experter i EG:s medlemsstater vid utarbetandet av sina f6rslag.

2. Ni EG-kommissionen 6verlimar sitt f6rslag till Europeiska gemenskapemas rid, skall den
6verlamna kopior av detta till EFTA-staterna.

PA begiran av nAgon av de avtalsslutande parterna skal ett preliminirt utbyte av Asikier Aga rum inom
Gemensamma EES-kommittdn.

3. Under den fas som f6regir ett beslut inom Europeiska gemenskapernas rid skall de av-
talsslutande parterna i en fortgiende informations- och samridsprocess, vid viktiga tillfillen, Ater
samrAda med varandra i Gemensamma EES-kommitttn, dA detta begirs av nigon av parterna.

4. De avtalsslutande parterna skall med gott uppsAt samarbeta under informations- och samrids-
fasen i syfte att underlitta beslutsfattandet i Gemensamma EES-kommitt1n i slutet av denna process.

Artikel 100

EG-kommmissionen skall tillf6rsima experter frin EFTA-staterna ett sA omfattande deltagande som
m6jligt, med hansyn till de omrAden som ber6rs, under beredningen av f6rslag till tgirder, vilka
direfter skal f6religgas de kommitt6er som bistir kommissionen vid ut~vandet av dess verkstillande
befogenheter. Nir EG-kommissionen utarbetar f6rslag till itgirder, skall den anlita experter i EFTA-
staterna p1 samma sitt som den anlitar experter i EG:s medlemsstater.

I de fall di hinvindelse sker till Europeiska gemenskapernas rid i enlighet med det f6rfarande som
Sr tilimpligt pA det slags kommitt6 som ber6rs, skall kommissionen f6r rdet redovisa de synpunkter
som lagts fram av EFTA-statemas experter.

Artikel 101

1. Vad giller kommittier som varken omfattas av artikel 81 eller artikel 100 skall experter fin
EFTA-staterna knytas till arbetet, nir si beh6vs f6r aft detta avtal skall fungera p1 ett tillfredsstl-
lande sAtt.

Dessa kommitt6er Ar uppriknade i protokoll 37. Villkoren f6r en sAdan medverkan anges i de
tillinpliga protokollen och bilagorna f6r respektive omride, dIr de aktuella frigoma behandlas.
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2. Om de avtalsslutande parterna finner art en sAdan medverkan skall utstrlckas till andra
kommittier av liknande slag, kan Gemensamma EES-kommitt~n 5ndra protokoll 37.

Artikel 102

1. F6r at sikerstilla rittssAkerheten och enhetligheten inom EES skall Gemensamma EES-
kommitt~n fatta beslut om ndring av en bilaga till detta avtal sl snart som majligt efter det att
gemenskapen bar antagit den motsvarande nya EG-lagstiftningen i syfte att m6jligg~ra en samtidig
tillimpning av denna saint av indringarna i bilagorna till avtalet. Gemenskapen skal drf6r, varje
ging den antar lagstiftning i en friga sam regleras i detta avtal, snarast underritta 6vriga av-
talsslutande paner i Gemensamma EES-kommitt6n.

2. Gemensamma EES-kommitt~n bed6mer vilken del av en bilaga till detta avtal som a direkt
ber6rd av den nya lagstiftningen.

3. De avtalsslutande parterna skall pA allt sftt striva efter alt nS en 6verenskommelse i frigor som
5r relevanta fOr detta avtal.

Gemensamma EES-kommittdn skall sirskilt striva efter alt s6ka nA en 6msesidigt godtagbar l6sning
nir en allvarlig svhrighet uppsthr pA ett omrhde som i EFTA-staterna omfattas av lagstiftarens
beh6righet.

4. Om, trots tillimpning av f6reglende punkt, en Overenskommelse om en indring av en bilaga
till detta avtal inte kan nAs, skall Gemensamma EES-kommitt6n unders6ka alla ytterligare m6jligheter
alt sikerstilla att avtalet iven fortsittningsvis fungerar fillfredsstillande saint falla varje beslut som
kan vara n6dvindigt i detta hinseende, did inbegripet m~jligheten alt erkinna at lagstiftningen i&
likvirdig. Ett sAdant beslut skall fattas senast vid utgingen av sex minader frAin den dag dl irendet
hinskjutits till Gemensamma EES-kommittin eller, om denna dag infaller senate, den dag di
motsvarande EG-lag-stiftning trider i kraft.

5. Om Gemensamma EES-kommittdn vid utghngen av den tidsfrist sam anges i punkt 4 inte bar
fattat beslut om en indring av en bilaga till detta avtal, skall den del sam ber6rs hirav, fasistifild i
enlighet med punkt 2, betraktas som provisoriskt suspenderad, om inte Gemensamma EES-kommittdn
beslutar om motsatsen. En sAdan suspension skall b6rja gilla sex minader efter utgAngen av den tid
som avses i punkt 4, men i inget fall tidigare in den dag di motsvarande EG-rittsakt genomf6rs i
gemenskapen. Gemensamma EES-kommittn skall fullf6lja sina strivanden at enas om en 6msesidigt
godtagbar l~sning, s all suspensionen kan Aterkallas s sart som m6jligt.

6. De praktiska konsekvenserna av den suspension som avses i punkt 5 skall diskuteras i
Gemensamma EES-kommitt6n. De rittigheter och skyldigheter som redan f6rvirvats av enskilda och
fdretag enligt detta avtal skall kvarsti. De avtalsslutande parterna skall, nin sA ar lixnpligt, besluta om
de indringar sam blir n6dvindiga pA grund av suspensionen.

Artikel 103

1. Om ett av Gemensamma EES-kommitt n fatat beslut kan bli bindande f6r en avtalsslutande
part f6rst efter det at konstitutionella krav uppfylts, skall beslutet, om det anger en viss dag, trida
i kraft den dagen under f6rutsittning alt den avtalsslutande parten f6re den dagen bar anmilt till
6vriga avtalsslutande parter all de konstitutionella kraven uppfyllts.

Om en sidan annmian inte bar giorts f6re den dagen trider beslutet i kraft den foista dagen i den
andra minaden efter den sista anmilan.
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2. Om en sidan anmilan inte hat giorts inom sex minader efter Gemensamma EES-kommittns
beslut, skall beslutet tillmpas provisoriskt i avvaktan pA att de konstitutionella kraven skall uppfyllas,
om inte en avtaisslutande part anmiler art en sdan provisorisk tilllimpning inte kan Aga rum. I detta
fall, eller om en avtalsslutande part anniler icke-ratifikation av ett beslut av Gemensamma EES-
kommitt6n, skall det upphivande som anges i artikel 102.5 trida i kraft en minad efter en sdan
anmilan, men inte i nigot fall tidigare in den dag di motsvarande EG-rittsakt genomf6rs i gemen-
skapen.

Artikel 104

Beslut som fattas av Gemensamma EES-kommittin i de fall som anges i detta avtal skall, om inte
annat anges dri, vara bindande fOr de avtalsslutande parterna sedan de tritt i kraft. De avtalsslutande
parterna skall vidta n6dvindiga Aitgirder f6r art slikerstilla beslutens genomf6rande och tlnlmpning.

KAPITEL 3
HOMOGENITET, 6VERVAKNINGSFORFARANDE

OCH TVISTL SNING

Avsnitt 1
Homogenitet

Artikel 105

1. 1 syfte aft uppni de avtalsslutande partemas mi aft ni fram till en sA enhetlig tolkning som
mOjligt av bestimmelsema i detta avtal och av de bestnimelser i EG-lagstiftningen som i sak Aterges
i avtalet skall Gemensamma EES-kommittin vidta tgirder i enlighet med denna artikel.

2. Gemensamma EES-kommittin skall fortl6pande granska utvecklingen av rittspraxis inom
Europeiska gemenskapernas domstol och den EFTA-domstol som avses i artikel 108.2. 1 detta syfte
skall dessa domstolars domar 6verlhmnas till Gemensamma EES-kommittin, som skall vidta Atgirder
f6r att uppritthlla den homogena tolkningen av avtalet.

3. Om Gemensamma EES-kommittdn inom tvA minader efter det aft frigan om en skiljaktighet
i rittspraxis mellan de bida domstolama har vickts hos den inte har lyckats bevara en homogen
tolkning av avtalet, fir f6rfarandena enligt artikel III tillimpas.

Artikel 106

I syfte aft frWinja en si enhetlig tolkning av detta avtal som m6jligt, varvid full hAnsyn skall tas till
domstolars oberoende stIllning, skall eft system f6r utbyte av information r6rande domar av EFTA-
domstolen, Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska gemenskapernas f6rsta instansritt
samt EFTA-staternas domstolar som utg6r sista instans upprittas av Gemensamma EES-kommittdn.
Detta system skall omfatta

a) 6verlrinande till registratom vid Europeiska gemen-skapernas domstol av dessa domstolars
domar nir de avser tolkning och tillimpning av, A ena sidan, detta avtal och, A andra sidan,
F6rdraget om upprittandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och F6rdraget om
upprattandet av Europeiska kol- och stlgemenskapen med indringar och tiUlgg, saint de rit-
tsakter som antagits i 6verensstimnelse med dessa f6rdrag, i den mAn de r6r bestimelser som
i sak r identiska med bestimmelser i detta avtal,
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b) klassificering av dessa domar verkst!ld av registratom vid Europeiska gemenskapernas
domstol, vilket i den utstrkkning det beh6vs innefattar utarbetande och publicering av
6versittningar och sammanfattningar,

c) 6verlimnande frOn registratom vid Europeiska gemenskapernas domstol av relevanta handlingar
till de beh~riga nationella myndigheter sor skall utses av varje avtalsslutande part.

Artikel 107

Bestlimmelser om m6jligheten f6r en EFrA-stat aft bemyndiga en domstol eller annan d6mande
myndighet aft beggra aft Europeiska gemenskapernas domstol fattar beslut om tolkningen av en EES-
regel finns i protokol 34.

Avsnitt 2
Overvaknlnpffirfarande

Artikel 108

1. EFTA-staterna skall uppritta en oberoende 8vervakningmyndighet (EFTA:s 6vervaknings-
myndighet) samt skapa f6rfaranden liknande dem som finns inom gemenskapen, did inbegripet f6r-
faranden f6r aft sAkerstilla aft skyldigheterna enligt detta avtal uppfylls och f6r att kontrollera
lagenligheten av Atgirder av EFTA:s 6vervakningsmyndighet gilande konkurrens.

2. EFTA-statema skall uppritta en domstol (EFTA-domstolen).

EFTA-domstolen skall, i enlighet med ett sirskilt avtal mellan EFTA-staterna, vad gidler till-
impningen av detta avtal, vara beh6rig sirskilt f6r

a) rl eller irenden som r6r 6vervakningsf6rfarandet avseende EFTA-staterna,

b) 6verklaganden av beslut pA konkurrensomridet i irenden som fattats av EFTA:s 6ver-
vakningsmyndighet,

c) 16sning av tvister mellan tvi eller flera EFTA-stater.

Aflkel 109

1. Fullg6randet av skyldigheterna enligt detta avtal skall 6vervakas av, A ena sidan, EFTA:s
6vervakningsmyndighet och, A andra sidan, EG-kommissionen, sone skall handla i enlighet med
F6rdraget om upprittandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, F6rdraget om upprittandet av
Europeiska kol- och stilgemenskapen och detta avtal.

2. Ffr aft s-kerstifla en enhetlig 6vervakning inom hela EES skall EFTA:s 6vervakningsmyndighet
och EG-kommissionen samarbeta, utbyta information och samrAda i frigor som r6r 6vervaknings-
politiken och enskilda irenden.

3. Alla kIagomAl som r6r tillimpaingen av detta avtal skall limnas till EG-kommissionen och
EF[A:s 6vervakningsmyndighet. Dessa skall underritta varandra om de klagomil som de tagit emot.

4. Vart och eut av dessa organ skall pr6va de klagomil sor faller inom dess behfrighet och till
det andra organet 6verlimna de klagomil som faller inom det organets beh6righet.

Vol. 1817, 1-31121



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

5. Om dessa tvA organ ir oeniga om vilken ItgArd sam bbr vidtas med anledning av ett kIagomhl,
eller om de ir oeniga vad avser resultatet av pr6vningen, bar vart och ett av organen ritt aft hianskjuta
frigan till Gemensamma EES-kommitt~n, sam skall bandligga irendet i enlighet med artikel 111.

Artikel 110

Beslut enligt detta avtal av EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen, sam medf6r
betalningsskyldighet f6r andra An stater, skall vara verkstSllbara. Detsamma skall glla domar sam
enligt detta avtal har meddelats av Europeiska gemenskapernas domstol, Europeiska gemenskapernas
farsta instans-ratt och EFTA-domstolen.

Verkstilligheten skall f6ija de civilprocessrittsliga regler sam giller i den stat inom vars territorium
den sker. Beslut om aft verkstafllighet skall ske skall bifogas avgrandet utan andra formaliteter En
kontroll av avg6randets ikthet genom den myndighet sam vaije avtalsslutande part skall utse f6r detta
dndamil och meddela de 6vriga avtalsslutande partema, EFTA:s 6vervakningsmyndighet, EG-
kommissionen, Europeiska gemenskapemas domstol, Europeiska gemenskapemas f6rsta instans-ratt
och EFTA-domstolen.

Ndr dessa formaliteter har uppfyllts ph begiran av den ber6rda parten, fir denna part fullf61ja
verkstalligheten i enlighet med lagen i den stat inom vars territorium verkstalligheten skall Aga rum
genom aft direkt hdnskjuta Arendet till den beh6riga myndigheten.

Verkstilligheten fAr skjutas upp endast genom beslut av Europeiska gemenskapernas domstol, vad
gAiller beslut av EG-kommissionen, Europeiska gemenskapernas f6rsta instansrAtt eller Europeiska
gemenskapernas domstol, eller genom beslut av EFTA-domstolen vad giller beslut av EFTA:s 6ver-
vakningsmyndighet eller EFrA-domstolen. Domstolama i de ber6rda staterna skaU dock vara
beh6riga betrAffande klagomtl om att verkstiiligheten inte genomf6rs pA regelratt sitt.

Avsnitt 3
Tvistliining

Artikel 111

1. Gemenskapen eller en EFTA-stat fir till Gemensamma EES-kommittdn 6verldmna en tvist som
r6r tolkningen eller tillumpningen av detta avtal i enlighet med f6ljande best~mmelser.

2. Gemensamma EES-kommitt6n fAr 16sa tvisten. Kommitt~n skall fMrses med all den information
sam kan vara av betydelse fOr aft m6jligg6ra en inglende unders6kning av situationen fOr aft finna en
godtagbar 16sning. I detta syfte skall kommitten unders6ka alla m6jligheter aft s5kerstifla aft avtalet
fortsatter aft fungera tillfredsstallande.

3. Om en tvist giller tolkningen av bestmmelser i detta avtal sam i sak Er identiska med
motsvarande bestimmelser i Fdrdraget om upprittandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och
F6rdraget om upprittandet av Europeiska stid- och kolgemenskapen saint rittsakter sam antagits med
tillimpning av dessa tvA f6rdrag, oh om tvisten inte bar 16sts inom tre minader efter det aft den
6verlimnats till Gemensamma EES-kommitt6n, fir de avtalsslutande parterna i tvisten komma
6verens om aft begira aft Europeiska gemenskapernas domstol meddelar eft avg6rande om tolkningen
av de relevanta bestfmmelsema.
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Om Gemensamma EES-kommittin i en sidan tvist inte har nAt en 6verenskommelse om en 16sning
inom sex minader frAn den dag di f~rfarandet inleddes, eller om de avtalsslutande parterna i tvisten
di inte bar beslutat aft begira et avg~rande om tolkningen frin Europeiska gemenskapernas domstol,
fir en avtalsslutande part, i syfte att avhjilpa eventuell obalans,
- antingen vidta en skyddsitgird i enlighet med artikel 112.2 och i enlighet med f6rfarandet i

artikel 113,

- eller tillampa artikel 102 med n6dvindiga indringar.

4. Om en tvist avser ornfattningen eller varaktigheten av skyddsitgider som vidtagits i enlighet
med artikel 111.3 eller artikel 112 eller frigan om de motAtgirder som i enlighet med artikel 114
vidtagits f6r aft Aterstilla balansen stir i ett rimligt f6rhfillande till skyddsitgirderna, och om
Gemensamma EES-kommitt6n efter tre minader frin den dag di 5rendet 6verlimnades till den inte
bar lyckats l6sa tvisten, fir en avtalsslutande part hinskjuta tvisten till skiljedom enligt de f6rfaranden
som anges i protokoll 33. Ingen friga om tolkning av de bestinmelser i detta avtal som avses i punkt
3 fAr behandlas vid ett sidant f6rfarande. Skiljedomen skall vara bindande fMr parterna i tvisten.

KAPITEL 4
SKYDDSATGARDER

Artikel 112

1. Om det uppstir alvarliga ekonomiska, samhilleliga eler mij6mIssiga svirigheter PA ett visst
samhillsmride eller i en viss region och dessa kan tinkas bli bestiende, fir en avtalsslutande part
ensidigt vidta limpliga Atgirder i enlighet med de villkor och f6rfaranden som anges i artikel 113.

2. Sicdana skyddsitgirder skall, med avseende pA omfattning och varaktighet, begransas till vad
som ir belt n6dvindigt for aft avhjilpa situationen. I f6rsta hand skall sidana Atgirder viIjas som
medf6r den minsta st6mingen av detta avtals funktion.

3. Skyddsitglrdema skall vara tillimpliga gentemot alia avtalsslutande parter.

Artikel 113

1. En avtalsslutande part som 6verviger aft vidta skyddsitgirder enligt artikel 112 skall utan
dr6jsmAl anmala detta till 6vriga avtalsslutande parter genom Gemensamma EES-kommittdn ach
tillhandahAlla all relevant information.

2. De avtalsslutande partema skall omedelbart inleda samrid i Gemensamma EES-kommittdn i
syfte aft fina en f6r alia parter godtagbar l6sning.

3. Den ber6rda avtalsslutande parten fir inte vidta skyddsitgArder f6rran en minad efter dagen f6r
anmnslan enligt punkt 1, f6r si vitt inte samridsf6rfarandet enligt punkt 2 bar avslutats f6re utgAngen
av den angivna fristen. N5r sirskilda omstindigheter som krAver omedelbara itgrder utesluter f6r-
handsgranskning, fir den ber6rda avtalsslutande parten genast vidta de skyddande Atgirder som r belt
n6dvindiga f6r aft avhjAlpa situationen.

Vad avser gemenskapen, skall skyddsitgardema vidtas av EG-kommissionen.

4. Den ber6rda avtalsslutande parten skall utan dr6jsmil anmala de vidtagna itgirdema till
Gemensamma EES-kommittin och stAlla all relevant information till f6rfogande.
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5. De vidtagna skydds~tgArdema skall var tredje minad efter den dag di beslut om dem fattades
bli foremil f6r samrld i Gemensamma EES-kommittin syftande till att avskaffa dem f6re den dag di
de avsetts upph6ra eller at begrfnsa deras tilUmpningsomrrde.

Varje avtalsslutande part fAr n& som heist anmoda Gemensamnima EES-kommitten at granska
Atgirderna.

Arlikel 114

1. Om en skyddsAtgiird sam vidtagits av en avtalsslutande part skapar obalans mellan rittigheter
och skyldigheter enligt detta avtal, fAr varje annan avtalsslutande part gentemot den avtalsslutande
parten i frAga vidta sAdana proportionella mntlitgArder som a helt n6dv indiga f6r at terstila balan-
sen. I f6rsta hand skall sldana Atgirder vAijas som medf6r den minsta st6mingen av EES funktion.

2. F6rfarandet enligt artikel 113 skall vara tillimpligt.

DEL VIII
FINANSIELL MEKANISM

Artikel 115

I syfte att frinja ett fortglende och balanserat stirkande av handeln och de ekonomiska f6rbindelserna
mellan de avtalsslutande partema i enlighet med artikel 1 Ar de avtalsslutande parterna 6verens om
behovet art minska de ekonomiska och sociala skillnadema mellan sina regioner. De uppm rksammar
i detta hlinseende bestrimmelsema pA andra stilen i detta avtal och i protokollen till detta, inbegripet
vissa av de arrangemang som avser jordbruk och fiske.

Artikel 116

En fimansiell mekanism skall upprittas av EFrA-statema f6r at inom ramen f6r EES och ut6ver de
anstringningar som EG redan g6r i detta hinseende bidra till de syften som anges i artikel 115.

Artikel 117

Bestimmelser om den finansiella mekanismen finns i protokoll 38.

DEL IX
ALLMANNA BESTAMMELSER OCH SLUTBESTAMMELSER

Artikel 118

1. Nan en avtalsslutande part anser at det skulle ligga i ala avtalsslutande parters intresse at
utveckla de f6rbindelser som knutits genom detta avtal genom att utvidga dem till oradden som inte
omfattas av avtalet, skaUl den f6r 6vriga avtalsslutande parter i EES-ridet ligga fram e motiverad
begaran. RAdet kan uppdra At Gemensamma EES-kommittdn at granska begaran i alla avseenden och
an avge en rapport.
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EES-rhdet kan, ni detta Ar limpligt, fatta politiska beslut i syfte att inleda f6rhandlingar mellan de
avtalsslutande parterna.

2. De avtal som blir ctt resultat av f6rhandlingama enligt punkt I skall bli f6remil f6r ratifikation
eller godkAnnande av de avtalsslutande parterna i enlighet mcd deras egna f6rfaranden.

Artikel 119

Bilagorna och de rittsakter som det hinvisas till dir med anpassning f6r deras tillimpning inom
ramen f~r detta avtal, liksom protokollen, skall utg6ra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 120

Om inte annat f6reskrivs i detta avtal och sarskilt i protokollen 41, 43 och 44, skall bestixmmelserna
i detta avtal ha f6retrAde framf6r bestimmelsema i nu gAllande bilaterala eller multilaterala avtal som
binder Europeiska ekonomiska gemenskapen, A ena sidan, och en eller flera EFTA-stater, A andra
sidan, i den utstrickning samma friga regleras i detta avtal.

Artikel 121

BestAmmelserna i detta avtal skall inte hindra samarbete

a) inom ramen f6r det nordiska samarbetet, i den ut-strickning som et sAdant samarbete inte
hindrar att avtalet fungerar tillfredsstAllande,

b) inom ramen f6r den regionala unionen mellan Schweiz och Liechtenstein, i den utstrickning
som denna unions syften inte uppnis genom tillimpning av detta avtal och detta avtals
tillfredsstillande funktion inte hindras,

c) inom ramen f6r samarbete mellan Osterrike och Italien r6rande Tyrolen, Vorarlberg och
Trentino - Sydtyrolen/Alto Adige, i den utstrickning som ett sAdant samarbete inte hindrar art
avtalet fungerar tillfreds-stAllande.

Artikel 122

De avtalsslutande partemas ombud, delegater och experter, saint tjInsteman och 6vriga anstilIda som
fir verksamma enligt detta avtal, skall iven efter det at deras uppdrag upph6rt vara f6rpliktade at? inte
limna ut upplysningar som omfattas av sekretess, sirskilt uppgifter om f6retag, deras affirsf6r-
bindelser eller deras kostnadsf6rhillanden.

Artikel 123

Ingenting i detta avtal skall hindra en avtalsslutande part frin art vidta Atgirder

a) som den anser vara n6dvindiga f6r at hindra at sAdan information avsl6jas som strider mot
dess visentliga sikerhetsintressen,

b) som avser tillverkning av eller handel med vapen, ammunition, krigsmateriel eller andra varor
som oundgingligen beh6vs f6r f6rsvarsindamAl eller till forskning, utveckling eller produktion
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som r oumbrlig f6r fbrsvarsiindamAl, under f6rutsittning aft sAdana Atgirder inte f6rsinar

konkurrensvillkoren vad giller varor som inte ir avsedda speciellt f6r militArndamil,

c) som den anser visentliga f6r sin egen sikerhet i hindelse av allvarliga interna st6mingar, som

pAverkar uppritthillandet av lag och ordning, i krigstid eller vid en allvarlig internationell
splinning som innebir krigsfara, eller f6r att fullg6ra de skyldigheter den har iklitt sig i syfte
at bevara fred och intemationell sfikerhet.

Artikel 124

De avtalsslutande partema skall, utan art det pAverkar tilliinpningen av 6vriga bestrnmelser i detta
avtal, ge medborgare i EG-medlemsstatema och EFTA-statema samma behandling som sina egna
medborgare med avseende p1 kapitalplacering i bolag som avses i artikel 34.

Ardkel 125

Defta avtal skall inte i nlgot hinseende ingripa i de avtalsslutande partemas egendomsordning.

Artikel 126

1. Detta avtal skall vaa tillmnpligt pA de territorier pA vilka F6rdraget om upprattandet av
Europeiska ekonomiska gemenskapen och F6rdraget om upprittandet av Europeiska kol- och
sttlgemenskapen ir tillimpliga och pi de villkor som anges i dessa f6rdrag, saint pi Republiken Fin-
lands, Republiken Islands, Furstend6met Liechtensteins, Konungariket Norges, Konungariket Sveriges,
Schweiziska Edsf6rbundets saint Republiken Osterrikes territorier.

2. Trots bestiminelsema i punkt I skall detta avtal inte tillinpas betriffande Aland. Finlands regering
fr dock genom en f6rklaring, vilken vid ratifikation av detta avtal deponeras hos depositarien som
skall 6verlhimna en bestyrkt kopia av denna till var och en av de avtalsslutande parterna, anmila at
avtalet skall tillimpas betriffande Aland pi sainna villkor som gMIier f6r dess tilliimpning betriffande
andra delar av Finland, med f6rbehill f6r f61jande bestiinmelser:

a) Bestiininelserna i avtalet skall inte hindra tilliinpning av de bestnmelser som gller vid
varje given tidpunkt pA Aland om

i) inskrdnkningar i ritten for fysiska personer som inte har hembygdsritt pA Aland samt
f6r juridiska personer aft f6rvirva och inneha fast egendom pA Aland utan tillstind
av Alands beh6riga myndigheter,

ii) inskrinkningar i etableringsritten och i rAtten at tillhandahAlla tiinster f6r fysiska
personer som inte har hembygdsritt pA Aland eller juridiska personer utan tillstind
av de beh6riga myndigheterna pA Aland.

b) De riftigheter som Alinningar har i Finland skall inte ber6ras av detta avtal.

c) Myndigheterna pa Aland skall behandla de avtalsslutande partemas alla fysiska och

juridiska personer pA samma sift.

Artikel 127

Vaije avtalsslutande part kan siga upp detta avtal under f6rutsfitning art den minst tolv mmnader
dessf6rinnan skriftligen anmiler uppsigningen till de 6vriga avtalsslutande parterna.
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Omedelbart efter anmglan av den avsedda uppsigningen skall de 6vriga avtalsslutande parterna
sammankalla en diplomatkonferens i syfte art behandla de idringar sam beh6ver garas i avtalet.

Artikel 128

1. Varje europeisk stat sam blir medlem av gemenskapen skall, eller vaije europeisk stat sam blir
medlem av EFTA kan, ans6ka om att ansluta sig till detta avtal. Den skall stAlla sin ans6kan till EES-
ridet.

2. Betingelsema och vilikoren for en sidan anslutning skall bli f6remld f6r ett avtal mellan de
avtalsslutande parterna och den ans6kande staten. Detta avtal skall f8religgas saintliga avtalsslutande
patter f6r ratifikation eller godkinnande i enlighet med deras cgna f6rfaranden.

Artikel 129

1. Detta avtal ar upprittat i ett enda original pi danska, engelska, finska, franska, grekiska,
islAndska, italienska, norska, nederlindska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka sarntliga
texter Ar lika giltiga.

Texterna till de rittsakter sam det hinvisas till i bilagorna ir lika giltiga pi danska, engelska, franska,
grekiska, italienska, nederlindska, portugisiska, spanska, och tyska, si som dessa publicerats i
Europeiska gemenskapemas officiella tidning, och de skall f6r autentifiering upprittas pi fimska,
islndska, norska och svenska.

2. Detta avtal skall ratificeras eller godkinnas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras
respektive konstitutionella bestirnxnelser.

Del skall deponeras hos Europeiska gemenskapernas rids generalsekretariat, sam skall 6verliinma
bestyrkta kopior till alla 6vriga avtalsslutande patter.

Ratifiations- eller godkinmandeinstrumenten skall deponeras hos Eurapeiska gemenskapernas rids
generalsekretariat, sam skall anmAla detta till alla 6vriga avtalsslutande patter.

3. Detta avtal trader i kraft den 1 januari 1993, under f6rutsittning aft alla avtalsslutande patter har
deponerat sina ratifikations- eller godkAimandeinstrument f6re den dagen. Efter ninnda dag trader
detta avtal i kraft den f6rsta dagen i den andra minaden sam f6ljer efter den sista anmdlan. Den
slutliga tidpunkten f6r en sidan anxnilan skall vara den 30 juni 1993. Efter den dagen skall de
avtalsslutande parterna samankalla en diplomatkonferens f6r aft bed6ma lAget.

Till bevis harpi hat undertecknade befullmaktigade undertecknat detta avtal.

Sor skedde i Oporto, Portugal den andra maj nittonhundranittiotvi.

[For the testimonium and signatures, see p. 42 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voirp. 42 du prisent volume.]
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EN FE DE LO CUAL, los plenitpotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

TIL BEKREFTELSE HERAF har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmichtigten ihre Unterschriften unter
dieses Abkommen gesetzt.

ElI I'IXT05H Tf2N ANQTEPQ2, OL UVtoyEyQao4UgVOL ,k!Crl0e15oLOL E toE v "g unoygaijQ rou;
oM'v naio-6oci crujuxwok

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les pl.nipotentiaires soussign s ont appose leurs signatures au bas du present
accord.

pESSU TIL STADFESTINGAR hafa undirritaoir fulltrilar, sem til paess hafa fullt umboa, undirritad
samning pennan.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening onder deze

Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse pA dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.

EM Ft DO QUE, os plenipotencigrios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente Acordo.

Tiimfin vakuudeksi alla mainitut tfiysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tim~in sopimuksen.

Till bestyrkande hdirav har undertecknade befullmdktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udferdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

"Eywve oo Fl6gro, ontg &o Ma'ou Xata vvtx6ows evvev~vra 6o.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait A Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjdrt i Oporto annan dag mafmfnaaar irio nitjin hundrua niutiu og tvb.

Fatto a Porto, addi' due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd twee-en-negentig.

Gitt i Oporte pA den annen dag i mai i Aret nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena piiiviini toukokuuta tuhat yhdeksknsataayhdeksankymmentikaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
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Por el Consejo y la Comisi6n de las Comunidades Europeas:
For RAdet og Kommissionen for De EuropTiske Fllesskaber:
Fur den Rat und die Kommission der Europaischen Gemeinschaften:
rta tO 1 3outo U cKtI Tiiv Emttpon vow E1p0lrt(0xiK6v KotvoTIO wV:
For the Council and the Commission of the European Communities:
Pour le Conseil et la Commission des Communaut~s europ6ennes:
Per il Consiglio e la Commissione delle ComunitA europee:
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen:
Pelo Conselho e pela Comissdo das Comunidades Europeias:

[Jo Xo DE DEUS PINHEIRO]
1

[FRANS ANDRIESSEN]

Pour le Royaume de Belgique:
Voor het Koninkrijk Belgid:
(For the Kindgom of Belgium:) 2

[WILLY CLAES]

Pd Kongeriget Danmarks vegne:
(For the Kingdom of Denmark:)
(Pour le Royaume de Danemark:)

[UFFE ELLEMANN-JENSEN]

Fir die Bundesrepublik Deutschland:
(For the Federal Republic of Germany:)
(Pour la R6publique fd6rale d'Allemagne:)

[HANS-DIETRICH GENSCHER]

Fia T71v EXXTlVtKTrl AlIOKpcttix:
(For the Hellenic Republic:)
(Pour la R6publique hell6nique:)

[KONSTANTIN MITSOTAKIS]

Por el Reino de Espafia:
(For the Kingdom of Spain:)
(Pour le Royaume d'Espagne:)

[FRANCISCO FERNA(NDEZ ORD6N4EZ]

i The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the General

Secretariat of the Council of the European Union - Les noms des signataires donns entre crochets Ataient illisibles et
ont Otd fournis par le Secretariat g6ndral du Conseil de l'Union europ6enne.

2 The text within parentheses was translated by the Secretariat of the United Nations - Le texte entre parentheses
a Ot traduit par le Secrdtariat de r Orgamsation des Nations Unies.
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Pour la R6publique frangaise:
(For the French Republic:)

[ROLAND DUMAS]

Thar cheann Na hitireann:
(For Ireland:)
(Pour 'Irlande:)

[DAVID ANDREWS]

Per la Repubblica italiana:
(For the Italian Republic:)
(Pour la Rdpublique italienne:)

[GIANNI DE MICHELIS]

Pour le Grand-Duch6 de Luxembourg:
(For the Grand Duchy of Luxembourg:)

[JACQUES Poos]

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
(For the Kingdom of the Netherlands:)
(Pour le Royaume des Pays-Bas :)

[HANS VAN DEN BROEX]

Pela Repdblica Portuguesa:
(For the Portuguese Republic:)
(Pour la R6publique portugaise:)

[VITOR MARTINS]

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
(Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:)

[HUGH ARBUTHNOTT]
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Fur die Republik Osterreich:
(For the Republic of Austria:)
(Pour la Rdpublique d'Autriche:)

[ALOIS MOCK]

[WOLFGANG SCHUSSEL]

Suomen tasavallan puolesta:
(For the Republic of Finland:)
(Pour la R6publique de Finlande:)

[PERTTI SALOLAINEN]

Fyrir L9OveldiO island:
(For the Republic of Iceland:)
(Pour la R6publique d'Islande:)

[JOHN BALDVIN HANNIBALSSON]

Fur das Firstentum Liechtenstein:
(For the Principality of Liechtenstein:)
(Pour la Principaut6 du Liechtenstein :)

[HANS BRUNHART]

For Kongeriket Norge:
(For the Kingdom of Norway:)
(Pour le Royaume de Norv~ge:)

[BJORN ToRE GODAL]

For Konungariket Sverige:
(For the Kingdom of Sweden:)
(Pour le Royaume de Suede:)

[ULF DINKELSPIEL]

Fir die Schweizerische Eidgenossenschaft:
Pour la Conf&l6ration suisse :
Per la Confederazione svizzera:
(For the Swiss Confederation:)

[JEAN PASCAL DELAMURAZI
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PROTOKOLL 1
OM OVERGRIPANDE ANPASSNING

Bestimmelserna i de rittsakter som det hinvisas till i bilagoma till detta avtal skall, om inte annat
sigs i respektive bilaga, tillimpas i enlighet med avtalet och detta protokoll. Den sirskilda anpassning
sor ar n6dvindig i frAga om enskilda rittsakter anges i den bilaga d& den ber6rda rfittsakten Ir
upptagen.

1. INLEDNINGARNA TILL RA TSAKTERNA

Ingresserna till de rittsakter som det hinvisas till har inte anpassats inom ramen f6r detta avtal.
De ar av betydelse i den utstrickning som It n6dvindig f6r den ritta tolkningen och till-
impningen, inom ramen f6r avtalet, av bestimmelserna i dessa rittsakter.

2. BESTAMMELSER OM EG-KOMMrrtER

Procedurer, institutionella arrangemang eller andra best&nelser avseende EG-kommittder i de
rittsakter som det hinvisas till behandlas i artiklarna 81, 100 och 101 i avtalet saint i protokoll
31.

3. BESTAMMELSER OM F)RFARANDEN FOR ANPASSNING/ANDRING AV GEMEN-
SKAPSRA=TSAKTER

Om en rittsakt som det hinvisas till innehiller bestImmelser om EG-f6rfaranden f6r dess
anpassning, utvidgning eller indring eller f6r utvecklingen av en ny gemenskapspolitik, nya
gemenskapsinitiativ eller gemenskapsrattsakter, gAUer de tillUmpliga f6rfaranden f6r besluts-
fattande som anges i avtalet.

4. INFORMATIONSUTBYTE OCH ANMALNINGSFC)RFARANDEN

a) I de fall dir en EG-medlemsstat har art limna uppgifter till EG-kommissionen skall en
EFTA-stat lixna motsvarande uppgifter till EFTA:s 6vervakningsmyndighet och till en
staindig kommittf f6r EFTA-staterna. Samma giller nir information skall vidarebefordras
av beh6riga myndigheter. EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall
utbyta information som de har fitt frAn EG-medlemsstatema, frAn EFTA-stater eller frln
beh6riga myndigheter.

b) I sidana fall dIr en EG-medlemsstat har att limna uppgifter till en eller flera andra
medlemsstater skall den ocksh lImna uppgifterna till EG-kommissionen, som skall vid-
arebefordra dem till den standiga kommitt~n f6r distribution till EFTA-statema.

En EFTA-stat skall Ilrnna motsvarande uppgifter till en eller flera andra EFTA-stater
och till den stIndiga kommitt6n, som skall vidarebefordra dem till EG-kommissionen fOr
distribution till EG-medlemsstaterna. Detsamma giller nir uppgifterna skall limnas av
behdriga myndigheter.

c) PA omr~den dir det i brAdskande fall krivs en snabb 6verf6ring av information skall om-
ridesvis tillimpas limpliga 16sningar som medger direkt informationsutbyte.
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d) EG-kommissionens funktioner i samband med f6rfaranden f6r verifikation, godkiinnande,
information, anmklningar, samrld eller liknande skall, f6r EFTA-statemas vidkommande
fullg6ras i enlighet med de f6rfaranden som faststalls mellan dessa. Detta giler utan att
det pAverkar punktema 2, 3 eller 7. EG-kommissionen och EFTA:s 6vervaknings-
myndighet eller i f6rekommande fall den standiga kommittdn skall utbyta all tillganglig
information om dessa frigor. FrAgor som uppsthr i samband med detta kan hinskjutas till
Gemensamma EES-kommitten.

5. FORFARANDEN FOR OVERSYN OCH RAPPORTERING

Om EG-kommissionen eller nAgot annat EG-organ enligt en rAtsakt som det hinvisas till skall
sammanst~lla en rapport eller utvArdering eller liknande, skall, sivida inte annat bestAms,
EFTA:s 6vervakningsmyndighet eller i f6rekommande fall den stiindiga kommittdn samtidigt
sammanstAlla en motsvarande rapport eller utvidering eller liknande avseende EFTA-statema.
EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet eller i forekommande fall den stAndiga
kommittdn skall samrAda med varandra och utbyta information under sammanstAllandet av sina
respektive rapporter. Kopior av dessa skall skickas till Gemensamma EES-kommirttn.

6. OFFENTLIGGORANDE AV INFORMATION

a) Om en EG-medlemsstat enligt en rittsakt som det hinvisas till skall offentligg6ra vissa
uppgifter om sakf6rhAllanden, f6rfaranden eller liknande, skall ocksA EFTA-statema
inom ramen f6r avtalet offentligg6ra denna information pi motsvarande satt.

b) Om det i en rittsakt som det hanvisas till f6reskrivs alt sakf6rh~llanden, f6rfaranden,
rapporter eller liknande skall offentligg6ras i Europeiska gemenskapemas officiella
tidning, skall motsvarande uppgifter avseende EFTA-statema offentliggoras i en sArskild
EES-del' i tidningen.

7. RATIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Rtigheter som har tillerkints och skyldigheter som bar llagts EG-medlemsstater eller deras
offentliga organ, f6retag eller enskilda i f6rhidlande till varandra skall anses ha tillerkAnts eller
Alagts de avtalsslutande partema, med vilka ocksA f6rstls i f6rekommande fall deras beh6riga
myndigheter, offentliga organ, f6retag eller enskilda.

lnnehAllsforteckningen f6r EES-delen skall ocksA innehAlla hAnvisningar till var motsvarande
uppgifter avseende EG och dess medlemsstater stAr a" lsa.
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8. HANVISNINGAR TILL TERRITORIER

NAr rattsakter som del hanvisas till inneh~ler hAnvisningar till "gemenskapens" eller "den
gemensamma marknadens" territorium skall dessa inom ramen f6r avtalet forstis som han-
visningar till de avtalsslutande parternas territorier enligt definitionen i artikel 126 i avtalet.

9. HANVISNINGAR TILL MEDBORGARE I EG:S MEDLEMSSTATER

Nir rattsakter som del hinvisas till innehler hAnvisningar till medborgare i EG:s medlemssta-
ter skall dessa inom ramen fbr avtalet f6rstAs som hlnvisningar iven till medborgare i EFTA-
stater.

10. HANVISNINGAR TILL SPRAK

Om EG-medlemsstaterna eller deras offentliga organ, f6retag eller enskilda genom en rgttsakt
som del hanvisas till tillerkinns rsttigheter eller SAlggs skyldigheter betraffande anvindningen
av nAgot av Europeiska gemenskapernas officiella sprAk, skall motsvarande r~ttigheter och
skyldigheter betriffande anvindningen av nlgot av samtliga avtalsslutande parters officiella
sprik anses ha ti~lerkints eller Alagts de avtalsslutande partema, deras beh6riga myndigheter,
offentliga organ, f6retag eller enskilda.

11. RATIFSAKTERNAS IKRAFITRADANDE OCH GENOMFORANDE

BestArmmelser om ikrafttridande och genomf6rande av de rittsakter som det hanvisas till i
bilagoma till avtalet Ar inte tillimpliga inom ramen fbr avtalet. De tidsfrister och tidpunkter
som f6r EFTA-statemas del galler fbr ikrafttrAdande och genomfbrande av rattsakter som det
hinvisas till framgAr av artikel 129.3 i avtalet saint av 6vergingsbestdmelser.

12. ADRESSATERNA FOR GEMENSKAPENS RATrSAKTER

Best amnelser som anger alt en gemenskapsrattsakt riktar sig till gemenskapens medlemsstater
Ar inte relevanta inom ramen fOr avtalet.
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PROTOKOLL 2
OM VAROR SOM UNDANTAGITS FRAN AVTALETS

TILLAMPNINGSOMRADE I ENLIGHET MED ARTIKEL 8.3 a

F61jande varor som faller under kapitel 25-97 i HS-systemet at undantagna frn avtalets till-
mpningsomrhde.

Tulltaxenummer Produktbeskrivning

3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

3502 Albuminer, albuminater och andra albuminderivat:

- Aggalbumin:
-- Annat An otjiinligt eller avsett ant g6ras otjinligt till manniskof6da

- Andra slag:
-- Mj6lkalbumin (laktalbumin), annat An otj&nligt eller avset at g6ras

otjanligt till minniskof6da

Dextrin och annan modifierad stdrkelse (t.ex. f6rklistrad eller f6restrad stdr-
kelse); lir och klister ph basis av stdrkelse, dextrin eller annan modifierad
stArkelse:

Dextrin och annan modifierad stArkelse:
-- F6restrad eler f6retrad stArkelse

Vol. 1817, 1-31121
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PROTOKOLL 3
OM PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 8.3 b I AVTALET

KAPITEL I
ALLMAN BESTAMMELSE

Artikel 1
Tillimpning av EES-bestamelsema

Om inte annat f61jer av bestdimmelserna i detta protokoll eller anges i avtalet, skall bestammelserna
i avtalet tillampas pA de produkter som upptagits i tabellerna I och II.

KAPITEL II
SYSTEM FOR PRISUTJAMNING

Artikel 2
Allmin princip f6r prisutjAmning

1. F6r att ta hdnsyn till prisskillnaderna pi jordbruksrivaror som anvands vid tillverkningen av de
produkter sam anges i tabell I till detta protokoll, utg6r avtalet inget hinder f6r tillampningen av
prisutjimningsAtgirder pA dessa produkter, d v s att en r6rlig avgift tas ut vid import och art export-
bidrag beviljas vid export.

2. Om en avtalsslutande part vidtar intema tglrder som reducerar priset pA rAvaror till be-
arbetningsindustrin, skall hlnsyn tas till dessa StgArder vid berlkning av prisutjinningsbelopp.

Artikel 3
Ny berikningsgrund

1. Med f6rbehAll f6r de villkor och sdrskilda bestdimmelser sam anges i artiklarna 4-9, skall prisu-
tj~mningen beraknas pA grundval av den kvantitet rAvaror som faktiskt anvants vid tilverkningen av
en produkt och pa grundval av gemensamt godkinda referenspriser.

2. Om inte annat anges i artikel 1 i tilligg 1, skall de avtalsslutande parterna inte ta ut tullar eller
andra fasta avgifter pA importerade varor f6r vilka det system sam avses i punkt 1 tillAmpas.

3. Listan 6ver rAvaror f6r vilka de avtalsslutande partema fAr tillimpa prisutjAmning Ar faststSlld
i tillagg 2. F6rfarandet f6r Andring av listan Ar faststalld i tillagg 3.

Artikel 4
Deklaration av r~varor

1. Niirhelst en deklaration av rlvaror sam anvints i produktionsprocessen aviamnas till myndig-
hetema i den importerande staten i samband med inf6rseln skall dessa, om de inte har skilig
anledning atl betvivla riktigheten av uppgiftema i deklarationen, berikna den r6rliga avgiften i
f6rhAilande till nettovikten av den vara sam anmils till klarering och de kvantiteter rAvaror sam anges
i deklarationen.
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2. Regler betrAffande de deklarationer som skall anvindas och f6rfarandet f6r deras avlAmnande
ar faststAlIda i tilligg 4.

Artikel 5
Kontroll av deklarationer

1. De avtalsslutande parterna skall bistA varandra vid kontroll av riktigheten av deklarationerna.

2. NArmare anvisningar om kontrollforfarandet ar faststallda i tilligg 5.

Artikel 6
Referenspriser

1. De avtalsslutande partema skall till Gemensamma EES-kommittdn anmala priserna pA rlvaror
fbr vilka prisutjamningsAtgarder tillimpas. De anmalda prisema skall avspegla den aktuella prissitua-
tionen inom den avtalsslutande partens territorium. De skall utgora de priser som normalt betalas i
grossist- eller tillverkningsledet av beredningsindustriema. Om en jordbruksrlvara ar tillganglig for
beredningsindustrin eller en del av denna till ett lagre pris in det som annars rlder pA den inhemska
marknaden, skall anminlan anpassas i enlighet hArmed.

2. Gemensamma EES-kommittdn skall pA grundval av anmAlningarna regelbundet godkiinna de
referenspriser som skall anviindas vid berikning av prisutjlmningsbelopp.

3. Nirmare anvisningar om de referenspriser som skall anvandas, anmllningssystemet och
f6rfarandena fbr godkinnande av referenspriserna dr faststallda i till]gg 6.

Artikel 7
Koefficienter

1. NAr kvantiteter av rlvaror skall omvandlas till kvantiteter av rlvaror fdr vilka ett referenspris
godkints, skall de avtalsslutande parterna anvinda 6verenskonma koefficienter.

2. En lista 6ver de koefficienter som skall anvlndas finns i tillagg 7.

Artikel 8
Skillnad mellan referenspriserna

For va" och en av de berirda rivaroma skall prisutjAmningsbeloppet inte 6verstiga skillnaden mellan
det inhemska referenspriset och det lagsta referenspriset i nigon av de avtalsslutande parterna.

Artikel 9
BegrAnsning av prisutjAmningsbelopp

En avtalsslutande part skall inte pi en produkt som kommer frn en annan avtalsslutande part ta ut
en rfrlig prisutjimningsavgift som ar h6gre in den tull eller fasta avgift som den tillampade den
1 januari 1992 pA den ber6rda produkten frtAn samma avtalsslutande part. Denna begrlnsning giller
ocksl nar tullen eller den fasta avgiften hanterades genom en tuilkontingent, men gAller inte nar
produkten ifrlga forutom tullen eller den fasta avgiften vax fbremAl ftr prisutjlxmningsAtgdrd den 1 ja-
nuari 1992.
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KAPITEL III
ANDRA BESTAMMELSER

Artikel 10
Icke-tillimpning av kapitel II pA varor i tabell I!

1. Bestaimmelsema i kapitel II skall inte tillimpas pA produkter upptagna i tabell If. Sarskilt gAller
i friga om dessa produkter art de avtalsslutande partema inte fir ta ut importtullar eller avgifter med
motsvarande verkan, inbegripet r6rliga avgifter, elier bevilja exportbidrag.

2. F6r de produkter som avses i punkt 1 ar sarskilda arrangemang betrfffande importtullar och
andra fasta avgifter angivna i artikel 2 i tillIgg 1.

Artikel 11
Tillampning av protokoll 2

Betriffande handeln mellan en EFTA-stat och Gemenskapen med en produkt som omfattas av
respektive tabell i protokoll 2 till frihandelsavtalet i frAga skall, utan inskrinkning av bestAimmelsema
i artikel 6 i tilligg 1 till detta protokoll, bestAmmelsema i protokoll 2 och protokoll 3 till respektive
frihandelsavtal liksom alla andra relevanta bestAnmelser i frihandelsavtalet tillimpas:

- om varan Ar upptagen i tabell I men villkoren f6r tillAmpning av det i artikel 3-9 angivna
systemet inte ar uppfyllda, eller

- om varan faller inom kapitel 1-24 i HS-nomenklaturen men inte Ar upptagen i tabell I eller
II, eller

- om varan ar upptagen i protokoll 2 till detta avtal.

Artikel 12
Insyn

1. De avtalsslutande partema skall f6rse Gemensamma EES-kommittdn med en detaljerad
redog6relse f6r alla prisutjamningsAtgirder som tillimpas pA grundval av det system som anges i
artikel 3-9, sA snart som m6jligt och senast tvA veckor efter dessas ikrafttrAdande. Varje avtalsslutande
part fAr begara en granskning i Gemensamma EES-kommittdn av sAdana AtgArder i Ijuset av
ovanstiende bestAmmelser.

2. Om en avtalsslutande part, autonomt eller avtalsmAssigt, tillimpar ett system liknande det som
anges i artiklama 3-9 pA produkter som inte gr upptagna i tabell I eller pA varor som ir upptagna dir
men komner frAn tredje land, skal] den avtalsslutande parten underrAtta Gemensamma EES-kommit-
ten.

3. De avtalsslutande partema skall ocksi underritta Gemensamma EES-kommittcn om intema
Atgdrder som sAnker priset pA rAvaror till beredningsindustrier.

4. Varje avtalsslutande part fir begara en diskussion i Gemensamma EES-kommittn av de system
och tgarder som avses i punktema 2 och 3.
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Artikel 13
lfInderspecifika arrangemang

Artiklarna 4-6 i tilldgg I till detta protokoll innehiller sArskilda arrangemang betrAffande Finland,
Island, Norge och Osterrike.

Artikel 14
Oversyn

De avtalsslutande parterna skall vartannat Ar se 6ver utvecklingen av sin handel med bearbetade
jordbruksprodukter. En f6rsta 6versyn skall g6ras f6re utgAngen av 1993. I juset av dessa oversyner
skall de avtalsslutande parterna besluta om en eventuell utvidgning av protokollet till andra produkter
liksom om eft eventuellt avskaffande av de tullar och andra avgifter som avses i artiklarna 1 och 2 i
tilligg 1.
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TILLAGG 1

Artikel I

1. De avtalsslutande parterna ffir, utover r6rliga prisutjimningsavgifter, tillimpa tullar eller andra
fasta avgifter som inte 6verstiger 10% pA f61jande produkter:

2007 Sylter, frukt- och birgelier, marmelader, mos och pastor av frukt, bar eller notter,
beredda genom kokning eller annan varmebehandling, med eller utan tillsats av socker
eller annat s6tningsmedel

2. De avtalsslutande parterna skal] stegvis avskaffa tullar och andra fasta avgifter pA nedanstAende
produkter enligt f6ljande tidtabell:

a) Den 1 januari 1993 skall alla tullar sinkas till fern sjittedelar av bastullen.

b) Fern ytterligare sinkningar om en sjittedel vardera skall g6ras den 1 januari 1994, den 1 januari
1995, den 1 januari 1996, den 1 januari 1997 och den 1 januari 1998.

1302 VAixtsafter och viixtextrakter; pektinimnen, pektinater och pektater; agar-agar samt
annat vAxtslem och andra f6rtjockningsmedel, iven modifierade, erhAilna ur vegetabi-
liska produkter:

20 - PektinAmnen, pektinater och pektater:

ur 20 - Innehillande minst 5 viktprocent tilisatt socker

1517 Margarin; itbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter
eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra An
Atbara fetter och oljor saint frak-tioner av s/dana fetter eller oljor enligt nr 15.16:

10 - Margarin med undantag av flytande margarin:

ur 10 - Innehillande mer An 10 men inte mer An 15 viktprocent mj6lkfet

90 - Andra slag:

ur 90 InnehIllande mer An 10 men inte mer An 15 viktprocent mj6lkfett

2106 Livsmedelsberedningar, inte nimnda eller inbegripna nAgon annanstans:

ur 2106 - Andra An sirap och andra sockerl6sningar, aromatiserade eller fargade:

- innehAllande mer An 15% mj6lkfett

3. De avtalsslutande parterna skall stegvis sAnka tullar och andra fasta avgifter pA nedanstAende
produkt enligt f6ijande tidtabell:

a) Den 1 januari 1993 skall alla tullar minskas till 90% av bastullen.
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b) Fyra ytterligare sankningar om 10% vardera skall g6ras den I januari 1994. den I januari 1995,
den 1 januari 1996 och den I januari 1997.

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form;
sirap och andra sockerl6sningar utan tillsats av aromamnen eller fargamnen; konst-
giord honung, aven blandad med naturlig honung; sockerkul6r:

50 - Kemiskt ren fruktos.

Artikel 2

1. De avtalsslutande parterna skall stegvis enligt foijande tidtabell avskaffa importtullar och
avgifter med motsvarande verkan pA nedanstAiende produkter:

a) Den 1 januari 1993 skall alla tullar sinkas till fern sjdttedelar av bastulen.

b) Fern ytterligare s~nkningar om en sjAttedel vardera skall g6ras den I januari 1994, den I januari
1995, den 1 januari 1996, den I januari 1997 och den I januari 1998.

1302 Viixtsafter och vixtextrakter; pektinAmnen, pektinater och pektater; agar-agar samt
annat vaxtslem och andra f6rtjockningsmedel, Sven modifierade, erhAllna ur vegetabi-
liska produkter:

20 - Pektinamnen, pektinater och pektater:

ur 20 - InnehAllande mindre in 5 viktprocent tillsatt socker

2. De avtalsslutande partema skall stegvis enligt f61jande tidtabell sanka importtular och avgifter
med motsvarande verkan pi nedanstiende produkt:

a) Den I januari 1993 skall alla tullar minskas till 90% av bastullen.

b) Fyra ytterligare s~nkningar om 10% vardera skall g6ras den 1 januari 1994, den I januari 1995,
den 1 januari 1996 och den 1 januari 1997.

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form;
sirap och andra sockerl6sningar utan tilisats av aromAinmen eller f'drgimnen; konst-
gjord honung, iven blandad med naturlig honung; sockerkul6r:

90 - Andra slag, inbegripet invertsocker:

ur 90 - Kemiskt ren maltos

Artikel 3

1. F6r varje produkt Ar den bastull frn vilken de i artiklarna 1 och 2 angivna successiva
sinkningarna skall f6retas den tull som faktiskt tillmpades av en avtalsslutande part pA produkter frAn
de andra avtalsslutande partema den 1 januari 1992. Om tullsAnkningar genomf6rs efter den 1 januari
1992 som ett resultat av de multilaterala handelsf6rhandlingarna i Uruguayrundan, skall de sAlunda
sankta tullama anv~ndas som bastullar.

2. De sankta tullarna skall tillHmpas med avrundning till en decimal genom art den andra
decimalen stryks.
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Artikel 4

1. Betrlffande Finland skall best~mmelsema i artikel 9 i protokollet inte tillhrmpas ph produkter
hhnf6rliga till nr 1517 och 2007.

2. Betriffande Norge skall bestimmelserna i artikel 9 i protokollet inte tillAmpas ph produkter
hinf6rliga till nr 2007, 2008 och 2104.

Artikel 5

1. BetrAffande Island skall bestAnimelserna i protokollet inte tillhmpas ph f6ljande produkter:

2105 Glassvaror, aven innehhllande kakao

2106 Uvsmedelsberedningar, inte nAmnda eller inbegripna nhgon annanstans:

90 - Andra slag

ur 90 - Beredningar huvudsakligen bestAende av fett och vatten, innehhllande
mer An 15 viktprocent sm6r eller annat mj6lkfett

Detta tillfAlliga arrangemang skall ses 6ver av de avtalsslutande parterna f6re utghngen av 1998.

2. Betraffande Island skall begrhnsningen i artikel 9 i protokollet av den prisutjAmningsavgift som
kan tas ut ph importprodukter inte tillimpas ph Island f6r produkter hainfbrliga till HS nr 04.03, 15.17,
18.06, 19.01, 19.02, 19.05, 20.07, 21.03 och 21.04

De importavgifter sor tas ut vid grinsen skall dock i inget fall 6verstiga den nivA som tillimpades
av Island under 1991 ph import frin nhgon avtalsslutande part.

Artikel 6

1. Betriffande Osterrike skall artikel 16 i avtalet tillimpas ph produkter hlnf6rliga till nr 2208
senast frin den 1 januari 1996. Det av Osterrike tilllmpade licenssystemet f6r dessa produkter skall
dock liberaliseras och licenser utfardas automatiskt frAn och med den 1 januari 1993.

Osterrike skall stegvis enligt f6ljande tidtabell under perioden den I januari 1993 till den 1 januari
1996 avskaffa de tullar som tas ut vid grAnsen pA spritdrycker och odenaturerad etylalkohol med en
alkoholhalt av mindre in 80 volymprocent, hinf6rliga till nr 2208:

a) Den 1 januari 1993 skall den tull som faktiskt utgick den I januari 1991 s5nkas med 15%.
b) En ytterligare sinkning om 15% skall g6ras den I januari 1994.
c) En ytterligare sinkning om 30% skall g6ras den 1 januari 1995.
d) En slutlig sinkning om 40% skall g6ras den 1 januari 1996.

De sankta tullarna skall tillinpas med avrundning till en decimal genom att den andra decimalen
stryks.
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Trots vad som sagts ovan skal 6sterrike, med beaktande av de tuilkoncessioner som givits Europeiska
ekonomiska gemenskapen i handelsarrangemangen f6r vissa jordbruksprodukter med ursprung i
Gemenskapen, avskaffa importtullarna f6r f6ljande varor frin den 1 januari 1993:

2208 ur 30 Irlindsk whisky

40 Rom och taffia

ur 90 Irish cream-lik6r och Ouzo

2. Betriffande andra tullar och skatter som tas ut pA spritdrycker hiinf6rliga till nr 2208 skall
Osterrike uppfylla bestamimelsema i artikel 14 i avtalet.

3. a) Osterrrike skall tillampa bestammelsema i avtalet f6r foljande produkter senast den 1
januari 1997:

3505 Dextrin och annan modifierad starkelse (t ex f6rklistrad eller f6restrad starkelse); lim
och lMister pA basis av starkelse, dextrin eller annan modifierad starkelse:

10 - Dextrin och annan modifierad starkelse
ur 10 - Annan an f6restrad eller f6retrad starkelse

20 - Um och klister

3809 Appreturmedel, preparat f6r pAskyndande av fargning eller f6r fixering av firgAmnen
saint andra produkter och preparat (t ex glittmedel och betmedel), av sidana slag som
anvands inom textil-, pappers- eller laderindustrin eller inom liknande industrier, inte
namnda eller inbegripna nigon annanstans:

10 - PA basis av starkelse eller starkelseprodukter
- Andra slag:

ur 91 - Av sAdana slag som anvands inom textilindustrin:
- Innehillande starkelse eller starkelseprodukter

ur 92 - Av sAdana slag som anvinds inom pappersindustrin:
- Innehllande starkelse eller starkelseprodukter

ur 99 - Andra slag:
- Inneh~lande starkelse eller starkelseprodukter

3823 Beredda bindemedel f6r giutformar eller giutkimor; kemiska produkter saint preparat
frAn kemiska eller nArstAende industrier (inbegripet sidana som bestir av blandningar
av naturprodukter), inte namnda eller inbegripna nAgon annanstans; restprodukter frAn
kemiska eller narstAende industrier, inte nSmnda eller inbegripna nigon annanstans:

10 - Beredda bindemedel for gjutformar eller gjutkamor:
ur 10 - InnehAllande stdrkelse eller starkelseprodukter

90 - Andra slag:
ur 90 - Med ett totalt innehAll av socker, starkelse, starkelseprodukter eller

varor hanf6rliga till nr 0401 - 0404 om minst 30% viktprocent

b) SA lange Osterrike inte tillampar bestammelserna i avtalet pA ovan angivna produkter
skall bestammelsema i frihandelsavtalet mellan EEG och Osterrike avseende den
bilaterala handeln inom dennna sektor, inbegripet ursprungsreglerna i protokoll 3 och
alla andra relevanta bestammelser, fortsatta at tillampas, Under samma f6rutsattning
skall, i handeln med dessa produkter mellan Osterrike och de andra EFTA-staterna,
artikel 21 och bilaga B till EFTA-konventionen och alla andra relevanta bestammelser
fortsatta at tillAmpas.
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TILLAGG 2

Lista 6ver rivaror som fAr bli f6remAl f6r prisutjimning enfigt artikel 3.3 i detta protokoU.

-1LLAGG 3

F6rfarande f6r Andring av den i artikel 3.3 och tillagg 2 i detta protokoll avsedda listan 6ver
rAvaror som fAr bli f6remAl f6r prisutjAmning.

TILLAGG 4

Regler betraffande de deklarationer som skaUl anvandas och f6rfaranden f6r deras avidmnande
enligt artikel 4.2 i detta protokoll.

TILLAGG 5

N~rmare anvisningar om f6rfarandet f6r kontroll av deklarationer enfigt artikel 5.2 i detta protokoll.

TILLAGG 6

Narmare anvisningar om anmalningssystemet och f6rfaranden f6r godkAnnande av referensprisema
cnligt artikel 6.3 i detta protokoll.

TILLAGG 7

Usta 6ver koefficienter som skaU anvAndas enligt artikel 7.2 i detta protokoU.
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TABELL I

Varuslag

Kirnmj61k, fdmj6lk, griddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad cuer syrad
mj~lk och grfidde, liven koncentrerade, med socker eller annat s6tningsmedel
tillsatt, smaksatta eller innehAllande fruki, bar, n6tter efler kakao:

Yoghurt:

Smaksatt eller innehAlande frukt, br, n6tter elier kakao

- Andra slag:

Smaksatta eller innehillande frukt, br, n6tter eller kakao

K6ksvixter (Eiven Angkokta efler kokta i vatten), frysta:

- Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

K6ksvlxter tilfilligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas efler i saltvatten,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverade 16sningar) men olimpliga f6r
direkt konsumtion i detta tillstind:

- Andra k6ksvixter; blandningar av k6ksvAxter:

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

VAxtsafter och vixtextrakter; pektin~rmen, pektinater och pektater; agar-agar
samt annat vixtslem och andra f6rtjockningsmedel, Even modifierade, erh&llna ur
vegetabiliska produkter:

Pektinimnen, pektinater och pektater:

Innehillande minst 5 viktprocent tillsatt socker

2 Anmirkning: HS-nr 0711, 2001, 2004: Sockermajs enligt dessa nummer inbegriper inte
blandningar av sockermajs och andra varor under dessa nummer.
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HS-nr Varuslag

1517 Margarin; Atbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska
fetter eller olior eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel,
andra An Atbara fetter och oljor samt fraktioner av s~dana fetter eller oljor enligt
nr 15.16:

10 - Margarin med undantag av flytande margarin:

ur 10 - - InnehIllande mer in 10 men inte mer An 15 viktprocent mj6lkfett

90 - Andra slag:

ur 90 - - lnnehAllande mer an 10 men inte mer an 15 viktprocent mjolkfett

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast
form; sirap och andra sockerl6sningar utan tillsats av aromamnen eller firg'.m-
nen; konstgjord honung, 5ven blandad med naturlig honung; sockerkul6r:

50 - Kemiskt ren fruktos

1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehillande kakao

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar inneh llande kakao

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mj61, starkelse eller matextrakt, som inte
innehAller kakaopulver eller innehiller mindre an 50 viktprocent kakaopulver,
inte namnda eller inbegripna nAgon annanstans; livsmedelsberedningar av varor
enligt nr 04.01-04.04, som inte innehiller kakaopulver eller innehiller mindre an
10 viktprocent kakaopulver, inte namnda eller inbegripna ntgon annanstans

1902 Pastaprodukter, sAsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och
cannelloni, iven kokta, fyllda (med k6tt eller andra f6doamnen) elier pA annat
satt beredda; couscous, Aven beredd:

- Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller pA annat s5tt beredda:

11 -- Innehlllande igg
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HS-nr Varuslag

19 - Andra

20 - Fyllda pastaprodukter, Sven kokta eller pA annat s5tt beredda:

ur 20 - Andra An varor innehllande mer An 20 viktprocent korv, k6tt, andra djur-
delar eller blod eller en kombination av dessa

30 - Andra pastaprodukter

40 - Couscous

1903 Flingor, gryn, o.d., framst illda av stirkelse

1904 Livsmedelsberedningar erhilina genom svillning eller rostning av spannmIl eller
spannmhlsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmil, annan in majs, i form av kom,
fbrkokt eller pA annat sitt beredd

1905 Bakverk, iven innehillande kakao; nattvardsbr6d, tomma oblatkapslar av sadana
slag som ir limpliga fbr farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2001 K6ksvixter, frukt, bir, n6tter och andra itbara vixtdelar, beredda eller konser-
verade med ittika eller ittiksyra:

90 - Andra slag:

ur 90 - Sockermajs (Zea mays var. saccharata), jams, batater (sbtpotatis)
och liknande itbara vixtdelar innehillande minst 5 viktprocent
stirkelse

2004 Andra k6ksvixter, beredda eller konserverade pS annat stt in med ittika eller
ittiksyra, frysta:

10 - Potatis:

ur 10 - - I form av mj6l, gryn eller flingor

90 - Andra k6ksvixter sarnt blandningar av k6ksvixter:

ur 90 - - Sockermajs (Zea mays var. saccharata)
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HS-nr Varuslag

2005 Andra k6ksvixter, beredda eller konserverade pA annat satt An med Attika eller
ittiksyra, inte frysta:

20 - Potatis:

ur 20 - I form av mj6l, gryn eller flingor

80 - Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2007 Sylter, frukt- och birgelder, mos och pastor av frukt, bar eller n6tter, beredda
genom kokning eller arman virmebehandling, med eller utan tillsats av socker
eller annat s6tningsmedel

2008 Frukt, bdr, n6tter och andra itbara vaxtdelar, pA annat sitt beredda eller konser-
verade, med eller utan tillsats av socker, annat s6tningsmedel eller alkohol, inte
namnda eller inbegripna nlgon annanstans:

- N6tter, jordn6tter och andra fr6n, aven blandade med varandra:

11 - Jordn6tter:

ur 11 - Jordn6tssm6r

- Andra slag, inbegripet blandningar, andra An blandningar enligt nr
2008.19:

92 Blandningar:

ur 92 - - - Baserade p, spannmil

99 - - Andra:

ur 99 --- Majs, annan An sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte saint beredningar pS
basis av dessa produkter eller pi basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot
och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa
produkter:

10 - Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar pA basis av
shdana extrakter, essenser eUer koncentrat eller ph basis av kaffe:
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ur 10 - Innehillande minst 1,5 viktprocent mjblkfctt, 2,5 viktprocent
mj6lkprotein, 5 viktprocent socker eller 5 viktprocent stArkelse

20 - extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte saint beredningar pA
basis av sdana extrakter, essenser eller koncentrat eller pA basis av te eller
matte:

ur 20 - InnehAllande minst 1,5 viktprocent mj6lkfett, 2,5 viktprocent
mj6lkprotein, 5 viktprocent socker eller 5 viktprocent stArkelse

30 - Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extraklter, essenser
och koncentrat av dessa produkter:

ur 30 - Rostade kaffesurrogat andra An rostad cikoriarot, extrakter, es-
senser och koncentrat av kaffesurrogat, andra An rostad cikoriarot

2102 JAst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, d6da (med undantag
av vacciner enligt nr 30.02); beredda bakpulver:

10 - Aktiv just:

ur 10 - - Annan An bagerijAst och jAst till djurfoder

20 - Inaktiv jAst; andra encelliga mikroorganismer, d6da:

ur 20 - - Annan An till djurfoder

30 - Beredda bakpulver

2103 SAser samt beredningar f6r tillredning av sAser; blandningar f6r smaksattnings-
indamil; senapspulver och beredd senap:

20 - Tomatketchup och annan tomatsAs

30 - Senapspulver och beredd senap:

ur 30 - Beredd senap innehAllande minst 5 viktprocent tillsatt socker

90 - Andra slag:
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HS-nr Varuslag

ur 90 Andra An flytande mango-chutney

2104 Soppor och buljonger samt beredningar f6r tillredning av soppor eller buljonger;
homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2105 Glassvaror, dven innehAllande kakao

2106 Livsmedelsberedningar, inte ndimnda eller inbegripna nAgon annanstans:

ur 21.06 - Andra An sirap och andra sockerl6sningar med tillsats av aromamnen eller
fdrgdnnen

2203 Maltdrycker

2205 Vermut och annat vin av farska druvor, smaksatt med vAxter eller aromatiska
Armnen

2208 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre An 80 volymprocent;
sprit, lik6r och andra spritdrycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar av
s~dana slag sor anvAnds f6r framstillning av drycker:

50 - Gin och genever

90 - Andra slag:

ur 90 - Lik6rer innehillande mer An 5 viktprocent tillsatt socker; vodka och akva-
vit

2209 Attika
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2905 Acykliska alkoholer saint halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosderivat av sAdana
alkoholer:

- Andra polyoler:

43 - - Mannitol

44 - - D-glucitol (sorbitol)

3505 Dextrin och annan modifierad starkelse (t.ex. f6rklistrad eller f6restrad starkelse);
lim och klister pA basis av starkelse, dextrin eller annan modifierad stirkelse:

ur 35.05 - Annan An f6restrad eller f6retrad starkelse (ur 10)

3809 Appreturmedel, preparat f6r pAsk-yndande av fArgning eller f6r fixering av far-
giimnen saint andra produklter och preparat (t.ex. glattmedel och betmedel), av
sAdana slag som anvands inom textil-, pappers- eller liderindustrin eller inom
liknande industrier, inte nAmnda eller inbegripna nAgon annanstans:

10 - PA basis av stArkelse eller stArkelseprodukter

3823 Beredda bindemedel f6r gjutformar eller gjutkarnor; kemiska produkter saint
preparat frAn kemiska eller nirstAende industrier (inbegripet sAdana som bestAr av
blandningar av naturprodukter), inte nAinnda eller inbegripna nlAgon annanstans;
restprodukter frin kemiska eller narstAende industrier, inte nAmnda eller inbe-
gripna nhgon annanstans:

60 - Sorbitol, annan an sorbitol enligt or 2905.44



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

TABELL II

HS-nr Varuslag

0901 Kaffe, Sven rostat eller befriat frAn koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesur-
rogat innehAllande kaffe, oavsett mrAngden

0902 Te

1302 VAxtsafter och vaxtextrakter; pektindnen, pektinater och pektater; agar-agar
samt annat vAxtslem och andra f6rtjockningsmedel, Aven modifierade, erhAlina ur
vegetabiliska produkter:

- Vaxtsafter och vaxtextrakter:

12 - - Laktritsextrakt

13 - - Humleextrakt

20 - PektinAmnen, pektinater och pektater:

ur 20 - Innehillande mindre an 5 viktprocent tillsatt socker

- Vaxtslem och andra f6rtjockningsmedel, Aven modifierade, erh~llna ur
vegetabiliska produkter:

31 -- Agar-agar

32 - Vaxtslem och andra f6rtjockningsmedel, iven modifierade, er-
hAllna ur frukter eller fr6n frAn johannesbr6d eller ur guarfr6n

39 - - Andra slag

1404 Vegetabiliska produkter, inte nAinnda eller inbegripna nAgon annanstans:

20 - Bomullslinters
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1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor saint fraktioner av shdana fetter
eller oljor, sor helt eller delvis hydrerats, omf6restrats (liven intemt) eller
elaidiniserats, Eiven raffinerade men inte vidare bearbetade:

20 - Vegetabiliska fetter och oljor saint fraktioner av sidana fetter eller oljor:

ur 20 - - Hydrerad ricinoija, s.k. opalvax

1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor saint fraktioner av sAdana fetter
eller ojor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blista, polymeriserade
genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller pi annat sftt kemiskt
modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16; oitliga blandningar eluer
beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner
av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte ninnda eller inbegripna nfgon
annanstans:

ur 1518 - Linoxyn

1519 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor frin raffmering; tekniska fettalkoholer:

ur 1519 - Andra in till djurfoder

1520 Glycerol (glycerin), Even ren; glycerolvatten och glycerollut

1521 Vegetabiliska vaxer (andra in triglycerider), bivax, andra insektsvaxer saint
spermaceti (valrav), iven raffinerade eller f-argade

1522 Degras; Aterstoder frAn bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade
inmen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast
form; sirap och andra sockerl6sningar utan tillsats av arominnen eller firgiinn-
nen; konstgjord honung, iven blandad med naturlig honung; sockerkul6r:

90 - Andra slag, inbegripet invertsocker:

ur 90 - - Kemiskt ren maltos

1803 Kakaomassa, Eiven avfettad

1804 Kakaosm6r (fett och olja)
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1805 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat s6tningsmedel

2002 Tomater, beredda eller konserverade pA annat satt An med dttika eller Attiksyra:

90 - Andra In hela eller i bitar

2008 Frukt, bar, n6tter och andra Stbara vlxtdelar, pa annat slt beredda eller konser-
verade, med eUer utan tillsats av socket, annat s6tningsmedel eller alkohol, inte
nimnda eller inbegripna nlgon annanstans:

- Andra slag, inbegripet blandningar, andra an blandningar enligt nr
2008.19:

91 - - Palmhjfrtan

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte saint beredningar pA
basis av dessa produkter eller p, basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot
och andra rostade kaffesurrogat saint extrakter, essenser och koncentrat av dessa
produkter:

10 - Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar pA basis av
sldana extrakter, essenser eller koncentrat eller pA basis av kaffe:

ur 10 - Inte innehAllande mj6lkfett, mj6lkproteiner, socker eller stlrkelse
eller innehillande mindre In 1,5 viktprocent mj6lkfett, 2,5 vikt-
procent mj6lkproteiner, 5 viktprocent socker eller 5 viktprocent
stirkelse

20 - Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte saint beredningar pA
basis av sAdana extrakter, essenser eller koncentrat eller pi basis av te eller
matte:

ur 20 - Inte inneh/llande mj6lkfett, mj6lkproteiner, socker eller stlrkelse
eller innehAllande mindre In 1,5 viktprocent mjblkfett, 2,5 vikt-
procent mj6lkproteiner, 5 viktprocent socker eller 5 viktprocent
stdrkelse
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30 - Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser
och koncentrat av dessa produkter:

ur 30 - Rostad cikoriarot, extrakter, essenser och koncentrat av rostad
cikoriarot

2103 Shser samt beredningar f6r tiliredning av s~ser; blandningar f6r smaksattnings-
andamll, senapspulver och beredd senap:

10 - Sojasis

30 - Senapspulver och beredd senap:

ur 30 - - Senapspulver; beredd senap innehlllande mindre Afn 5 viktprocent
tillsatt socker

90 - Andra slag:

ur 90 - - Flytande mango-chutney

2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatlen,
utan tillsats av socker eller annat s6tningsmedel eller av aromAmne; is och sn6

2208 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre in 80 volymprocent;
sprit, lik6r och andra spritdrycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar av
sdana slag som anvnds f6r framstAllning av drycker:

20 - Sprit erhAllen genom destillering av druvvin eUer presshterstoder av druvor

30 - Whisky

40 - Rom och taffia

90 - Andra slag:

ur 90 - Andra n lik6rer innehillande mer in 5 viktprocent tillsatt sock-
er; vodka och akvavit
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PROTOKOLL 4
OM URSPRUNGSREGLER

INNEHALLSFORTECKNING

AVDELNING I - ALLMANNA BESTAMMELSER

- Artikel 1 Definitioner

AVDELNING II-1 DEFINITION AV BEGREPPET "URSPRUNGSVAROR"

- Artikel 2 Ursprungskriterier
- Artikel 3 Heit framstillda produkter
- Artikel 4 Tillrickligt bearbetade eller behandlade produkter
- Artikel 5 Otillrgckliga bearbetnings- eller behandlingsAtgArder
- Artikel 6 Bed6mningsenhet
- Artikel 7 Tillbeh6r, reservdelar och verktyg
- Artikel 8 Satser
- Artikel 9 Neutrala element

AVDELNING III - TERRITORIELLA KRAV

- Artikel 10 Territorialprincip
- Artikel 11 Bearbetning eller behandling utanfbr EES
- Artikel 12 Aterinf6rsel av varor
- Artikel 13 Direkttransport
- Artikel 14 UtstAllningar

AVDELNING IV - TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15 F6rbud mot restitution av eller befrielse frAn tullar

AVDELNING V - URSPRUNGSINTYG

- Artikel 16 Alhm~nna krav
- Artikel 17 F6rfarande f6r utf rdande av varucertifikat EUR.1
- Artikel 18 Varucertifikat EUR.1 utfardade i efterhand
- Artikel 19 UtfArdande av duplikat av varucertifikat EUR.1
- Artikel 20 Utfirdande av varucertifikat EUR.1 med st6d av tidigare utf-rdade ursprungsintyg
- Artikel 21 Villkor f6r utf'rdande av fakturadeklaration
- Artikel 22 GodkAnd exportor
- Artikel 23 Ursprungsintygens giltighet
- Artikel 24 F6reteende av ursprungsintyg
- Artikel 25 lnf6rsel i delposter
- Artikel 26 Undantag frAn formellt ursprungsintyg
- Artikel 27 Leverant6rsdeklaration
- Artikel 28 Styrkande dokument
- Artikel 29 Bevarande av ursprungsintyg, leverant6rsdeklaration och styrkande dokument
- Artikel 30 Avvikelser och formella fel
- Artikel 31 Belopp i ecu
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AVDELNING VI- ARRANGEMANG FOR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

- Artikel 32 (6msesidigt bistnd
- Artikel 33 Kontroll av ursprungsintyg
- Artikel 34 Kontroll av leverant6rsdeklarationer
- Artikel 35 Tvistl6sning
- Artikel 36 Pf61jder

AVDELNING VII - CEUTA OCH MELILLA

- Artikel 37 Bestammelser r6rande Ceuta och Melilla
- Artikel 38 Sirskilda vilikor

FORTECKNING OVER TILLAGG

Tillagg I Inledande anmArkningar till listan i tilligg II

Tilligg 1I Lista 6ver bearbetning eller behandling som miste utf6ras ph icke-ursprungs-
material f6r att den framstAllda produkten skall erhilla karakta-r av ursprungsvara

Tillagg III Varucertifikat EUR.1 och ans6kan om varucertifikat EUR.1

Tillagg IV Fakturadeklaration

Tillagg V Leverant6rsdeklaration

Tillagg VI Ilngtids-leverant6rsdeklaration

Tillagg VI Lista 6ver produkter som avses i artikel 2.3 vilka tills vidare ir uteslutna frhn
tillimpningen av detta protokoll med undantag av besthmmelserna i avdelning IV-
VI

Tilligg VIII Lista 6ver produkter som avses i artikel 2.2 i friga om vilka Osterrikes territorium
ar uteslutet frin EES-omddet vad giller fastst.llande av ursprung

AVDELNING I
ALLMANNA BESTAMMELSER

Artikel 1
Definitioner

I detta.protokoll anvands f61jande beteckningar med de betydelser som hAr anges:

a) "Tillverkning": vilken sorts bearbetning eller behandling som heist, inbegripet sammansattning
eller sirskilda Atgiirder.

b) "Material": alla ingredienser, rimaterial, komponenter eller delar etc som anvAnds vid tillverk-
ningen av produkten.

c) "Produkt": den vara som framstalls, iven om den ar avsedd f6r senare anvindning i en annan
tillverkningsprocess.
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d) "Vara": b/de material och produkter.

e) "Tullvirde": varde enligt 6verenskommelsen i Gen~ve den 12 april 1979 om tillampning av
artikel VII i det allmanna tull- och handelsavtalet.

f) "Pris fritt fabrik": det pris fritt fabrik som betalas till den tillverkare inom EES i vars f6retag
den sista bearbetningen eller behandlingen igt rum eller till den person inom EES som
ombes6rjt at den sista bearbetningen eller behandlingen utf6rts utanf6r EES, fbrutsatt att priset
innefattar vArdet av allt anv~nt material, med avdrag f6r eventuella skatter som tterbetalas, eller
kan Aterbetalas, nar produkten exporteras.

g) "Vardet av material" avses de anvinda icke-ursprungsmaterialens tullvirde vid importtillfillet,
eller om detta inte dr kant och inte kan faststallas, det tidigaste faststAilbara pris som betalats
f6r materialen inom EES.

h) "Virdet av ursprungsmaterial" avses vArdet av shdant material motsvarande definitionen i g
tillimpad med n6dvAndiga Andringar.

i) "Kapitel" och "tulltaxenummer": de kapitel och tulltaxenummer (med fyrstallig sifferkod), som
anvands i den nomenldatur som "system f6r harmoniserad produklbeskrivning och kodifiering"
utg6r, (i detta protokoll benamn-t det harmoniserade systemet eller "HS").

j) "Klassificeras": klassificeringen av en produk eller ett material enligt ett visst tultaxenummer.

k) "Frsandelse": produkter som antingen sants samtidigt frfn en export6r till en mottagare eller
som ticks av ett enda transportdokument, vilket omfattar transporten frAn export6ren till
mottagaren eller, i avsaknad av ett sdant dokument, tacks av en enda faktura.

AVDELNING ii
DEFINITION AV BEGREPPET "URSPRUNGSVAROR"

Artikel 2
Ursprungskriterier

1. En produkt skall anses ha ursprung inom EES i den mening som avses i detta avtal om den har
antingen helt framstlIts eller undergtt tillrAcklig bearbetning eller behandling inom EES. F6r detta
AndamAl skall avtalsparternas territorier, inbegripna de territorialvatten pA vilka detta avtal ar till-
Smpligt, anses som ett territorium.

2. Utan hinder av punkt I skall till den 1 januari 1997 Osterrikes territorium vara uteslutet frAn
EES-omrhdet vad gAller faststillandet av ursprunget pA de produkter som avses i tillAgg VIII. SAdana
produkter skall endast anses ha ursprung inom EES om de antingen har helt framstillts eller underghtt
tillricklig bearbetning eller behandling inom de 6vriga avtalsslutande partemas omrhden.

3. De produkter som omfattas av tiligg VII skall tills vidare vara uteslutna frAn tilliimpningen av
detta protokoll. Bestammelsema i avdelningarna IV till VI skall dock tillampas aven for dessa varor.
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Artikel 3
Helt framstillda produkter

1. Foljande produkter skall anses som helt framstAllda inom EES:

a) Mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbotten.

b) Vegetabiliska produkter som sk6rdats dar.

c) Levande djur, som f6tts och uppf6tts dar.

d) Produkter som erhllits frfin levande djur, som uppf6tts dr.

e) Produkter frln jakt och fiske som ut6vats dir.

f) Produkter frin havsfiske och andra produk-ter som hAmtats frAn havet utanf6r de avtalsslutande
partemas territorialvatten av deras fartyg.

g) Produkter som framstallts ombord pA de avtalsslutande parternas flytande fabriker uteslutande
av produkter som avses under f).

h) Begagnade foremAl som tilivaratagits dar och som endast kan anvdndas f6r Atervinning av
rivaror, inbegripet begagnade dick som endast kan anvindas f6r regumnering eller som skrot.

i) Avfan som uppkommit vid tillverkningsprocesser som Sgt rum dir.

j) Varor som framstillts dir uteslutande av produkter som avses under punktema a - .

2. Uttrycken "deras fartyg" och "de avtalsslutande parternas "flytande fabriker" i punkt If och g
skall endast avse fartyg

a) som Ar registrerade i en EG-medlemsstat eller en EFTA-stat,

b) som f6r flagga frin nAgon stat som antingen ar EG-medlem eller EFTA-medlem,

c) som till minst hilften tillhor medborgare i EG-medlemsstater eller EFTA-stater eller ett bolag
vars huvudsite & belIget i eft av dessa lander och i vilket verkstillande direkt6ren eller direk-
t6rerna, ordf6randen i styrelsen eller i tillsynsorganet saint majoriteten av medlemmarna i dessa
organ ar medborgare i EG-medlemsstater eller EFTA-stater och vidare, i frAga om han-
delsbolag eller bolag med begrinsad ansvarighet, vars kapital till minst hAilften tillh6r dessa
lander, offentliga organ eller medborgare i dessa lander,

d) vars befal helt bestir av medborgare i EG-medlemsstater eller EFTA-stater, och

e) vars bes5ttning till minst 75 procent bestAr av medborgare i EG:s medlemsstater eller EFTA--
stater.

Artikel 4
Tillrackligt bearbetade eller behandlade produkter

1. Vid tillimpning av artikel 2 skall varor som inte Ar hell framst5llda inom EES anses vara
tillrAckligt bearbetade eller behandlade dMr nir vilikoren i listan i bilaga II ir uppfyllda.
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Dessa villkor anger fbr alla produkler som ticks av avtalet den bearbetning eller behandling som
mAste utf6ras pA icke-ursprungsmaterial som anvinds i tillverkningen av dessa produkter, och galler
endast f6r sldant material. Om en produkt som har erhAllit ursprungsstatus genom at de villkor som
anges i listan f6r den produkten har uppfyllts, anvinds vid tillverkning av en annan produk, Ar
f61jaktligen de villkor som gAller fOr den produkt i vilken den ingir inte tillimpliga pA densamma, och
hinsyn skall inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha anvints vid dess tillverkning.

2. Utan hinder av punkt 1 och med undantag av f6reskriftema i artikel 11.4 fAr icke-ursprungs-
material, som enligt de villkor som anges i listan f6r en viss produk inte fAr anvindas, AndA anvindas
under f6rutsttning a"t

a) deras sammanlagda varde inte 6verstiger 10 procent av produktens pris fritt fabrik,

b) om en eller flera procentsatser anges i listan f6r det h6gsta vardet av icke-ursprungsmatcrial,
dessa procentsatser inte 6verskrids genom tillimpning av denna punkt.

Denna punkt skall inte tillampas pA produkter enligt kapitlen 50-63 i det harmoniserade systemet.

3. Punktema 1 och 2 skall tillimpas med undantag av vad som f6reskrivs i artikel 5.

Artikel 5
Otillrickliga bearbetnings- eller behandlingsitgirder

1. F61jande Atgirder skall anses som otillrAcldig bearbetning eller behandling f6r at ge ursprungs-
status, oavsett om kraven i artikel 4 Ar uppfyllda eller ej:

a) Behandling med syfte at sikerstAlla att produkterna bevaras i gott skick under transport eller
lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inliggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten
eller i andra konserverande vattenl6sningar, avligsnande av skadade delar och liknande At-
girder).

b) Enkel behandling bestlende i avligsnande av damn, siktning eller sAllning, sortering, klassifi-
cering, hoppassning (inklusive sammanf6ring av artiklar till satser), winning, milning eller del-
ning.

c) i) Ompackning, uppdelning eller sammanf6ring av kolin.
ii) F6rpackning pA flaskor, i sackar, fodral eller askar, uppsAttning pA kartor m.m. saint alla

andra enkla f6rpackningsAtgArder.

d) Anbringande av mirken, etiketter eller liknande utmirkande beteckningar pA produkter eller
f6rpackningar.

e) Enkel blandning av produkter, Sven av skilda slag, om en eller flera i blandningen ingAende
bestAndsdelar inte uppfyller vitlkoren enligt detta protokoll f6r at kunna anses ha ursprung i
EES.

f) Enkel sammansittning av delar av artiklar i avsikt at framstAlla en komplett artikel.

g) En kombination av tvA eller flera av de tgArder som anges under a)-f).

h) Slakt av djur.

2. Alia Atgarder som vidtas inom EES betraffande en viss produkt skall beaktas tillsammans vid
bed6mningen huruvida den bearbetning eller behandling som denna produkt underkastats skall
bed6mas som otillricklig i den mening som avses i punkt 1.
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Artikel 6
Bed6mningsenhet

1. Den bed6mningsenhet sam giller vid tillimpning av f6reskriftema i delta protokoll ar den
sarskilda produkt sam anses som grundenhet vid klassificeringen enligt nomenklaturen i det harmoni-
serade systemet.

Av detta f61jer att

a) nflr en produkt sam bestir av en grupp eller samling av artiklar klassificeras under ett enda
tulltaxenummer enligt reglema i det harmoniserade systemet, utg6r det hela bed6mrningsenheten,

b) nir en sindning bestir av flera identiskt lika produkter sam klassificeras under samma tulltaxe-
nummer i det harmoniserade systemet, skall varje produkt behandlas f6r sig vid tillimpning av
f6reskriftema i detta protokoll.

2. Om emballage skall tulltaxeras tillsammans med produkten i enlighet med tolkningsregel 5 i det
harmoniserade systemet, skall det inbegripas aven vid ursprungsbestimningen.

Artikel 7
Tillbeh6r, reservdelar och verktyg

Tillbeh6r, reservdelar och verktyg sam levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat
eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses sam en enhet nir de utg6r standardutrustning och
ingir i priset f6r ifrAgavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller inte bar fakturerats
sfirskilt.

Artikel 8
Satser

Varor i satser, i den mening sam avses i allminna tolkningsregeln 3 i det harmoniserade systemet,
anses som ursprungsvaror under f6rutsittning aft alla i satsen ingiende komponenter utg6r ursprungs-
varor. Varor i satser sam bestir av siviI ursprungsvaror sam icke-ursprungsvaror skall dock i sin
helhet anses sam ursprungsvaror, f6rutsatt art vardet av icke-ursprungsvaroma uppgir till h6gst 15
procent av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 9
Neutrala element

Vid bestimmande av om en produkt har ursprung i EES skall bortses frAn om energi, anhiggningar
och utrustningar liksom maskiner och verktyg sor anvints f6r framstAllning av denna produkt, eller
om nigon vara sam anvints under produktionen och sor inte ingtt och sam inte var avsedd art ingA
i den slutliga sammansgttningen av produkten, ir ursprungsvaror eller ej.
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AVDELNING III
TERRITORIELLA KRAV

Artikel 10
Territorialprincip

De villkor som anges i avdelning II i friga om erhillande av ursprungsstatus miste uppfyllas inom
EES utan avbrott. F6r detta Andamil skall erhillandet av ursprungsstatus anses ha avbrutits nar varor
sor underg/tt bearbetning eller behandling inom EES har limnat EES oavsett om AtgArder vidtagits
utanf6r detta omride, om inte annat f6reskrivs i artiklama 11 och 12.

Artikel 11
Bearbetning eller behandling utanf6r EES

1. F6rvirvandet av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II skall inte piverkas av be-
arbetning eller behandling som skett utanf6r EES av material som fors ut frin EES och senare
Aterinf6rs dit, f6rutsatt att

a) ndmnda material 1r helt framstAllda inom EES eller har undergttt bearbetning eller behandling
dir som gir ut6ver de otillrickliga AtgArder som f6rtecknats i artikel 5 f6re utf6rsel utanf6r
EES, och

b) det kan n6jaktigt visas f6r tullmyndigheterna att:

i) de Aterinfbrda varoma ir resultatet av bearbetningen eller behandlingen av de utf6rda
materialen, och

ii) det totala mervfirde som uppsthitt utanf6r EES genom tillnimpningen av denna artikel inte
6verstiger 10 procent av priset fritt fabrik for den slutliga produkt f6r vilken ur-
sprungsstatus plyrkas.

2. Vid tillimpningen av punkt 1 skall villkoren enligt avdelning 11 fbr forvirvandet av ursprungs-
status inte gAlla i f6rhillande till bearbetning eller behandling som utf6rs utanf6r EES. Dock fMr, i det
fall en regel i listan i bilaga 11 f6reskriver et h6gsta vArde av alla anvAnda icke-ursprungsmaterial vid
bestAnmingen av den ber6rda slutliga produktens ursprungsstatus, det sammanlagda virdet av
icke-ursprungsmaterial som anviints inom EES och det sammanlagda mervarde som f6rvarvats utanf6r
EES genom tillimpning av denna artikel tillsammans inte 6verstiga den f6reskrivna procentsatsen.

3. Vid tillimpning av punkterna 1 och 2 skall med "det sammanlagda mervdrdet" avses alla
kostnader som ackumulerats utanf6r EES, inbegripet vardet av alla material som tillf6rts dlir.

4. Punkterna 1 och 2 skall inte tillWmpas pA produkter som inte uppfyller villkoren i listan i bilaga
II och som endast kan anses som tillrgckligt bearbetade eller behandlade genom tillampning av den
allminna toleransregeln i artikel 4.2.

5. Punkterna I och 2 gAller inte f6r produkter enligt kapitlen 50-63 i det harmoniserade systemet.
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Artikel 12
Aterinf6rsel av varor

Varor, som utf6rts frAn en av de avtalsslutande partema till et tredje land och senare Aterinf6rs, skall
anses aldrig ha lamnat EES, om det kan tillfredsst.llande visas for tullmyndighetema att:

a) de Aterinf6rda varoma ar desamma som de utforda, och

b) de inte har underkastats n/gon AtgArd ut6ver sidan som beh6vts for att bevara dem i gott skick
under tiden de befunnit sig i det landet eller under utf6rsel.

Artikel 13
Direkttransport

1. Den f6rmtnsbehandling som avses i avtalet gdller endast f6r produkter under transport inom
EES som uppfyller kraven i detta protokoll. Dock fAr produkter som bildar en enda f6rsaindelse
transporteras genom andra omrAden in EES i f6rekommande fall med onastning eller tillfUllig
lagring inom sAdana andra omrAden, fbrutsatt art varoma stAt under uppsikt av tulimyndighetema i
transit- eller lagringslandet och inte undergAnl annan behandling An lossning och lastning eller nhgon
Atgard f6r at bevara dem i gott skick.

2. Fr att styrka at villkoren i punkt I uppfyllts skall f6r tulmyndigheten i importlandet f6retes

a) en genomgAende transporthandling som utfurdats i exportlandet och som ticker transporten
genom transitlandet, eller

b) ent intyg utfArdal av tullmyndigheterna i transitlandet innehfllande

i) en noggrann produktbeskrivning,
ii) datum for produktemas lossning och lastning saint, i forekommande fall, de anvanda

fartygens namn, och
iii) uppgift om de villkor under vilka produkterna befunnit sig i transitlandet, eller

c) i avsaknad harav, andra bevishandlingar.

Artikel 14
Utstillningar

1. Produkt som sAnts frAn en avtalsslutande part till en utatAllning i ett tredje land och som efter
utstAllningen sAlts f6r at inf6ras till en annan avtalsslutande part, skall vid inf6rseln Atnjuta fr-
mAnema i avtalet, om varorna uppfyller villkoren i detta protokoll for ant anses ha ursprung i EES och
om det styrks fdr tuilmyndighetema pA ett tillfredsstAllande satt

a) ant en exportbr har sdnt produktema frn en av de avtalsslutande parterna till utst5llningslandet
och stillt ut dem dir,

b) at denne exportor har sAlt produktema eller 6verlAtit dem till nlgon hos en annan avtalsslu-
tande part,

c) ant produkterna under utstAllningen eller omedelbart d5refter har sants till den senare avtalsslu-
tande parten i samma skick som de sAnts till utstAllningen, och
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d) att produkterna, sedan de sants till utstillningen, inte har anvints f6r annat indamil An demon-
stration pA utstillningen.

2. Ursprungsintyg skall utfArdas enligt f6reskrifterna i avdelning V och i vanlig ordning inges till
tullmyndigheterna i importlandet. Utstillningens namn och adress skall anges i intyget. Vid behov kan
ytterligare handlingar begaras f6r art styrka produktemas egenskaper och de omstandigheter under
vilka de stillts ut.

3. Bestimmelsema i punkt 1 Ar tillimpliga pi alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverk-
sutstllningar saint pS massor eller offentliga visningar av liknande karaktr under vilka produkterna
f6rblir under tullkontroll, dock med undantag av shdana som i privat syfte anordnas i butiker eller
affarslokaler f6r f6rsiljning av utlindska varor.

AVDELNING IV
TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15
F6rbud mot restitution av eller befrielse frAn tullar

1. Icke-ursprungsmaterial som anvAnds vid tillverkning av produkter som har ursprung i EES i
den mening som avses i detta protokoll och f6r vilka ursprungsintyg utfardas eller upprittas enligt
bestAmmelserna i avdelning V fAr inte bli f6remil hos nAgon avtalsslutande part f6r restitution av eller
befrielse frAn tull av ntgot slag.

2. F6rbudet i punkt 1 skall gilla i frAga om varje f6ranstaltande om Aterbetalning eller efter-
skAnkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillAmpas av nAgon
av avtalsparterna f6r material som anvAnds i tillverkningen, sAvida sidan Aterbetalning eller sAdant
efterskinkande uttryckligen eller faktiskt tillampas, i de fall de med detta material framstAllda pro-
duktema exporteras men inte om de behills f6r inhemsk forbrukning i denna avtalspart.

3. Export6ren av produkter som tAcks av ursprungsintyg skall vara beredd att vid varje tillfAlle, pA
begaran av tullmyndigheterna, f6rete alla dokument som visar art ingen tullrestitution har erhAllits i
friga om de icke-ursprungsmaterial som anvAnts vid tillverkningen av ifrAgavarande produkter och
art tullar och avgifter med motsvarande verkan vilka dr tillampliga i frAga om sAdant material faktiskt
har erlagts.

4. F6reskriftema i punkterna 1-3 skall ocksh tillampas i frAga om emballage i den mening som
avses i arikel 6.2, tillbeh6r, reservdelar och verktyg i den mening som avses i artikel 7 och produkter
i en sats i den mening som avses i artikel 8, na" sidana artiklar inte Ar ursprungsvaror.

5. F6reskriftema i punkterna 1-4 skall endast tillAmpas i frAga om material som ar av sAdant slag
som omfattas av avtalet. De skall dessutom inte utesluta art prisutjimningsAtgArder vidtas av nlgon
avtalsslutande part i frAga om jordbruksprodukter och tillimpas vid export enligt bestimmelsema i
avtalet.
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AVDELNING V
URSPRUNGSINTYG

Artikel 16
Allimnna krav

1. Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till ntgon av de avtalsslutande partema
Atnjuta f6rmnerna enligt avtalet mot f6reteende av antingen

a) ett varucertifikat EUR.I vats formular framghr av bilaga 3, eller

b) i de fall som anges i artikel 21 punkt 1, en deklaration, vats text framg r av bilaga 4, avgiven
av export6ren pa en faktura, packsedel eller nigon annan kommersiell handling med tillrackligt
detaljerad beskrivning av produktema f6r ant g6ra det m6jligt att identifiera dem (i det f6ljande
benamnd "fakturadeklaration").

2. Trots vad som sags i punkt 1 skall ursprungsvaror i den mening sam avses i detta protakoll i
de fall som anges i artikel 26 Stnjuta f6rmhnema enligt avtalet utan art nhgon av de handlingar som
anges ovan beh6ver f6retes.

Artikel 17
F6rfarande f6r utfArdande av varucertifikat EUR.1

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfirdas av tuIlmyndigheten i exportlandet ph skriftlig ans6kan
av export6ren eller, ph export6rens ansvar, av dennes befullmdktigade ombud.

2. F6r detta indamhl skall export6ren eller hans befullmiktigade ombud fylla i bAde varucertifika-
tet EUR.1 och ans6kningsblanketten vats formulir framghr av bilaga 3.

Dessa blanketter skall upprAttas ph ett av de sprik som avtalet ar avfattat pA och i 6verensstmelse
med bestAimmelserna i exportlandets intema lag. Om de skrivs ut f6r hand, skall de fyllas i med black
och med tryckbokstiver. Produktbeskrivningen skall fyllas i i det filt som ir avsett f6r denna utan att
nhgon blank rad limnas. I de fall di fAltet inte Sr helt ifyllt skall ett vhgritt streck dras under sista
linjen i produktbeskrivningen och det tomma utrymmet 6verkorsas.

3. Den export6r som ans6ker am utfArdande av ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd at nAr
som heist, ph begiran av tullmyndigheten i det exportland dit varucertifikatet EUR.I utfirdas, f6rete
all n6dvandig bevisning som styrker de ber6rda produkternas ursprungsstatus liksom att de 6vriga
kraven i detta protokoll ir uppfyllda.

4. Varucertifikat EUR.l skall utfirdas av tullmyndigheten i en EG-medlemsstat eller en EFTA--
stat am de ber6rda produktema kan anses utg6ra produkter med ursprung i EES och uppfylla de
6vriga kraven i detta protokoll.

5. De utfirdande tullmyndighetema skall vidta valje n6dvindig Atgard f6r at verifiera at
produktema ha" ursprungsstatus och at 6vriga krav i detta protokoll at uppfyllda. F6r detta indamil
skall de ha ritt aft begira all bevisning och utf6ra all granskning av export6rens bokf6ring eller all
annan kontroll som de anser limplig.

De utfardande tullmyndigheterna skall ocksh se till art de blanketter som avses i punkt 2 ir vederb6r-
ligen ifyllda. De skall skrskilt kontrollera am utrymmet fdr produktbeskrivningen har fyllts i p sidant
sitt art det utesluter vare m6jlighet till bedrigliga tilligg.
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6. Datum f6r utfardande av varucertifikat EUR.1 skall anges i den del av certifikatet som ar
reserverad f6r tullmyndigheten.

7. Varucertifikat EUR.1 skall utf rdas av tullmyndigheten i exportlandet nay produkterna som det
giller exporteras. Det skall stillas till export6rens f6rfogande sA snaft utf6rseln igt rum eller
sikerstillts.

Artikel 18
Varucertifikat EUR.1 utfirdade i efterhand

1. Utan hinder av artikel 17.7 kan varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfirdas efter utf6rseln av de
produkter som certifikatet avser, om:

a) det inte utfdrdats vid exporttillfallet pi grund av misstag, f6rbiseende eller sixskilda omstlindig-
heter, eller

b) det n6jaktigt visas f6r tuilmyndigheten at varucertifikat EUR.1 utfardats men inte godtagits vid
inf6rseln av tekniska skAl.

2. F6r tilllnipning av punkt 1 miste export6ren i sin ans6kan ange plats och datum f6r exporten
av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser och ange skilen f6r sin ans6kan.

3. Tulmyndigheten flr utf rda varucertifikat EUR.1 i efterhand endast efter att ha kontrallerat at
uppgiftema som lhinmas i export6rens ans6kan 6verensstnmer med dem i naotsvarande akt.

4. Varucertifikat EUR.1 utf rdat i efterhand skall f6rses med en av f61jande piteckningar:

'EXPEDIDO A POSTERIORI', -UDSTEDT EFTERFOLGENDE', 'NACHTRAGLUCH
AUSGESTELLT', 'EKAOeEN EK TN Y'IEpON', 'ISSUED RETROSPECTIVELY,
'DELIVRE A POSTERIORI', 'RILASCIATO A POSTERIORI', 'AFGEGEVEN A POSTE-
RIORI', 'EMITIDO A POSTERIORI', UTGEFID EFTIR A', 'UTSTEDT SENERE', 'ANNETrU
JALKIKATEEN', 'UTFARDAT I EFTERHAND'.

5. Den piteckning som avses i punkt 4 skall inf6ras i fiatet f6r "Anmirkningar" pA varucertifikatet
EUR.1.

Artike! 19
Utfirdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1. Om ett certifikat EUR.1 stulits, f6rlorats eller f6rstbrts, kan export6ren hos den tullmyndighet
som utfirdat det begira et duplikat upprattat pi grundval av de utf6rselhandlingar som denna f6rfogar
6ver.

2. Duplikat som utfgrdats pS detta satt skall fdrses med en av f61jande pAteckningar:

'DUPLICADO', 'DUPLIKAT, 'DUPLIKAT, 'ANTIFPA0O', 'DUPLICATE', 'DUPLICATA',
'DUPLICATO', 'DUPLICAAT, 'SEGUNDA VIA', "EFTIRRIT, 'DUPLIKAT, 'KAKSOISKAP-
PALE', 'DUPLIKAT'.
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3. Den piteckning som avses i punkt 2 skall inf6ras i filtet f6r "Anmarkningar" i duplikatet av
varucertifikat EURi.

4. Duplikatet, skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifikatet EUR.1, och gilla fr~n
samma dag.

Artikel 20
Utfirdande av varucertifikat EUR.I med st6d av

tidigare utfardade ursprungsintyg.

Om produkter som bildar en enda f6rsadndelse vilken tacks av ett varucertifikat EUR.1 eider en
fakturadeklaration befinner sig under kontroll av en tullmyndighet i en EG-medlemsstat eller en
EFTA-stat skall del vara m6jligt alt ersatta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera
varucertifikat EUR.I utfirdade av denna tullmyndighet i avsikt alt sanda alla eller nAgra av pro-
duktema till andra tullmyndigheter vare sig de Ar beligna i samma en EG-medlemsstat eller en
EFTA-stat eller ej.

Artikel 21
Villkor f6r utfArdande av fakturadeklaration

1. Fakturadeklaration som avses i artikel 16 punkt 1 b fir utfirdas:

a) av en godkand export6r enligt i den mening som avses i enligt artikel 22,

b) av vilken export6r som heist f6r vilken f6rsdndelse som heist som bestir av ett eller flera kollin
innehillande ursprungsvaror vars totala vArde inte 6verstiger 6 000 ecu.

2. Fakturadeklaration fir utfdrdas om ifrigavarande produkter kan anses som produkter med
ursprung i EES och uppfyller 6vriga krav i detta protokoll.

3. Den export6r som uppr~ttar en fakturadeklaration skall vara beredd alt nir som helst, pA
begaran av tullmyndigheten i hemlandet, f6rete all tillamplig dokumentation som visar de ber6rda
produktemas ursprungsstatus liksom alt de uppfyller bvriga krav i detta protokoll.

4. Fakturadeklaration skall upprttas av export6ren genom maskinskrivning, stanpling eller
tryckning pA fakturan, packsedeln eller annan kommersiell handling, enligt formuldret i bilaga 4 med
anvindning av en av de sprikiga versioner som anges i denna bilaga enligt bestimmelsema i export-
landets interna lag. Deklarationen fir ocksi skrivas f6r hand, i sidant fall skall den skrivas med black
med tryckbokstaver.

5. Export6rsdeklarationer skall undertecknas f6r hand av export6ren.

En godkind export6r i den mening som avses i artikel 22 beh6ver dock inte underteckna sidan
deklarationer, f6rutsatt att han lhmnar en skriftilig f6rbindelse till tullmyndigheten i exportlandet at
ban iklhder sig fullt ansvar f6r vaije fakturadeklaration som identifierar honom som om den under-
tecknats av honom f6r hand.

6. En fakturadeklaration fir utfirdas av export6ren nar de produkter som den avser exporteras,
eller i efterhand. Om fakturadeklarationen utftardas efter del an de produkter till vilken den hnf6r sig
har anmalts hos tullmyndigheten i importlandet, miste den innehilla en hanvisning till de dokument
som redan avldunats till denna myndighet.
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Artikel 22
Godkdnd export6r

1. Tullmyndigheten i exportlandet kan ge tilisthnd till en export6r, i det f61jande kallad "godkand
export6r", som ofta exporterar produkter enligt avtalet och som limnar de garantier som tullmyndig-
hetema anser n6dvindiga f6r at styrka produkternas ursprungsstatus liksom art 6vriga krav i detta
protokol1 ar uppfyllda an uppr~tta export6rsdeklaralioner oavsett de ber6rda produktemas virde.

2. Tullmyndigheten fAr medge tillsthnd som godkind export6r ph de villkor som den anser
limpliga.

3. Tullmyndigheten skall tilldela den godkAnde export6ren ent tillsthndsnummer som skal anges
i fakturadeklarationen.

4. Tullmyndigheten skall ha tilisyn 6ver anvindningen av den godkinde expori6rens tilstind.

5. Tullmyndigheten kan terkalla tillsthndet nir som heist. Den skall g6ra del nar den godkAnde
export6ren inte iangre limnar de garantier som avses i punk: 1, inte uppfyUer vilikoren som avses i
punkt 2 eller eljest anvander tillsthndet oriktigt.

Artikel 23
Ursprungsintygens giltighet

1. Varucertifikat EUR.1 g'ller i fyra minader frn dagen f6r utfrdandet i exportlandet och mhste
f6retes inom denna tid f6r tullmyndigheten i importlandel.

Fakturadeklaration gAller i fyra minader frin den dag dA den upprattas av export6ren och miste
f6retes inom denna tid f6r tullmyndigheten i importlandet.

2. Varucertifikat EUR.I och fakturadeklarationer som f6retes f6r tullmyndigheten i importlandet
efter sista dagen f6r dessas f6reteende enligt punk: I fAr godtas f6r f6rmhnsbehandling om under-
ltenheten ant f6rete dessa handlingar senast den f6reskrivna dagen beror ph force majeure eller
exceptionella omstindigheter.

3. 1 6vriga fall av f6r sent f6reteende kan tullmyndigheten i importlandet godta varucertifikat
EUR.1 eller fakturadeklarationer om produktema har anmilts f6r den f6re ovannimnda sista dag.

Artikel 24
F6reteende av ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.I och fakturadeklarationer skall f6retes f6r tullmyndigheten i importlandet enligt
de bestimmelser som galler i delta land. Denna tuilmyndighet kan begira en 6versdttning av ent
varucertifikat eller en fakturadeklaration. Den kan ocksh kriva all importanmalan kompletteras med
en f6rsakran av import6ren ant produktema uppfyller de villkor som galler f6r tilldmpning av avtalet.

Artikel 25
lnf6rsel i delposter

Om inf6rsel sker i delposter, ph import6rens begiran och enligt de villkor som f6reskrivits av
tullmyndigheten i importlandet, av isartagna eller icke hopsatta produkter i den mening som avses i
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det harmoniserade systemets allminna regel 2 a hinf6rliga till avdelningarna XVI och XVII eller
tulltaxenummer 73.08 och 94.06 i det harmoniserade systemet skall ett enda ursprungsintyg f6r sidana
produkter f6retes f6r tullmyndigheten vid importen av den f6rsta delposten.

Artikel 26
Undantag frAn formelit ursprungsintyg

1. Produkter som sdnds som smif6rsandelser frin privatpersoner till privalpersoner eller som ingir
i resandes personliga bagage skall godtas som ursprungsvaror utan att ett formelit ursprungsintyg
kravs, f6rutsant at importen av sidana produkter inte har kommersiell karaktir och produkiema
deklareras uppfylla kraven i detta protokoll saint at det inte rider nigot tvivel om riktigheten av
sidan deklaration. I friga om produkter som siints med post kan denna deklaration avges pA den
postala tulideklarationen C2ICP3 eller pa ett papper som bilAggs detta dokument.

2. Inf6rsel som har tillfillig karaktk- och som uteslutande avser produkter f6r mottagarens eller
den resandes eller hans familjs personliga bruk, som infbrsel utan kommersiell karaktir skall anses
f6rutsatt att det av produktemas natur och mingd framgir at nigot komnersiellt syfte inte f6religger.

3. Dessutom skall det sammanlagda vardet av dessa produkter inte 6verstiga 500 ecu i friga om
smAforsindelser och 1 200 ecu i friga om produkter som ingir i resandes personliga bagage.

Artikel 27
Leverant6rsdeklaration

1. Om varucertifikat EUR.1 utfArdas eller fakturadeklaration upprattas hos nigon av de av-
talsslutande parterna f6r ursprungsvaror i vars tillverkning anvAnts varor som hirror frin andra
avtalsslutande parter och som bar undergitt bearbetning eller behandling inom EES utan att ha erh&llit
ursprungsstatus, skall hnsyn tas till leverant6rsdeklarationer som avlimnas f6r dessa varor enligt
denna artikel.

2. Den leverant6rsdeklaration som avses i pnkt I skall tjana som bevis f6r den bearbetning eller
behandling som de ber6rda varorna undergAtt inom EES vid bed6mningen av huruvida de produkter
i vats tillverkning dessa varor anvinds kan anses ha ursprung inom EES och uppfylla 6vriga krav
enligt detta protokoll.

3. En sarskild leverant6rsdeklaration skall, utom i de fall som avses i punkt 4, utfardas av
leverant6ren f6r vare varuf6rs~ndelse, i den form som f6reskrivs i tilligg V pi ett papper som bilAggs
fakturan, f6ljesedein eller nigon annan kommersiell handling som beskriver varorna tillrackligt
detaljerat f6r art de skall kunna identifieras.

4. Om en leverant6r till en sArskild kund regelbundet levererar varor fbr vilka den bearbetning
eler behandling som dessa undergir inom EES f6rvintas bli of6randrad under en avsevird tid, kan
han tillhandahilla en enda leverant6rsdeklaration som tacker kommande leveranser av dessa varor, i
det f6ljande kallad "lingtids-leverant6rsdeklaration".

En lingtids-leverant6rsdeklaration skall normalt gilla f6r en tid av h6gst ett Ar fn den dag di den
upprAttas. Tulmyndigheten i det land dar deklarationen upprittas f6reskriver de villkor under vilka
lAngre tidsperioder kan anvandas.
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Llngtids-leverant6rsdeklaration skall utfardas av leverant6ren i den form som anges i tillagg VI och
skall beskriva de ber6rda varoma tillrickligt detaijerat f6r att de skall kunna identifieras. Den skall
stAllas till kundens f6rfogande innan han erhiller den forsta leveransen av de varor som tacks av
denna deklaration eller tillsammans med hans f6rsta leverans.

Leverant6ren skall omedelbart underratta sin kund om lhngtidsleverant6rsdeklarationen inte langre
giller f6r de levererade varoma.

5. Leverant6rsdeklarationen som avses i punktema 3 och 4 skall maskinskrivas eller tryckas med
anvdndning av ett av de sprik pi vilka avtalet ir upprattat, i 6verensstimmelse med f6reskriftema i
lagen i det land ddr den upprattas, och skall inneh~lla leverant6rens originalunderskrift f6r hand.
Deklarationen fir iven skrivas f6r hand. I s~dant fall skall den skrivas med black och med tryck-
bokstiver.

6. Den leverant6r som upprlttar en deklaration miste vara beredd att nar som heist, pA begAran av
tuUmyndigheten i det land d~r deklarationen upprlttas, f6rete all tillamplig dokumentation som visar
at uppgifterna som lIdmnas i deklarationen Ar riktiga.

Artikel 28
Styrkande dokument

De dokument som avses i artiklarna 17.3, 21.3 och 27.6 och som anvinds f6r aft styrka art produkter
som tacks av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses som produkter med
ursprung i EES och uppfylla de 6vriga kraven i detta protokoll och art uppgifterna som lamnas i en
leverant6rsdeklaration 5r riktiga, kan bestA bland annat av f61jande:

a) Direkt bevis pA de bearbetningar som utf6rts av export6ren eller leverant6ren vid framstill-
ningen av de ber6rda varoma, inglende t ex i hans rikenskaper eller interna bokf6ring.

b) Dokument som bevisar ursprungsstatusen pA de material som anvints vid tillverkningen av de
ber6rda varoma, vilka utfardats eller upprittats hos den avtalsslutande part, dir dessa dokument
anvands, i enlighet med den avtalsslutande partens inhemska lagstiftning.

c) Dokument utvisande den bearbetning eller behandling som skett inom EES av material som
anvants vid tillverkningen av de ber6rda varoma, vilka utfardats eller upprittats hos den
avtalsslutande part, dir dessa dokument anvdnds, i enlighet med den avtalsslutande partens
inhemska lagstiftning.

d) Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som bevisar ursprungsstatusen pA det material
som anvints vid tillverkningen av de ber6rda varoma, och som utfirdats eller upprAttats hos
andra avtalsslutande parter i enlighet med detta protokoll.

e) Leverant6rsdeklarationer som utvisar den bearbetning eller behandling som skett inom EES av
material som anvints vid tillverkningen av de ber6rda varorna, vilka upprAttats hos andra
avtalsslutande parter i enlighet med detta protokoll.

f) Vederb6rligt bevis betriffande bearbetning eller behandling som utf6rts utanf6r EES med
tillimpning av artikel 11, vilket styrker aft kraven i nimnda artikel ir uppfyllda.
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Artikel 29
Bevarande av ursprungsintyg,

leverant6rsdeklarationer och styrkande dokument

1. Den export6r som ans6ker om utfardande av varucertifikat EUR.1 skall under minst tvl Ar
bevara de dokument som avses i artikel 17.3.

2. Den export6r som upprittar en fakturadeklaration skall under minst tvl Ar bevara en kopia av
sin fakturadeklaration liksom de dokument som avses i artikel 21.3.

3. Den leverant6r som upprattar en leverant6rsdeklaration skall under minst tvA Ar bevara kopior
av deklarationen och av fakturan, f6ljesedeln eller andra kommersiella dokument till vilka denna
deklaration Ar bilagd liksom de dokument som avses i artikel 27.6.

Den leverant6r som upprittar en lingtids-leverant6rsdeklaration skall under minst tvA Air bevara kopior
av deklarationen och av alla fakturor, packsedlar eller andra kommersiella dokument betraffande varor
som ticks av denna deklaration som sfnts till den ber6rda kunden liksom dokument som avses i
artikel 27.6. Denna period skall b6rja den dag dA giltighetstiden f6r Angtids-leverantbrsdeklarationer-
na upph6r.

4. Den tullmyndighet i exportlandet som utfardar varucertifikat EUR.1 skall under minst tvA Ar
behAlla den ans6kningsblankett som avses i artikel 17.2.

5. Tullmyndigheten i importlandet skall under minst tvA Ar behilla varucertifikat EUR.1 och
fakturadeklarationer som avlamnats till den.

Artikel 30
Avvikelser och formella fel

1. Mindre avvikelser meilan uppgiftema i certifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration och
uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formalitetema f6r import
av produkterna medf6r ej i och f6r sig art certifikatet EUR.1 eller fakturadeklarationen blir ogiltig,
f6rutsatt aft det vederb6rligen faststills att detta dokument svarar mot de f6retedda produktema.

2. Uppenbara formella fel ssom skrivfel i ett varucertifikat EUR., en fakturadeklaration eller en
leverant6rsdeklaration skall inte medf6ra art detta dokument avvisas, sAvida dessa fel inte Sr sAdana
aft de skapar tvivel om riktigheten av uppgiftema i dokumentet.

Artikel 31
Belopp i ecu

1. Belopp angivna i exportlandets valuta, motsvarande de belopp sor angivits i ecu,skall
faststallas av exportlandet och meddelas 6vriga avtalsslutande parter.

Om beloppen 6verstiger de motsvarande belopp som faststillts av importlandet skall importlandet
godta dem om produktema Ar fakturerade i exportlandets valuta. Om produktema Ar fakturerade i
valuta tillh6rande en annan EG-medlemsstat eller EFTA-stat, skall importlandet godta det belopp sor
meddelats av det ber6rda landet.

2. F6r tiden fram till och med den 30 april 1998 skall de belopp som skall anvAndas i varje
angiven nationell valuta utg6ra motsvarigheten i denna nationella valuta till beloppen uttryckta i ecu
den I oktober 1992.

Vol. 1817, 1-31121



86 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 1994

F6r vaije f61jande femArsperiod, skall beloppen uttryckta i ecu och deras motsvarigheter i valutor
tillh6rande EG-medlemsstaterna och EFTA-statema revideras av Gemensamma EES-kommittdn pA
basis av vfxelkursen f6r ecu den f6rsta arbetsdagen i oktober det Ar sorm omedelbart f6regAr denna
femArsperiod.

Vid denna revidering skall Gemensamma EES-kommittn se till at det inte blir nAgon sankning i
nAgon nationell valuta av de belopp som skall anvAndas och skall dessutom beakta onskemAl om at
bevara effekten av ber6rda grinser i reella termer. F6r detta fndamAl fAr den besluta om at jimka
beloppen uttryckta i ecu.

AVDELNING VI
ARRANGEMANG FOR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32
msesidigt bistAnd

F6r art sikerstilla en riktig tillAmpning av detta protokoll skall de avtalsslutande partema lAmna
varandra 6msesidigt bistind genom sina beh6riga tullmyndigheter f6r kontroll av Iktheten av
varucertifikaten EUR.1, fakturadeklarationerna och leverant6rsdeklarationema och riktigheten av de
uppgifter som lAmnas i dessa dokument.

Artikel 33
Kontroll av ursprungsintyg

1. Kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.I och av fakturadeklarationer skall utf6ras stick-
provsvis eller narhelst tullmyndigheten i importlandet har grundad anledning at betvivia Aktheten av
shdana dokument, produktemas ursprungsstatus eller at 6vriga krav i delta protokoll fir uppfylida.

2. Vid tillmpning av bestAmmelsema i punkt 1 skall tullmyndigheten i importlandet AtersAnda
varucertifikatet EUR.1 och fakturan, om shdan avlAinnats, efler fakturadeklarationen eler kopia av
dessa dokument, till tullmyndigheten i exportlandet och, nir det Ar lampligt, ange skalen i sak och
form f6r en unders6kning.

Den skall, till st6d f6r begfiran om kontroll i efterhand, lama alla handlingar och upplysningar sor
erhAllits och sor ger anledning art anta at uppgiflerna i varucertifikatet EUR.1 eller fak-turadekla-
rationen ir oriktiga.

3. Kontrollen skall utf6ras av tullmyndigheten i exportlandet. F6r delta 5ndamhl skall den ha ratt
at begAra den bevisning och utf6ra den kontroll av export6rens rdkenskaper eller den ytterligare
kontroll som den anser limplig.

4. Om tullmyndigheten i importlandet beslutar att uppskjuta medgivandet av f6rminsbehandling
av produktema i avvaklan pA resultatet av kontrollen skall den erbjuda import6ren at produktema
utllinnas, med f6rbehAll f6r de sfkerhetsAtgArder sor bed6ms n6dvindiga.

5. Den tulimyndighet som begArt kontrollen skall underrfttas om resultatet av denna kontroll SA
snart som m6jligt. Detta resultat miste klart utvisa om dokumenten Ar Akta och om de ber6rda
produkterna kan anses som produkter med ursprung i EES och uppfylla de 6vriga kraven i detta
protokoll.
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Artikel 34
Kontroll av leverant6rsdeklarationer

1. Kontroll i efterhand av leverant6rsdeklarationer eller llngtids-leverant6rsdeklarationer fAr
utf6ras stickprovsvis. eller nirhelst tullmyndigheten i det land dir sidana deklarationer har beaktats
vid utfardandet av varucertifikat EUR.I eller upprittandet av falturadeklaration har grundad anledning
aft betvivla Mktheten av dokumentet eller riktigheten av de uppgifter som l mnats i detta dokument.

2. Vid tiHimpning av bestinmelsema i punkt I skall tuilmyndigheten i ovannianda land
Atersinda leverant6rsdeklarationen och fakturan, f6ljesedeln eller annat kommersiellt dokument som
avser varor som ticks av denna dekiaration, till tunlmyndigheten i det land dir deklarationen upprittats
med angivande, nir det ir limpligt, av skilen i sak och form f6r en undersikning.

Den skaU, till st6d f6r begaran om kontroll i efterhand, limna alla handlingar och upplysningar som
erhillits och som ger anledning aft anta aft uppgiftema i leverant6rsdeklarationen ir oriktiga.

3. Kontrollen skall utf6ras av tulmyndigheten i det land dar leverant6rsdeklarationen upprittats.
F6r detta indamAl skall den ha rAft att begira den bevisning och utf6ra den kontroll av leverant6rens
rikenskaper eller den ytterligare kontroll som den anser limplig.

4. Den tuUmyndighet som begirt kontrollen skall underrfittas om resultatet av denna kontroll sl
snart som m6jligt. Detta resultat mfste klart utvisa om uppgiftema som hinats i leverant6rs-
deklarationen ir riktiga och m6jligg6ra f6r tullmyndigheten aft avg~ra om och i vilken utstrickning
denna leverant6rsdeklaration kan beaktas vid utfdrdandet av varucertifikat EUR.1 eller upprittande av
fakturadeklaration.

Artikel 35
Tvistl6sning

Om tvister uppstir r6rande kontrollf6rfaranden enligt artiklarna 33 och 34 som inte kan l6sas mellan
den tulimyndighet som begin kontrollen och den tuUmyndighet som gr ansvarig f6r aft denna
kontroll utf6rs, edler om dirvid friga uppkommer om tolkningen av detta protokoll, skall tvisterna
hinskjutas till Gemensanmma EES-kommittdn.

Artikel 36
Plf6ljder

Det skall vara straffbelagt aft, i syfte att erhilla f6rmAnsbehandling f6r produkter, uppritta eller lAta
uppritta dokument som innehAller oriktiga uppgifter.

AVDELNING VII
CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37
F6reskrifter tillimpliga p Ceuta och Melilla

1. Begreppet "EES" som anvinds i detta protokoll omfattar inte Ceuta och Melilla. Begreppet
"produkter med ursprung i EES" omfattar inte produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.
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2. F6r tillimpning av protokoll 49 till detta avtal anglende produkter med ursprung i Ceuta och

Melilla skalU detta protokoll ocksl tillampas med n6dviindiga andringar enligt de sarskilda villkor som

anges i artikel 38.

Artikel 38
Sirskilda vilikor

1. F61jande skall anses som

a) produkter med ursprung i Ceuta och Melilla:
i) produkter belt framstillda i Ceuta och Melilla,
ii) produkter framstgllda i Ceuta och Melilla vid vars framstallning anvants material som

inte ar helt framstillda dar under f6ruts~ttning at dessa produkter har undergitt tillracklig
bearbetning eller behandling i Ceuta och Melilla. Denna f6rutsattning skall dock inte
gilla i friga om material som har ursprung i EES i den mening som avses i detta
protokoll.

b) produkter med ursprung i EES:
i) produkter helt framstallda i EES,
ii) produkter framstdllda i EES vid vats framstallning anvants material som inte ar helt

framstallda ddr under f6rutsgttning art dessa produkter bar undergAtt tillracklig bearbet-
ning eller behandling inom EES. Denna f6rutsattning skall dock inte gAlla i friga om
material som har ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i detta protokoll.

2. Ceuta och Melilla skall anses som ett enda omrAde.

3. Om ett ursprungsintyg som utfardas eller upprAttas enligt detta protokoll avser produkter som
bar ursprung i Ceuta och Melilla, skall export~ren klart ange dem med beteckningen "CM".

I frAga om varucertifikat EUR.1 skall detta anges i flt 4 pS certifikatet.

I friga om fakturadeklaration skall detta anges i del dokument pA vilket deklarationen ir upprattad.

4. Den spanska tullmyndigheten skall ansvara f6r tilampningen av delta protokoll i Ceuta och
Melilla.

5. Artikel 15 gller inte i handeln mellan Ceuta och Melilla A ena sidan och EFTA-statema A den
andra.
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TILLAGG I
INLEDANDE ANMARKNINGAR TILL LISTAN I TILLAGG 11

Anmirkning I

Listan anger f6r alla produkter som omfattas av avtalet de villkor som kravs f6r att dessa
produkter skall anses som tillrAckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i
artikel 4.1 i detta protokoll.

AnmArkning 2

2.1 De tvA f6rsta kolumnema i listan beskriver den framstAllda produkten. Den f6rsta
kolumnen innehAller det tultaxe- eller kapitelnummer som anvands i det harmoniserade
systemet, och den andra kolumnen innehlller den produktbeskrivning som anvands i detta
system f6r detta tulltaxe- eller kapitelnummer. F6r varje post i de tvA f6rsta kolumnerna
finns en regel angiven i kolumnema 3 eller 4. Dl, i vissa fall, en post i den f6rsta
kolumnen f6regAs av ordet "ur", anger detta at regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 endast
gAller f6r den del av tultaxe- eller kapitelnumret som anges i kolumn 2.

2.2 Om i kolumn 1 flera tulltaxenummer Ir grupperade tillsammans eller et kapitelnummer
angivits och produktbeskrivningen i kolumn 2 dgrf6r angivits i allmlnna termer, gAller
den motsvarande regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 f6r alla produkter som, enligt det
harmoniserade systemet, klassificeras enligt tulltaxenummer inom kapitlet eller enligt
nlgot av de tulltaxenummer som grupperats tillsammans i kolumn 1.

2.3 Om olika regler i listan gAller f6r olika produkter inom samma tulltaxenummer, in-
nehlller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret f6r vilken bred-
vidstlende regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gAller.

2.4 Om en regel Ar f6reskriven bide i kolumnema 3 och 4 f6r en position i de tvA f6rsta
kolumnerna, kan export6ren v£lja alternativt den regel som f6reskrivs i kolumn 3 eller
den sor f6reskrivs i kolumn 4. Om ingen regel Ir f6reskriven i kolumn 4, skall den
regel som Ar f6reskriven i kolumn 3 tillimpas.

AnmArkning 3

3.1 F6reskrifterna i artikel 4.1 i protokollet anglende produkter som erhlllit ursprungsstatus
och som anvands vid tillverkning av andra produkter g£l1er oavsett om denna status har
erhillits inom den fabrik dar dessa produkter anvAnds, i en annan fabrik i samma land
eller i et annat EES-land.

Exempel:
En maskin enligt tulltaxenr 8407, f6r vilken regeln f6reskriver at vArdet av det icke
ursprungsmaterial som inglr inte fAr 6verstiga 40 procent av priset fritt fabrik,
tillverkas av "annat legerat stAl grovt tillformat genom smidning" enligt tulltaxenr
7224.

Om detta smide har smitts inom EES av en tacka med icke-ursprungsstatus, har det
redan fAtt ursprungsstatus, med st6d av regeln f6r tulltaxenr ur 7224 i listan. Smidet
kan sedan rAknas som ursprungsvara vid vdrdeberAkningen f6r maskinen utan hAnsyn
till om den framstAllts i samma fabrik, i en annan fabrik i samma land eller i et
annat EES-land. VAirdet av tackan med icke-ursprungsstatus skall darfor inte raknas
nAr vardet av ickeursprungsmaterialet lggs samman.
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3.2 Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som erfordras, och
utf6rande av mera bearbetning eller behandling ger ocksh ursprungsstatus. Diremot kan
utfOrande av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om alltsA en
regel sAger aft icke-ursprungsmaterial i ett sarskilt tillverkningsstadium fir anv~ndas, Ar
anvindning av sAdant material i ett tidigare tillverkningsstadium tillAten och anvdndning
av sAdant material i eft senare tillverkningsstadium inte tillaten.

3.3 Om en regel i listan anger att en produkt fAr tillverkas av mer in eUt material innebar
detta att vilket som heist eller flera av dessa material fAr anvandas. Det kravs inte art alla
material anvAnds.

Exempel:
Regeln f6r vavnader ur 50 - 55 kap. sager att naturliga fibrer fAr anvAndas och att
kemiska material bland andra ocksA fAr anvAndas. Detta innebar inte art bhda maste
anvandas. Man kan anvinda det ena eller det andra eller bAda.

3.4 Om en regel i listan anger att en vara miste tilverkas av ett speciellt material, hindrar
villkoret sjilvklart inte anvAndningen av andra material som, pA grund av sin beskaffen-
bet, inte kan uppfylla regeln. (Se Sven anniarkning 6.2 nedan i samband med textilier).

Exempel:
Regeln f6r bearbetade livsmedel enligt tulltaxenr 1904, som uttryckligen utesluter
anvAndningen av spannmil och produkter darav, hindrar inte anvandningen av
mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte Ar framstAllda av spannmAl.

Detta giller dock inte produkter vilka, trots att de inte kan tillverkas av det speciella
material som anges i listan, kan tillverkas av material av samma slag i ett tidigare
tillverkningsstadium.

Exempel:
I frAga om ett klAdesplagg enligt 62 kap. tillverkat av bondad duk, om endast gain
som utgor icke-ursprungsvara Ar tillitet utgAngsmaterial, Ar det inte m6jligt at utgA
frin bondad duk som utg6r icke-ursprungsvara - Sven om bondad duk normalt inte
kan tillverkas av gain. I sidana fall skulle utglngsmaterialet normalt vara i stadiet
f6re gamstadiet, d v s fiberstadiet.

3.5 Om tvi eller flera procentsatser Ir angivna i en regel i listan f6r det h6gsta vardet av
tredjelandsmaterial som kan anvaindas, fAr dessa procentsatser inte Iggas samman. Virdet
av alt icke-ursprungsmaterial som anvands fir med andra ord aldrig 6verstiga den
h6gsta av de angivna procentsatsema. Dessutom fAr de enskilda procentsatsema inte
6verskridas i f6rhillande till det speciella material sor de avser.

Anmirkning 4

4.1 Uttrycket "naturliga fibrer" anvinds i listan till att ange andra fibrer in regenat- eller
syntetfibrer. Det ir begrinsat till stadiet innan spinningen ager rum, inbegripet avfall,
och, om ej annat anges, inbegriper uttrycket "naturliga fibrer" sAdana fibrer som kam-
mats, kardats eller pA annat s5tt bearbetats men inte spunnits.

4.2 Uttrycket "naturliga fibrer" inbegriper tagel enligt tulltaxenr 0503, silke enligt nr 5002
och 5003 liksom ullfibrer och fina eller grova djurhAr enligt nr 5101-5105, bomulls-
fibrer enligt nr 5201-5203 och 6vriga vegetabiliska fibrer enligt nr 5301- 5305.
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4.3 Uttrycken "dissolvingmassa", "kemiskt material" och "material f6r papperstillverkning"
anv~nds i listan f6r aft ange de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50 - 63 och
som kan anvandas f6r tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller -gain.

4.4 Uttrycket "konststapelfibrer" anvands i listan f6r art ange fiberkabel, stapelfibrer eller
avfall av syntet- eller regenatmaterial enligt tulltaxenr 5501-5507.

Anmarkning 5

5.1 N&t det f6r en viss produkt i listan hinvisas till denna inledande anmlikning skall de
villkor som angivits i kolumn 3 i listan inte tilldmpas f6r nigra grundtextilmaterial sor
anviints vid tilverkningen av produkten vilka tillsammans utg6r h6gst 10% av den
sammanlagda vikten av alla anvinda grundtextilmaterial. (Se iven anmlckningarna 5.3
och 5.4 nedan.)

5.2 Denna tolerans fOr dock tillimpas endast f6r blandvaror som framstAllts av tvA eller flera
grundtextilmaterial.

Grundtextilmaterialen Ir f61jande:

- silke,
- ull,
- grova djurhir,
- fina djurhlr,
- tagel,
- bomull,
- material f6r papperstillverkning samt papper,

lin,
mjukhampa,
jute och andra bastfibrer f6r textilt andamAl,
sisal och andra textilfibrer av slaktet Agave,
kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer,
syntetiska konstfilament,

- regenatkonstfilament,
- syntetiska konststapelfibrer,
- regenatkonststapelfibrer.

Exempel:
Ett garn enligt tultaxenr 5205 tillverkat av bomulisfibrer enligt nr 5203 och syntetis-
ka stapelfibrer enligt 5506 Ar ent blandgarn. Dirfr fAr syntetiska stapelfibrer som inte
uppfyller ursprungsreglerna (vilka kriver tillverkning frAn kemiskt material eller dis-
solvingmassa) anvAndas upp till 10 procent av garnets vikt.

Exempel:
En ylleviv enligt tulltaxenummer 5112 tillverkad av yllegam enligt nr 5107 och gain
av syntetiska stapelfibrer enligt nr 5509 utg6r en blandviv. DAIrf6r fAr synletiskt gan
som inte uppfyller ursprungsreglema (vilka kiAver tiliverkning frAn kemiskt material
eller dissolvingmassa) eller yllegarn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka
krAver tillverkning frin naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller pA annat satt
f6rberedda f6r spinning) eller en kombination av dessa tvA anvAndas fbrutsatt att
dessas totala vikt inte 6verstiger 10 procent av vAvens vikt.

Vol. 1817, 1-31121



92 United Nations - Treaty Series & Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

Exempel:
En tuftad dukvara av textilmaterial enligt tulltaxenr 5802 tillverkad av bomullsgam
enligt nr 5205 och bomullsviv enligt nr 5210 Ar en blandvara endast om bomullsva-
yen sjlv ir en blandviv tillverkad av gain enligt tvA skilda tulltaxenummer ener om
de anvanda bomullsgarnema sjilva utg6r blandgam.

Exempel:
Om den tuftade dukvaran av textilmaterial varit tillverkad av bomullsgam enligt
tulltaxenr 5205 och syntetviv enligt nr 5407, ir sjilvklart de anvinda garnema tvA
skilda grundtextilmaterial, och den tuftade dukvaran av textilmaterial ir f6ljaktligen
en blandprodukt.

Exempel:
En matta med tuft tillverkad av bAde regenatgarn och bomullsgam och med baksidan
av jute ar en blandvara eftersom tre olika grundtextilmaterial anvAnts. Alit icke-ur-
sprungsmaterial som anvints i ett senare tillverkningsstadium An vad regeln tilliter
fAr sAledes anvAndas, f6rutsatt at dess sammanlagda vikt inte 6verstiger 10 procent
av textilmaterialen i mattan. AlltsA skulle jutebaksidan och/eller regenatgarnen kunna
vara importerade i detta tillverkningsstadium, f6rutsatt art viktvillkoren Ar uppfyUda.

5.3 1 frAga om produkter innehUllande "gain av segrnenterat polyuretan med mjuka segment
av polyeter, Sven 6verspunnet" ir denna tolerans 20 procent f6r sAdant gain.

5.4 1 friga om produkter innehillande gain som utg6res av en k5rma, besthende av antingen
aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan 6verdrag av aluminiumpulver, med en
bredd icke 6verstigande 5 mm, sammanfogad mellan tvA plastfilmer med hj5lp av klister,
Ar denna tolerans 30 procent f6r shdant gain.

Anmirkning 6

6.1 1 frAga om de textilvaror som Ar utmirkta i listan genom en fotnot med hinvisning till
denna inledande anmirkning fAr textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder,
som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i listan f6r den ifrlgavarande konfektionerade pro-
dukten anvaindas, f6rutsatt att de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer in pro-
dukten och f6rutsatt aft deras virde inte 6verstiger 8 procent av varans pris fritt fabrik.

6.2 Material som inte klassificeras enligt 50-63 kap. fr anvAndas fritt, vare sig de in-
nehAller textilmaterial eller inte.

Exempel:
Om en regel i listan fdreskriver f6r en speciell textilposition, stsom f6r byxor. at
gain miste anvindas, hindrar detta inte anvindning av metallf6remil, sisom knappar,
eftersom knappar inte klassificeras enligt 50 - 63 kap. Av samma skil hindrar den
inte anvindningen av blixtlAs Sven om blixtlAs normalt innehAller textilmaterial.

6.3 DA en procentregel giller, mlste hansyn tas till virdet av material som inte klassificeras
enligt 50--63 kap. vid berAkningen av virdet av inglende icke-ursprungsmaterial.
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TILLAGG 11

LISTA OVER BEARBETNING ELLER BEHANDLING SOM MASTE UTFORAS PA ICKE-
URSPRUNGSMATERIAL FOR Alr DEN FRAMSTALLDA PRODUKTEN SKALL ERHALLA

KARAKTAR AV URSPRUNGSVARA

Produkt beskrivning

(1)(2)

ur 0208 K6tt och andra iitbara delar
av val, ffirska, kylda eller
frysta

3 kap. Fisk saint krAftdjur, bl6tdjur
och andra ryggradslbsa vat-
tcndjur

ur 0403 Kdrnmj61k, filmj6Ik, grldd-
fil, yoghurt, kefir och annan
fermcntcrad eller syrad
mj6lk och grfddc, smaksatta
cler innchdllande frukt, b~r,
n6tter cller kakao

ur 0710 Sockermajs, (Zea mays var.
och saceharata)

ur 0711

Bearbctning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

Tillverkning varvid allt an-
v.nt material kIassificeras
cnligt annat tulltaxcnummcr
In produktcn

Tillvcrkning varvid alit an-
vint material enligt 3 kap.
skall vara belt framstillt

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

enligt 4 kap. skall
vara belt framstlult,

- alit slags anviind
fruktsaft (mcd un-
dantag av ananas,
limefrukt- eller
grapefruktsaft) cnligt
nr 2009 skall utg6ra
ursprungsvara, och

- vIrdet av alit slags
anvInt material en-
ligt 17 kap. inte
6verstigcr 30% av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten
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Tultaxe- Produkibeskrivning
nummer

(1) (2)

0901 Kaffe, iven rostat eUer be-
friat frn koffein; skal och

hinnor av kaffe; kaffesurro-

gat innehillande kaffe, oav-

sett m~ingden

0902 Te, Aven aromatiserat

ur 1302 Vdxtsafter samt lakrits-och
humleextrakter; pektingm-
nen, pektinater och pektater;
agar-agar saint annat vixt-
slem och andra f6rtjock-
ningsmedel, aven modifiera-
de, erhAlina ur vegetabiliska
produkter:

- vixtslem och andra
f6rtjockningsmedel
erhAllna ur vegetabi-
liska produkter,
modifierade

- andra

ur 1404 Bomullslinters

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstaus

(3) eller

Tillverkning utgAende frin
material enligt vilket tull-

taxenummer som heist

Tillverkning utgAende frAn

material enligt vilket tull-

taxenummer som heist

Tillverkning utglende frAn
icke modifierat vaxtslem och
icke modifierade f6rtjock-
ningsmedel

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vAnt material kiassificeras
enligt annat tulitaxenummer
in produkten
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TuIltaxe-
hummer

(1)

Produkibeskrivning

(2)

1504 Fetter och oijor av fisk eller
havsdiggdjur saint fraktioner
av shdana fetter eller oijor,
Sven raffinerade men inte
kemiskt modifierade:

- fasta fraktioner av
fiskoijor och fisk-
fetter saint oljor av
havsdAggdjur

- andra

ur 1516 Animaliska fetter och oljor
saint fraktioner av shdana
fetter eller oljor, som belt
elier delvis hydrerats, om-
f6restrats (aven intemt) efler
elaidiniserats, Sven raffme-
rade men inte vidare bear-
betade framstfillda belt ur
fisk crier havsdiggdjur

ur 1516 Hydrerad ricinoija, sk.
opaivax

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstalus

eller

Tillverkning utghende frAn
material enligt vilket tul-
taxenummer som heist inbe-
gripet annat material enligt
nr 1504

Tillverkning varvid allt an-
vint material enligt 2 och 3
kap. skall vara belt fram-
stillt

Tillverkning varvid allt an-
vant material enligt 2 och 3
kap. skall vara helt fram-
stilit

Tillverkning varvid alit an-
vant material Idassificeras
en]igt annat tulltaxenummer
in produkien
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Tulftaxe-
nummer

(1)

Produktbeskrivning

(2)

ur 1517 Margarin och Stbara bland-
ningar och beredningar av
animaliska eller vegetabilis-
ka fetter eller oljor eller av
fraktioner av olika fetter
eller oljor enligt detta kapi-
tel, andra An Atbara fetter
och oljor saint fraktioner av
sidana fetter eller oljor en-
ligt nr 1516, innehAllande
6ver 10 viktprocent men inte
6ver 15 viktprocent mj6lk-
fett

ur 1518 Unoxyn

Bearbening eller behandlng av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprung$$tatud

(3) eller (4)

Tillverkning varvid:
- aUt anvint material

klassificeras enligt

annat tulltaxenum-
mer An produkten,

och
- alit anvdnt material

enligt 4 kap. skall
vara helt framstAlt

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten

ur 1519 Tekniska enbasiska fettsyror,
sura oljor frin raffinering
eller tekniska fettalkoholer,
ej f6r utfodring av djur:

- tckniska enbasiska
fettsyror, sura oljor
frn raffinering

- tekniska fettalko-
holer

1520 Glycerol (glycerin), Sven
ren; glycerolvatten och gly-
cerollut

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tuiltaxenummer
An produkten

Tillverkning utgtende fOn
material enligt vilket tulltax-
enummer sor heist inbe-
gripet andra material enligt
nr 1519

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tuiltaxenummer
An produkten
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Tuiltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

1521 Vegetabiliska vaxer (andra
An triglycerider), bivax,
andra insektsvaxer saint
spermaceti (valrav), Aven
raffinerade eler fdrgade

1522 Degras, terstoder frAn be-
arbetning av fetter, feta oljor
eller andra fettartade Amnen
eller av animaliska eller
vegetabiliska vaxer

ur 1603 Extrakter och safter av val-
kbtt, fisk, krAftdjur, blbtdjur
eller andra ryggradslosa
vattendjur

1604 Fisk, beredd eller konser-
verad; kaviar

1605 KrAftdjur, bl6tdjur och andra
ryggradslosa vattendjur,
beredda eller konserverade

ur 1702 Kemiskt ren fruktos och
maltos

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som get ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid alt an-
vint material klassificeras
enligt annat tultaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulhtaxenummer
An produkten

Tillverkning varvid allh an-
vant material enligt 2 och 3
kap. skall vara helt fram-
stAllt

Tillverkning varvid all an-
vind fisk eller fiskrom skall
vara helt framstilld

Tillverkning varvid alla
anvAnda kriftdjur, bl6tdjur
eller andra ryggradsl6sa
vattendjur skall vara helt
framstAllda

Tillverkning utggende frin
material enligt vilket tuHll-
taxenummer som heist inbe-
gripet andra material enligt
nr 1702
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Tuiltaxe- Produktbeskrivning
nu mer

(1) (2)

1704 Sockerkonfektyrer (inbegri-
pet vit choklad), inte inne-
hAllande kakao

1803 Kakaomassa, Aven avfettad

1804 Kakaosmor (fett eller olja)

1805 Kakaopulver utan tillsats av
socker eller annat s6tnings-
medel

1806 Choklad och andra livsme-
delsberedningar innehllande
kakao

Bearbening eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sam ger ursprungsstatus

eller

Tillverkning varvid alit an-
vant material idassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten, frutsatt art
vardet av alit anvint mate-
rial av annat slag enligt 17
kap. inte 6verstiger 30% av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid alit an-
viint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid allh an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
In produkten, f6rutsatt art
virdet av allt slags anvint
material enligt 17 kap. inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris frit! fabrik
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Tulftaxe- Produictbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
nummer som ger ursprungsstatus

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

1901 Maltextrakt; livsmedelsbe-
redningar av mj6l, stirkelse
eller maltextrakt, som inte
innehAdler kakaopulver €iler
innehAHller mindre in 50
viktprocent kakaopulver, inte
nfmnda eller inbegripna
nAgon annanstans; livsme-
delsberedningar av varor
enligt nr 0401-0404, som
inte innehller kakaopulver
eller innehilier mindre in 10
viktprocent kakaopuiver, inte
nimnda eller inbegripna
nflgon annanstans:

- maltextrakt Tillverkning utgiende frAn
spannml enligt 10 kap.

- andra Tillverkning varvid alit an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten, fbrutsatt att
vardet av alit slags anvaint
material enligt 17 kap. inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik
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Tulltaxe-
nummer

(1)

Produktbeskrivning

(2)

ur 1902 Pastaprodukter, s som spa-
getti, makaroner, nudlar,
lasagne, gnocchi, ravioli och
cannelloni, Aven kokta, fyll-
da (med k6tt eller andra
fbdognmen) eller pA annat
sAtt beredda - med undantag
av sAdana produkter som
innehhller mer in 20 vikt-
procent korv, k6tt och andra
djurdelar eller blod eller mer
An 20 viktprocent av nigon
som heist kombination av
dessa produkter; couscous,
Sven beredd

1903 Flingor, gryn o d., framstall-
da av stArkelse

Bearbetning eller behandlmg av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)

Tillverkning varvid all
vand spannmMl och
produkter d~rav, med
dantag av durumvete
produkter dArav, skall
helt frarnstAlIda

Tillverkning utgtende frAn
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist utom
frin potatisstArkelse enligt nr
1108

1904 Uvsmedelsberedningar cr-
hAlIna genom svallning eller
rostning av spannmAl eller
spannmilsprodukter (t.ex.
majsflingor); spannmAl an-
nan An majs, i form av kom,
f6rkokt eller pA annat stt
beredd:

- inte innehAllande
kakao:

Vol. 1817, 1-31121



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

Produlabeskrivning

(2)

-- spannmdl, annan
An majs, i form
av kom, f6rkokt
eller p t annat
sAtt beredd

-- andra

- innehflllande kakao

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

Tillverkning utgfende frAn
material enligt vilket tulltax-
enummer som heist. Kom
och kolvar av sockermajs,
beredda eller konserverade,
enligt Dr 2001, 2004 och
2005 saint sockermajs,
okokt, Angkokt eller kokt i
vatten, fryst, enligt nr 0710
fAr dock inte anvAndas

Tillverkning varvid:
- all anvand spannml

och alla produkter
drav, med undantag
av majs av typen
Zea Indurata och
durumvete och pro-
dukter dfrav, skall
vara belt framstAilda,
och

- virdet av allt slags
anvAnt material en-
ligt 17 kap. inte
6verstiger 30% av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning utgAende frAn
material som inte kIassifi-
ceras enligt nr 1806, f6rut-
satt alt virdet av allt slags
anvant material enligt 17
kap. inte 6verstiger 30% av
produktens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
nurmcr

(1)
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Tulltaxe- Produhrbeskrivning
nummnfer

(1) (2)

1905 Bakverk, iven innehlllande

kakao; nattvardsbrdd, tomma
oblatkapslar av sidana slag

som Ir IAimpliga f6r farma-
ceutiskt bruk, sigilloblater
och liknande produkter

ur 2001 Sockermajs (Zea mays vat.
saccharata), beredd eller
konserverad med ittika eller
Sttiksyra; jams, s6tpotatis
och liknande atbara vixt-
delar innehillande 5 vikt-
procent eller met av stirkel-
se, beredda eller konserve-
rade med ittika eller Ittik-
syra

ur 2002 Tomater, beredda eller kon-
serverade pA annat sitt an
med Attika efler ittiksyra, ej
hela eller i bitar

ur 2004 Potatis i form av mj6l och
och flingor, beredd eller kon-

ur 2005 serverad pi annat sitt in
med ittika eller Ittiksyra;

sockermajs (Zea mays var.
saccharata), beredd eller

konserverad pA annat sitt in
med Attika eller ittiksyra

Bearbeining eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstans

(3) eller (4)

Tillverkning utglende frAn
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist, utom
frin material enligt 11 kap'

Tillverkning varvid alit an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid all an-
vind tomatrivara enligt 7
eller 20 kap. mhste vara helt
framistlld

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
In produkten

Ti och med den 30 november 1993 fdr dock finmalet mji6 av mais (Imasa" mj61), som framstallts enlig
"nirtamalisteringsmewoden* (lutbehandling) anvdndas.

Vol. 1817, 1-31121
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Thlhaxe- Produkibeskrivning
nummer

(1) (2)

2007 Sylter, frukt- och birgelder,
marmelader, mos och pastor
av frukt, bAr eller n6tter,
beredda genom kokning eller
annan virmebehandling,
med eller utan tillsats av
socker eller annat s6tnings-
medel

ur 2008 Jordn6tsm6r; blandningar
baserade pi spannmil;
palmhjittan; majs, annan An
sockermajs (Zea mays var.
saccharata)

2101 Extrakter, essenser och kon-
centrat av kaffe, te eller
matte samt beredningar pA
basis av dessa produk-ter
eller pA basis av kaffe, te
eler matte; rostad cikoriarot
och andra rostade kaffesur-
rogat samt extrakter, essen-
set och koncentrat av dessa
produkier

ur 2102 Aktiv jist, annan in jist f6r
bakning eller f6r utfodring
av djur; inaktiv jist, ej f6r
utfodring av djur; andra
encelliga mikroorganismer,
d6da, ej f6r utfodring av
djur; beredda bakpulver

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller

Tillverkning varvid:
- allt anvAnt material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
met in produkten,
och

- virdet av allt slags
anvint material en-
iigt 17 kap. inte
6verstiger 30% av
produktens pris frit?
fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid allt an-
vAn? material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tullaxenummer
in produkten

Vol. 1817, 1-31121
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Produkibeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

eller

2103 SAser saint beredningar for
tillredning av sser; bland-
ningar f6r smaksattnings-
dndamil; senapspulver och
beredd senap:

- siser saint bered-
ningar f6r tillredning
av sser; blandningar

f6r smaksAttnings-

andamAl

- senapspulver och
beredd senap

Tillverkning varvid allt an-
vint material kIassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten. Senapspulver
eller beredd senap fAr dock
anvandas

Tillverkning utgAende frAn
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist

2104 Soppor och buljonger samt
beredningar f6r tillredning
av soppor eller buljonger;
homogeniserade samman-
satta livsmedelsberedningar:

- soppor och buljonger
saint beredningar f6r
tillredning av soppor
eller buljonger

- homogeniserade

sammansatta livs-
medelsberedningar

2105 Glassvaror, Aven innehAllan-
de kakao

Tillverkning utgAende frAn
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist utom
frAn beredda eller konser-
verade k6ksvAxter enligt nr
2002-2005

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten

Tillverkning varvid alit an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tuiltaxenummer
An produkten

Vol. 1817. 1-31121

Tulltaxe-
nurmner

(1)
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ProduJ beskrivrnng

(2)

ur 2106 Livsmedelsberedningar, inte
nimnda eller inbegripna
nigon annanstans

2201 Vatten, inbegripet naturligt
eller konstgjort mineralvat-
ten saint kolsyrat vatten,
utan tillsats av socker eller
annat s6tningsmedel eller av
aromAinmnen; is och sn6

2203 Maltdrycker

2205 Vermut och annat vin av
farska druvor, smaksatt med
vixter eller aromatiska n-
nen

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid allt an-
vent material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produken

Tillverkning varvid allt an-
vint vatten enligt 22 kap.
skall utg6ra ursprungsvara

Tiliverkning varvid allt an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulitaxenummer
An produkten

Tillverkning varvid alla
anvAnda druvor eller allt
slags anvant material erhkllet
ur druvor skall vara belt
framstAllda

Vol 1817, 1-31121

TuIllaxe-
nummer

(I)
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Tulltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

ur 2208 Odenaturerad etylalkohol
med en alkoholhalt av min-
dre An 80 volymprocent;
sprit, lik6r och andra sprit-
drycker

- Ouzo

- andra slag

2209 Attika

ur 2301 Mj6I av val; mj6l och pelle-
tar av fisk eller av kriftdjur,
bl6tdjur eller andra rygg-
radsl6sa vattendjur

ur 2309 "Fish solubles"

Bearbening eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)

Tillverkning:
utgAende frin mate-
rial som inte klassi-
ficeras enligt nr
2207 eller 2208, och
vid vilken alla an-
vAnda druvor edller
alit slags anvAnt
material erhillet ur
druvor skall vara
belt framstAlda

Tillverkning:
- utgtende frn mate-

rial som inte klassi-
ficeras enligt nr
2207 eller 2208, och

- vid vilken aila an-
vAnda druvor eller
alit slags anvant
material erhAllet ur
druvor skal vara
helt framstallda

ELLER
om alit 6vrigt anvint mate-
rial utg6r ursprungsvara, fAr
hdgst 5 volymprocent arrak
anvandas

Tillverkning varvid:
- alit anvgnt material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
met An produkten,
och

- alia anvinda druvor
eller allt slags anvint
material erhAllet ur
druvor skall vara
helt framstillda

Tilverkning varvid allt an-
vInt material enligt 2 och 3
kap. skall vara belt fram-
stilt

Tillverkning varvid alit an-
vint material enligt 3 kap.
skall vara helt framstillt

Vol. 1817, 1-31121
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ur 25 kap. Salt; svavel; jord och sten;
gips, kalk och cement; med
undantag av ur 2504, ur
2515, ur 2516, ur 2518, ur
2519, ur 2520, ur 2524, ur
2525 och ur 2530 f6r vilka
reglerna anges nedan

ur 2504 Naturlig kristallinisk grafit,
anrikad pI kol, renad och
malen

ur 2515 Marmor, endast s6nderdelad,
genom sAgning eller pi
annat sAtt, till block eller
plattor av kvadratisk eller
rektangular form, med en
tjocldek som inte 6verstiger
25 cm

ur 2516 Granit, porfyr, basalt, sand-
sten och annan monument-
eller byggnadssten, endast
s6nderdelad, genom sAgning
eller pA annat sitt, till block
eller plattor av kvadratisk
eller rektangular form, med
en tjocklek som inte 6ver-
stiger 25 cm

ur 2518 Brand dolomit

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkien

F6rhbjning av kolinnehgllet
genom anrikning saint re-
ning och malning av kristal-
linisk, rA grafit

S6nderdelning, genom sAg-
ning eller pA annat s~tt, av
marmot, inbegripet shgad
marmor, vars tjocklek 6ver-
stiger 25 cm

Sonderdelning, genom sAg-
ning eller pA annat sAtt, av
sten, inbegripet sAgad sten,
vas tocklek 6verstiger
25 cm

Brinning av rAdolomit

Tulltaxe-
nunmer

(1)

Produkibeskrivning

eller

Vol. 1817, 1-31121
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7tlleaxe-
nuMer

(1)

ProdubAbeskrivning

(2)

ur 2519 Naturligt magnesiumkarbo-
nat (magnesit) krossat och
f6rpackat i hermetiskt till-
slutna behAllare; magnesiu-
moxid, aven ren, annan An
smilt magnesia och d6d-
brAnd (sintrad) magnesia

ur 2520 Gips speciellt beredd f6r
dentalbruk

ur 2524 Naturliga asbestfibrer

ur 2525 Glimmerpulver

ur 2530 BrAnda eller" pulveriserade
jordpigment

26 kap. Maim, slagg och aska

ur 27 kap. Mineraliska brAnslen, mine-
raloijor och destillations-
produkter av dessa; bitumi-
n6sa Arnnen; mineralvaxer;
med undantag av ur 2707
och 2709-2715 f6r vilka
reglerna anges nedan

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstalus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid alit an-
vAnt material klassificeras
enigt annat tuiltaxenummer
An produkten. Naturligt

magnesiumkarbonat (mag-
nesit) fr dock anvindas

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvant material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning utgfende frin
asbestkoncentrat

Malning av glimmer eller av
avfall av glimmer

Branning eller malning av
jordpigment

Tillverkning varvid alit an-
vfint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten

Tillverkning varvid alit an-
vaint material klassificeras
enligt annat tulitaxenummer
An produkten

Vol. 1817, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 109

TuIltaxe-
nummer

(1)

Produktbeskrivning

ur 2707 Oljor i vilka vikten av de
aromatiska bestindsdelama
6verstiger vikten av de icke-
aromatiska bestAndsdelama,
utg6rande oljor liknande
mineraloljor erh&lIna genom
destillation av h6gtemper-
aturtIAra fr.n stenkol och
som vid temperaturer upp
till 250"C ger mer in 65
volymprocent destillat (in-
begripet blandningar av
bensin (petroleum spirit) och
bensen) avsedda at? anvfn-
das sor drivmedel eller
brAnsle

2709 Mineraloljor och destilla-
-2715 tionsprodukter av dessa;

bitumin6sa Amnen; mineral-
vaxer

ur 28 kap. Oorganiska kemikalier; or-

ganiska och oorganiska
f6reningar av adla metaller,
av sallsynta jordartsmetaller,
av radioaktiva grundAmnen
och av isotoper; med undan-
tag av ur 2811, ur 2833 och
ur 2840 f6r vilka reglerna
anges nedan

ur 2811 Svavelsyraanhydrid

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

Dessa produkter ar upptagna
i tilligg Vil

Dessa produkter Ar upptagna
i tillAgg VII

Tillverkning varvid allt an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulitaxenummer
An produkten. Material som
klassificeras enligt samma
tultaxenummer som pro-
dukten fAr dock anvdndas,
f6rutsatt at vArdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgAende frin
svaveldioxid

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris frit? fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Produkibeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sor ger ursprungsstatus

eller

ur 2833 Aluminiumsulfat

ur 2840 Natriumperborat

ur 29 kap. Organiska kemikalier; med
undantag av ur 2901, ur
2902, ur 2905, 2915, 2932,
2933 och 2934 f6r vilka
reglema anges nedan

ur 2901 Acykliska kolvAten, avsedda
fOr motordrift eller upp-
virmning

ur 2902 Cyklaner och cyklener (an-
dra in azulener), bensen,
toluen och xylener, avsedda
f6r motordrift eller upp-
vArmning

Tillverkning varvid vgrdet
av alit anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning utghende frin
dinatriumtetraboratpentahyd-
rat

Tiliverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten. Material som
klassificeras enligt samma
tufltaxennummer som pro-
dukten fir dock anvindas,
f6rutsatt an virdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Dessa produkter ir upptagna
i tillagg VII

Dessa produkter ar upptagna
i til~igg Vii

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vgrdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

VoL 1817. 1-31121

TuIllaxe-
nummer

(1)
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Produktbeskrivning Bearbelning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungssfatus

ur 2905 Metallalkoholater av alko-
holer enligt detta saint av
etanol eller glycerol

2915 Mittade acykliska mono-
karboxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror:
halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sAdana
f6reningar

2932 Heterocykliska f6reningar
med enbart oxygen som
heteroatom(er):

- inre etrar samt halo-
gen-, sulfo-, nitro-
och nitro-soderivat
av dessa

- cykliska acetaler och
inre hemiacetaler
samt halogen-, sul-
fa-, nitro- och nit-
rosoderivat av dessa

Tillverkning utghende frn
material enligt vilket tuiltax-
enummer sor heist inbe-
gripet andra material enligt
nr 2905. Metallalkoholater
enligt detta tulltaxenummer
fAr dock anvAndas, f6rutsatt
art vArdet av dessa inte
6verstiger 20% av produk-
tens pris ftitt fabrik

Tillverkning utglende frAn
material enligt vilket tultax-
enuminer som heist. Vardet
av alit anvint material enligt
nr 2915 och 2916 fAr dock
inte 6verstiga 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utg~ende frOn
material enligt vilket tulitax-
enummer som heist. Vardet
av alit anvant material enligt
nr 2909 fli dock inte 6ver-
stiga 20% av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning utgAende frn
material enligt vilket tulltax-
enummer som heist

Tillverkning varvid vArdet
av alt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid v~rdet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vdrdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid v&det
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817. 1-31121

Tulltaxe-
nummer

(1)

ill
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Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

eller

- andra

2933 Heterocykliska f6reningar
med enbart nitrogen som
heteroatom(er); nukleinsyror
och salter av nukleinsyror

2934 Andra heterocykliska f6re-
ningar

ur 30 kap. Farmaceutiska produkter;
med undantag av 3002, 3003
och 3004 f6r vilka reglema
anges nedan

Tiilverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten. Material enligt
detta tuitaxenummer fAr
dock anvandas f6rutsat art
virdet av detta inte 6ver-
stiger 20% av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning utgende frAn
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist.
Vardet av allt anvAnt mate-
rial enligt nr 2932 och 2933
fAr dock inte bverstiga 20%
av produktens pris fritt fab-
rik

TiUverkning utglende frin
material enligt vilket tulltax-
enummer som heist.
Vardet av allt anvlnt mate-
rial enligt nr 2932, 2933 och
2934 fir dock inte 6verstiga
20% av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid alit an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenurmmer
An produkten. Material som
klassificeras enligt samma
tuiltaxenummer som pro-
dukten fAr dock anvdndas,
f6rutsatt art vArdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vadet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
nummer

(1)
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Produktbeskrivning

(2)

Bearbeining eller behandlng av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

3002 Minniskoblod; djurblod

berett fbr terapeutiski, pro-

fylaktiskt eller diagnostiskt
bruk; immunscra och andra

fraktioner av blod; vacciner,

toxiner, kulturer av mikro-

organismer (med undantag
av jAst) och liknande pro-

dukter:

produkter bestlende

av tvA eller flera be-

stAndsdelar som bar

blandats med varan-

dra f6r terapeutiskt

eller profylaktiskt

bruk elier oblandade

produkter avsedda
f6r sAdant bruk vilka
f6religger i avdelade

doser eller i former

eler f6rpackningar

for detaljhandels-
f6rsAljning

Tillverkning utggende frAn
material enligi vilket tulltax-
enummer som heist, inbe-
gripet armat material enligt
nr 3002. Aven material sor
motsvarar produktbeskriv-
ningen far anvindas, fOrut-
satt att virdet av detta inte
6verstiger 20% av produk-
tens pris fritt fabrik

- andra:

-- manniskoblod Tillverkning utglende frAn
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist, in-
begripet annat material en-
ligt nr 3002. Aven material
som motsvarar produktbe-
skrivningen fAr anvSndas,
fbrutsatt art vArdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Thiltaxe-
numnmer

(1)

Vol. 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning

(2)

-- djurblod berett
f6r terapeutiskt
eller profylak-
tiskt bruk

-- fraktioner av
blod, andra An
imm unsera,
hemoglobin, och
serumglobulin

-- hemoglobin,
blodglobulin och
serumglobulin

-- andra

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstahia

(3) eller (4)

Tillverkning utgiende frin
material enligt vilket tulltax-
enummer som heist, inbe-
gripet annat material enligt
nr 3002. Aven material som
motsvarar produktbeskriv-
ningen fir anvlndas, f6rut-
satt art virdet av delta inte
6verstiger 20% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning utgiende frin
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist, in-
begripet annal material en-
ligt nr 3002. Aven material
som motsvarar produktbe-
skrivningen fir anvindas,
f6rutsatt aft vardet av delta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris frill fabrik

Tiilverkning utgiende frAn
material enligt vilket tull-
taxenummer som helst, in-
begripet annat material en-
ligt nr 3002. Aven material
som motsvarar produktbe-
skrivningen fAr anvAndas,
f6rutsatt alt virdet av delta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkningen utgiende frAn
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist, in-
begripet annat material en-
ligt nr 3002. Aven material
som motsvarar produktbe-
skrivningen fr anvindas,
fdrutsat alt vlrdet av delta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tulltaxe-
nummer

(1)

Vol. 1817, 1-31121
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Tulltaxe- Produkbeskrivning
nummer

(1) (2)

3003 Medikamenter (med undan-

och tag av varor enligt nr 3002,
3004 3005 eller 3006)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungstatus

(3) el/er (4)

Tillverkning varvid:
- allt anvAnt material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-

mer in produkten.

Material enligt nr
3003 eller 3004 fk
dock anvindas, f6r-

utsatt att samman-

agda vArdet av dessa
inte dverstiger 20%

av produktens pris
frill fabrik, och

- virdet av allt anvint

material inte 6ver-
siger 50% av pro-

duktens pris frill

fabrik

ur 31 kap. G6dselmedel; med undantag
av ur 3105 f6r vilka regeln
anges nedan

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten. Material som
klassificeras endigt samma
tulltaxenummer som pro-
dukten fAr dock anvandas,
f6rutsatt all vArdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvaint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

ur 3105 Mineraliska eller kemiska
g6dselmedel som innehiller
tvA eller tre av grundimnena
nitrogen (kvive), fosfor och
kalium; andra g6dselmedel;
varor enligt detta kapitel i
tablettform eller liknande
former eller i fdrpackningar
med en bruttovikt av h6gst
10 kg, med undantag av:
- natriumnitrat
- kalciumcyanamid
- kaliumsulfat
- kaliummagnesium-

suifat

ur 32 kap. Garvinmes- och firgAmnes-
extrakter; garvsyror och
garvsyraderivat; pigment och
andra fairgimnen; lacker och
andra mulningsfarger; kiln
och andra titnings- och
utfyllningsmedel; tryckfar-
ger, black och tusch; med
undantag av ur 3201 och
3205 f6r vilka reglema an-
ges nedan

ur 3201 Garvsyror (tanniner) saint
salter, etrar, estrar och andra
derivat av garvsyror

Tillverkning varvid:
- allt anvint material

klassificeras enligt

annat tulltaxenum-
mer in produkten.

Material som kIassi-
ficeras enligt samma

tuiltaxenummer som

produkten fir dock
anvndas, f6rutsatt

aft vardet av detta

inte 6verstiger 20%
av produktens pris

fritt fabrik, och
virdet av alit anvAnt

material inte 6ver-
stiger 50% av pro-

duktens pris frit
fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras

enligt annat tulltaxenummer

In produkten. Material som

klassificeras enligt samma

tulltaxenummer som pro-
dukten fir dock anvandas,

f6rutsatt aft vgrdet av detta

inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgAende frAn

garvinmesextrakter av vege-
tabiliskt ursprung

Tillverkning varvid vardet

av allt anvint material inte

6verstiger 40% av produk-

tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tuiltaxe-
nu(mer

(I)
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

3205 Substratpigment; preparat
enligt anm. 3 till delta kapi-
tel pA basis av substratpig-
mentt

ur 33 kap. Eteriska oljor och resinoider;
parfymeringsmedel, kosme-
tiska preparal och toalett-
medel; med undantag av
3301 f6r vilket regeln anges
nedan

3301 Eteriska oljor (aven terpen-
fria), inbegripet "concretes"
och "absolutes"; resinoider;
koncentrat av eteriska oljor i
felt, icke flyktig oija, vax
e.d., erhilIna genom s.k.
enfleurage eller maceration;
terpenhaltiga biprodukter
erhAllna vid avterpenisering
av eteriska oljor, vatten frAn
destillation av eteriska oljor
och vattenl6sningar av sAda-
na oljor

Tillverkning utglende frAn
material enlig vilket tultax-
enummer som helst, utom
frin material enligt or 3203,
3204 och 3205. Material
enligt nr 3205 fir dock an-
vandas f6rutsatl all vhdet av
delta inte 6verstiger 20% av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tultaxenummer
in varan. Material som
klassificeras enligt samsna
tulltaxenummer som varan
fAr dock anvAndas, f6rutsatt
all vArdet av detta inte 6ver-
stiger 20% av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning utgAende frAn
material enligt vilket tulltax-
enummer som heist, inbe-
gripet material ur en annan
"grupp"2 inom delta tulltax-
enummer. Dock fAr material
ur samma grupp anvindas,
f6rutsatt all virdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris frill fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvint material inte
overstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Enligr lydelsen av anra 3 fill 32 kap. r dessa prepara av sdana stag s m anvdnds /'r an farga alla slags material eller fbr an ingd
sar bestdndsdelar vid tillverkning av fdrgberedningar, f6rursau an de ine klassificeras enligt ndgot anna: mulltaenummer i 32 kap.

2 Med "grupp" avses vilken del av tullraAenumret som heist som r dtskild frdn den 6vriga texten med semikolon

Vol 1817, 1-31121

Tllaxe-
nummner

(1)

1994
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

ur 34 kap. TvAIl och sipa, organiska
ytaktiva minnen, tvittmedel,
sm6rjmedel, konstgjorda
vaxer, beredda vaxer, puts-
och skurmedel, Ijus och
liknande artikar, modelle-
ringspastor, s.k. dentalvax
saint dentalpreparat pA basis
av gips; med undantag av ur
3403 och 3404 f6r vilka
reglema anges nedan

ur 3403 Beredda sm6rjmedel inne-
hAllande ojor erhlhna av
petroleum eller ur bitumi-
n6sa mineral, f6rutsatt att
dessa utg6r mindre An 70
viktprocent

3404 Konstgjorda vaxer och be-
redda vaxer:

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
fin produkten. Material som
kIassificeras enligt samma
tuUtaxenummer som pro-
dukten fir dock anvandas,
fdrutsan aft vardet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Dessa produkter fir upptagna
i tillagg VII

TiUverkning varvid vfirdet
av ait anvnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

- vaxer baserade p
paraffin, petroleum-
vaxer, vaxer erhlina
ur bitumin6sa mine-
ral, "slack wax" eller
"scale wax"

Dessa produkter ir upptagna
i tilluagg VII

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
nummer
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sore ger ursprungsstatus

- andra

ur 35 kap. Proteiner; modifierad star-
kelse; lim och klister, en-
zymer; med undantag av
3501, 3502, 3505 och ur
3507. Reglerna fdr ur 3502,
ur 3505 och ur 3507 anges
nedan.

TiUverkning utglende frAn
material enligt vilket full-
taxenummer som heist med
undantag av:

- hydrerade oljor en-
ligt nr 1516 sor har
karaktir av vaxer

- fettsyror, inte ke-
miskt definierade,
eller tekniska fett-
alkoholer enligt nr
1519, som har ka-
raktiir av vaxer

- material enligt nr
3404

Namnda material fir dock
anvindas f6rutsatt art virdet
av dessa inte 6verstiger 20%
av produktens pris fritt fab-
rik

Tiliverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkien. Material som
klassificeras enligt samma
tulltaxenummer som pro-
dukten fir dock anvindas,
f6rutsatt art vArdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

TuIltaxe-
nummer

(1)
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

ur 3502 Aggalbumin otjdnligt, eller
avsett att g6ras otjgnligt, till
mlnniskof6da;mj6lkalbumin
(laktoalbumin) otjgnligt,
eller avsett att g6ras otj~n-
ligt, till mlnniskofbda

ur 3505 Dextrin och annan modifie-
rad starkelse med undantag
av f6restrad eller f6etrad
starkelse; lir och klister pa
basis av stlrkelse, dextrin
eller annan modifierad star-
kelse

ur 3507 Enzympreparat, ite ndmnda
eller inbegripna nlgon an-
nanstans

36 kap. Knut och springimnen;
pyrotekniska produkter;
tandstickor; pyrofora lege-
ringar; vissa brannbara pro-
dukter

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten. Material sor
klassificeras enligt samma
tulltaxenummer sor pro-
dukten ftAr dock anvandas,
fOrutsatt art vardet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning utglende frin
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist, utom
frAn material enligt nr 1108

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
In produkten. Material som
klassificeras enligt samma
tulltaxenummer sor pro-
dukten fAr dock anvgndas,
f6rutsatt aft vlrdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av alt anvnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vrdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning Bearbening eller behandlmg av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

eller

ut 37 kap. Varor f6r foto- eller kino-
bruk; med undantag av
3701, 3702 och 3704 f~r
vilka reglema anges nedan

Tillverkning varvid allt an-
vint material kIassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten. Material som
klassificeras enligt samma
tulltaxenummer som pro-
dukten fir dock anvIndas,
f6rutsaft an virdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

3701 Fotografiska plAtar och fo-
tografisk bladfilm, strIl-
ningskinsliga, oexponerade,
av annat material in papper,
papp eller textilvara; blad-
film, strilningskinslig, oex-
ponerad, avsedd f6r omedel-
bar bildfrarnstlllning, gven i
form av filmpaket:

- firgfilm, avsedd f6r
omedelbar bildfram-
stiilning, i form av
filmpaket

Tillverkning varvid allt an-
vint material kiassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in nr 3701 eller 3702. Ma-
terial frin nr 3702 fir dock
anvIndas, fdrutsatt aft virdet
av detta inte 6verstiger 30%
av produktens pris fritt fab-

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Produkibeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sore ger ursprungsstatus

eller

- andra

3702 Fotografisk film i rullar,
strltningsklnslig, oexpone-
rad, av annat material In
papper, papp eller textilvara;
film i rullar, strlningsklns-
lig, oexponerad, avsedd f6r
omedelbar bildframstAllning

3704 Fotografiska pltar, fotogra-
fisk film, fotografiskt pap-
per, fotografisk papp och
fotografisk textilvara, expo-
nerade men inte frankallade

ur 38 kap. Diverse kemiska produkter;
med undantag av 3801, ur
3803, ur 3805, ur 3806, ur
3807, 3808-3814, 3818-
3820, 3822 och 3823 f6r
vilka reglema anges nedan

Tillverkning varvid allt an-
vInt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An nr 3701 eller 3702. Ma-
terial fOn nr 3701 och 3702
fir dock anvindas, f6rutsatt
art det sammanlagda virdet
av dessa inte 6verstiger 20%
av produktens pris fritt fab-

rik

Tillverkning varvid allt an-
vint material kIassificeras
enligt annat tulltaxenummer
In nr 3701 eller 3702

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An nr 3701-3704

Tillverkning varvid allt an-
v&nt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
In produkten. Material som
klassificeras enligt samma
tulltaxenummer som pro-
dukten fir dock anvandas,
f6rutsat aft vlrdet av detta
inte dverstiger 20% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vlrdet
av allt anvint material inte
8verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vlrdet
av allt anvlnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av all! anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alnt anvlnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Produkrbesknvning

(2)

Bearbemning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungssiatus

3801 Konstgjord grafit; kolloidal
och halvkolloidal grafit;
preparat pA basis av grafit
eller annat kol, i pastaform
eller i form av block, plattor
eller andra balvfabrikat:

- kolloidal grafit, sus-
penderad i olja saint
halvkolloidal grafit;
kolhaltig elektrod-
massa

- grafit i pastaform,
utg6rande blandning
av grafit och mine-
raloijor vari grafit
ingir med meg in 30
viktprocent

- andra

ur 3803 Raffinerad tallolja

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvint material inte
6verstiger 50% av produkt-
ens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt ingiende material
enligi nr 3403 inte 6verstiger
20%. av produktens pris frill
fabrik

Tillverkning varvid alit an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten. Material enligt
detta tulltaxenummer fAr
dock anvindas, f6rutsatt art
virdet av detta inte 6ver-
stiger 20% av produktens
pris fritt fabrik

Raffinering av ri talloija

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tiilverkning varvid vArdet
av allt anvnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817. 1-31121
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstotis

ur 3805 Sulfatterpentin, renad

ur 3806 Hartsestrar

ur 3807 Tritjkrbeck

3808 lnsekts-, svamp- och
ogrisbekimpningsmedel,
groningshindrande medel,
tillvixtreglerande medel f6r
vixter, desinfektionsmedel,
bekgmpningsmedel mot
gnagare och liknande pro-
dukter, flreliggande i former
eller f6rpackningar fdr f6r-
sgljning i detaljhandeln eller
som preparat eller utformade
artiklar (t.ex. band, vekar
och Ijus, preparerade med
svavel, saint flugpapper)

3809 Appreturmedel, preparat f6r
piskyndande av firgning
eller f6r fixering av farg-
Smnen samt andra produkter
och preparat (t.ex. glIttmed-
el och betmedel), av sidana
slag som anvynds inom
textil-, pappers- eller lide-
rindustrin eller inom liknan-
de industrier, inte nminmda
eller inbegripna nigon an-
nanstans

Rening bestiende av destil-
lering eller raffinering av ri
sulfatterpentin

Tillverkning utgiende frin
hartssyror

Destillation av tritjira

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av allt anviint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Tulftaxe- Poduktbeskrivning
manmer

(1) (2)

3810 Betmedel f6r metaller; flus-

smedel och andra preparat,
utg6rande hjllpmedel vid
16dning eller svetsning;
pulver och pastor f6r 18d-
ning eller svetsning, bestA-

ende av metall och andra
Amnen; preparat av sAdana

slag sor anvinds f6r fyll-
ning eller beliggning av
svetselektroder eller svets-

trAd

3811 Preparat f6r motverkande av

knackning, oxidation, korro-
sion eller hartsbildning,
viskositetsf6rbittrande pre-

parat och andra beredda till-
satsmedel f6r mineraloijor
(inbegripet bensin) eller f6r
andra vlitskor sor anvinds

f6r samma Andamil sor

mineraloljor:

- beredda tillsatsmedel

fOr sm6joljor, inne-
hAlilande oljor er-
hAlina ur petroleum

eller ur bitumin6sa

mineral

- andra

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
SOm ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid virdet

av alit anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Dessa produkter Ir upptagna
i bilaga VII

Tillverkning varvid virdet
av alit anvaint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Tulltaxe- Produfbeskrivning
nummer

(1) (2)

3812 Beredda vulkningsaccelera-

torer; sammansatta mjuk-
ningsmedel f6r gummi eller

plast, inte ninda eller
inbegripna n~gon annan-

stans; antioxidanter och

andra sammansatta stabi-

liseringsmedel f~r gummi
eller plast

3813 Preparat och laddningar till
brandslackningsapparater;
brandslAckningsbomber

3814 Sammansatta organiska 16s-
nings- och spidningsmedel,

inte niimnda eller inbegripna
n~gon annanstans; beredda

firg- eller iackborttagnings-

medel

3818 Kemiska grundimnen, do-
pade f6r anvandning inom

elektroniken. i form av ski-

vor, plattor eiler liknande

former; kemiska f6reningar,
dopade f6r anvindning inom

elektroniken

3819 Hydrauliska bromsvAtskor
och andra beredda vltskor

f6r hydraulisk kraft6ver-

f6ring, inte innehllande

oijor erhlna ur petroleum

eler ur bitumin6sa mineral
eller innehillande mindre in

70 viktprocent sldana oljor

Bearbeming eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungs$tatus

(3) eller

Tifverkning varvid virdet
av ailt anvhnt material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
dverstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av aflt anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av ailt anvAnt material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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TUllaxe- Produktbeskrivning
innuner

(1) (2)

3820 Frysskyddsmedel och be-

redda flytande avisnings-

medel

3822 Sammansatta reagens f6r

diagnostiskt bruk eller labo-

ratoriebruk, andra An sAdana

som omfattas av nr 3002

eller 3006

3823 Beredda bindemedel f6r
giutformar eller giutkamor;

kemiska produkter saint

preparat frin kemiska eller

nirstiende industrier (in-
begripet sAdana som bestir

av blandningar av naturpro-

dukter), inte ninnda eller

inbegripna nigon annan-
stans; restprodukter frAn

kemiska eller nArstiende

industrier, inte nimnda eller

inbegripna nigon annan-
stans:

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
soin ger ursprungsstatus

(3)

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvfnt material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris frit fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris frill fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som get ursprungsstatus

foijande produkter
enligt delta tulltaxe-
nummer:
-- beredda binde-

medel f6r gjut-
formar eller
gjutkirnor pi
basis av naturliga
hartsartade pro-
dukter

-- naftensyror,

vattenol6sliga
salter av naften-
syror saint estrar
av naftensyror

-- sorbitol, arnan

An sorbitol enligt
nr 2905

-- petroleumsulfo-

nater, med un-
dantag av petro-

leumsulfonater
av alkalimetaller,
av ammonium
eller av etanol-
aminer; tiofen-

haltiga sulfo-
nerade destillat
av bitumin6sa
skiffrar saint
salter dgrav

-- jonbytare

- getter f6r va-

kuumrbr

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten. Material som
klassificeras enligt samma
tulltaxenummer sorm pro-
dukten fir dock anvindas,
f6rutsatt att v5rdet av detta
inte 6verstiger 20% av pro-
duktens pris frill fabrik

Tillverkning varvid virdet

av alit anvAnt material inte

averstiger 40% av produk-

tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
numer

(1)
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Whiltaxe- Podultbesbivning Bearberning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
huinner sore ger ursprungsstatus

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

alkalisk jimoxid

f6r rening av gas

-- gasvatten och

anvind gasre-

ningsmassa

-- sulfonaftensyror,
deras icke vat-

tenl6sliga salter

och deras estrar
-- finkeloija och

dippelsolja

-- blandningar av
salter vilka har

olika anjoner
pastor eller mas-

sor pA basis av
gelatin f6r kopi-

eringsandamA],

iven pA underlag

av papper er
textil

andra Tillverkning varvid vfrdet
av alit anvint material inte

6verstiger 50% av produk-

tens pris fritt fabrik

ur 3901 Plaster i obearbetad form;

-3915 avklipp och annat avfall av

plast saint plastskrot; med

undantag av ur 3907 f6r
vilket regeln anges nedan:

Vol. 1817, 1-31121



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

Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- additionshomo-
polymerer

- andra

ur 3907 Sampolymer tillverkad av
polykarbonat och sampoly-
mer av akrylnitril-butadien-
styren (ABS)

Tiliverkning varvid:
- virdet av alit anvant

material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- vlrdet av alit slags
anvint material en-
ligt 39 kap. inte
6verstiger 20% av
produktens pris fritt
fabrik'

Tillverkning varvid vAidet
av alit slags anvint material
enligt 39 kap. inte 6verstiger
20% av produktens pris fritt
fabrik'

Tiliverkning varvid alit an-
vAnt material Idassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten. Material som
klassificeras enligt samma
tulltaxenummer som pro-
dukten fAr dock anvindas,
f6rutsatt att vArdet av detta
inte 6verstiger 50% av pro-
duktens pris fritt fabrik'

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

ur 3916 Halvfabrikat av plast och
-3921 andra plastvaror; med un-

dantag av ur 3916, ur 3917
och ur 3920 f6r vilka reg-
lera anges nedan:

D41 frdga dr am produkter tillverkade av material enligt sdvdl nr 3901-39.06 d ena sidan soin enligr nr 39.07-39.11 d andra sidan,
skall denna iwkrdnkning dtlldmpas endast med avseende pd den materialkategori som Overvdger vikomasuigt i produkten.

Vol. 1817. 1-31121

Tultkae-
nummer

(1)
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Produktbeslrivning Bearbetning eller behandling at, icke-ursprungsmaterial
samr ger ursprungsstatus

- platta produkier,
bearbetade ut-
8ver endast yt-
bearbetning eller
nedskurna till
annan form in
rektangulir (in-
klusive kvadra-
tisk); andra pro-
dukter, bearbeta-
de ut6ver endast
yt-bearbetning

Tillverkning varvid virdet

av alit slags anvint material
enligt 39 kap. inte 8verstiger

50% av produkiens pris fritt

fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvint material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

- andra:

- additionsho-
mopolymerer

-- andra

Tiilverkning varvid:
- virdet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- virdet av alt slags
anvint material en-
ligt 39 kap. inte
6verstiger 20% av
produktens pris fritt
fabrik'

Tillverkning varvid virdet
av alit slags anvint material
enligt 39 kap. inte bverstiger
20% av produktens pris fritt
fabrik'

Tillverkning varvid virdet
av alit anvint material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvint material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris frill fabrik

D frJg a aom produkter tillverkade av material enligt sdvdl nr 39.01 -39.06 d ena sidan som Inligt nr 39.07-39.11 d andra siden,
skall dmnna nA'dnkning tilldmpas endast med avseende pd den materialkategori sam Overvdger t k'mdssigi i produkten.

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
1ummer

(1)

1994
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Tuiltaxe-
nmmer

(I)

ur 3916
och

ur 3917

Produktbeskrivning

Profilerade stinger och
stringar sarnt r6r och slangar

ur 3920 Ark, folier eller film av
jonomer

3922
-3926

Artiklar av plast

ur 40 kap. Gummi och gummivaror;
med undantag av ur 4001,
4005. 4012 och ur 4017 f6r
vilka reglema anges nedan

ur 4001 Laminerade plattor av sul-
krtpp

Tillverkning varvid:
- vardet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- virdet av allt slags
anvint material en-
ligt samma tuiltaxe-
nummer sor pro-
dukten inte 6ver-
stiger 20% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning utglende frAn
ett termoplastiskt partielit
salt utg6rande en sampoly-
mer av eten och metakryl-
syra, delvis neutraliserad
med metall-joner (frimst
zank- och natriumjoner)

Tillverkning varvid vardet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid alit an-
vgnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten

Hopvalsning av krlpplattor
av naturligt gummi

Tillverkning varvid viirdet
av alit anvint material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvdnt material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris frill fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus
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Tallaxe-
nunmer

Produkfbeskrivning

(1) (2)

4005 Ovulkat gummi med inblan-
dning av tiilsatsimnen, i
obearbetad form eller i form

av plattor, duk elier remsor

4012 Regummerade eller begag-
nade dAck, andra in massiv-
dick, av gummi; massiv-
dick, utbytbara slitbanor
saint filgband, av gummi:

- regummerade dick
(iven massivdick
och s.k. slangl6sa
dick) av gummi

- andra

ur 4017 Varor av hIdgummi

ur 41 kap. Oberedda hudar och s"n
(andra in pilsskinn) samt

lider, med undantag av ur
4102 4104-4107 och 4109
fOr vilka reglerna anges
nedan

ur 4102 Oberedda skinn av fir eller
lamm, avhirade

Bearberning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
Som ger ursprungsstatus

TWverkning varvid vardet
av alit anvint material bort-
sett frAn naturligt gummi,
inte 6verstiger 50% av pro-
duktens pris fritt fabrik

Regummering av begagnade
click

Tillverkning ulglende frn
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist med
undantag av nr 4011 eller
4012

Tillverkning utgiende frin
hArdgummi

Tillverkning varvid alt an-
vint material klassificeras

enligt annat tulitaxenummer
in produkten

Borttagning av ull frAn skinn
av fir eller lamm, med ull-
beklidnad

Vol. 1817, 1-31121
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Tulltae- Produtbeskrivning
nummer

(1) (2)

4104 LAder, annat An 1lder enligt
-4107 4108 eller 4109

4109 Lacklider och laminerat
lackllder; metalliserat lider

42 kap. lAdervaror; sadelmakeri-
arbeten; reseffekter, hand-
vlskor och liknande artikiar;
varor av tarmar

ur 43 kap. PAlsskinn och konstgjord
pdls; varor av dessa materi-
al; med undantag av ur 4302
och 4303 f6r vilka reglema
anges nedan

ur 4302 Garvade eller p& annat sitt
beredda pulsskinn. hopfoga-
de:

- tavlor, kors och
liknande former

- andra

Bearbeining eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sore ger ursprungsstatUs

(3)

Garvning av forgarvat lader
ELLER
Tillverkning varvid alit an-
vint material kiassificeras
cnligt annat tulltaxenummer
An produkten

Tillverkning utglende frAn
lAder enligt ne 4104-4107,
fbrutsatt att dess vfrde inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris frilt fabrik

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
In produkten

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
In produkten

Blekning eller flrgning f6r-
utom tillsklring och hop-
fogning av inte hopfogade,
garvade eller beredda skinn

Tillverkning utgAende an
inte hopfogade, garvade eller
beredda pllsskinn

Vol. 1817, 1-31121
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Tuiltaxe- Produktbeskrivning
nwrmer

(1) (2)

4303 Kilder och tillbeh6r till
kider samt andra varor av
p Isskinn

ur 44 kap. TrA och varor av tri; tr'kol;

med undantag av ur 4403, ur
4407, ur 4408, 4409, ur
4410-4413, ur 4415, ur

4416, 4418 och ur 4421 f6r

vilka reglena anges nedan

ur 4403 Virke, bilat eller grovt sigat

pA tvi eller fyra sidor

ur 4407 Virke, sigat eller kluvet i

langdriktningen eller skuret

eller svarvat till skivor med

en tjocklek av mer An 6 mm,

hyvlat, slipal eller finger-

skarvat

ur 4408 Skarvat faner med en tjock-

lek ej 6verstigande 6 mm

saint annat virke, sigat i

lingdriktningen, skuret eller
svarvat till skivor med en

tjocklek ej 6verstigande 6

mm, hyvlat, slipat eller

fingerskarvat

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungssiatus

(3) eller (4)

Tillverkning utgiende frAn
inte hopfogade garvade eller
beredda pls-skinn, enligt nr
4302

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten

Tillverkning utgiende frn
obearbetat virke, Sven barkat
eller endast befriat frAn
splintved

Hyvling, slipning eller fing-
erskarvning

Skarvning, hyvling, slipning
eller fingerskarvning

Vol. 1817, 1-31121
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Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

eller

4409 Virke (inbegripet icke sam-
mansatt parkettstav), likfor-
migt bearbetat utefter hela
Iangden (spontant, falsat,
fasat, fbrsett med pArlstav,
profilerat, bearbetat till rund
form e.d.) pA kanter eller
sidor, slipat eller fingerskar-
vat:

- slipat eller finger-
skarvat

- profilerade lister

- andra

Slipning eller finger-skarv-
ning

Profilering

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tulitaxenummer
an produkten

ur 4410 Profilerade lister, inbegripet
- 4413 profilerade socklar och andra

profilerade skivor eller brA-

der

ur 4415 Packlidor, f6rpacknings-
askar, hickar, tunnor, andra

an tunnor enligt nr 4416,

och liknande f6rpackningar,

av tri

ur 4416 Fat, tunnor, kar, baljor och
andra tunnbinderiarbeten

saint delar till sAdana arbe-
ten, av trii

Profilering

Tillverkning utglende frin
brader eller skivor med icke
avpassade dimensioner

Tillverkning utgliende frin
kluven tunnstav, ej bearbe-
tad vidare in genom signing
pd de bIda huvudsidoma

Vol. 1817, 1-31121

TuIltaxe-
nummer

(1)

Produkibeskrivning

(2)
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Produkbeskrlvning

(2)

4418 Byggnadssnickerier och
timmermansarbeten, av tri,
inbegripet cellplattor, sam-
mansatt parkettstav saint
vissa takspin ("shingles" and
"shakes"):

- byggnadssnickerier
och timmermans-
arbeten, av tri

- proftlerade lister

- andra

Bearbeming eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sor ger ursprungsstatss

Tillverkning varvid alit an-
vtint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
In produkten. Dock fir cell-
plattor och vissa takspin
("shingles and shakes")
anvindas

Profilering

Tillverkning varvid allt an-
vInt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Vol. 1817, 1-31121

Thihtaxe-
mnrnmer

(1)
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Tuiltxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

ur 4421 Tndstickssplint; skopligg av

tri

ur 45 kap. Kork och varor av kork;
med undantag av 4503 fbr
vilket regeln anges nedan

4503 Varor av naturkork

46 kap. Varor av halm, esparto eier
andra flitningsmaterial;

korgmakeriarbeten

47 kap. Massa av ved eller andra

fibrOsa cellulosahaltiga ma-
terial; avfall och f6rbrukade

varor av papper eller papp

ur 48 kap. Papper och papp; varor av
pappersmassa, papper och

papp; med undantag av ur

4811, 4816, 4817, ur 4818,
ur 4819, ur 4820 och ur
4823 f6r vilka reglema an-

ges nedan

ur 4811 Papper och papp, endast

linjerade eller rutade

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
soM ger ursprungsstatus

(3)

Tillverkning utgAende frAn
tri enligt vilket tulltaxenum-
mer som heist utom frAn
tritrid enligt or 4409

Tillverkning varvid ailt an-
vant material kIassificeras
enligt annat tuiltaxenummer
An produkten

Tillverkning utglende frin
kork enligt nr 4501

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid allt an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tuUtaxenummer
An produkten

Tillverkning varvid aUt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten

Tillverkning utglende frAn
material f6r papperstill-
verkning enigt 47 kap.

Vol. 1817. 1-31121
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Tulltaxe- Produklbeskrivning
nunmmer

1)2)

4816 Karbonpapper, sjilvkopie-

rande papper och annat
kopierings- eller 6ver-
tryckspapper (med undantag

av papper enhigt nr 4809),
pappersstenciler och offset-
plitar av papper, Sven f6r-
packade i askar

4817 Kuvert, kortbrev, brevkort

med enbart postalt tryck
saint korrespondenskort, av
papper eller papp; askar,
mappar o.d. av papper eller
papp, innehdllande eu sorti-
ment av brevpapper, pap-
perskuvert e.d.

ur 4818 Toalettpapper

ur 4819 Kartonger, askar, lIdor,
sickar, plsar och andra
f6rpackningar av papper,
papp, cellulosavadd eller

duk av cellulosafibrer

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller

Tillverkning utgAende frin
material f6r papperstill-
verkning enligt 47 kap.

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer in produkten,
och

- vlrdet av alit anvnt
material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning utghende frin
material f6r papperstill-
verkning enligt 47 kap.

Tillverkning varvid:
- allt anvAnt material

klassificeras enligi
annat tulitaxenum-
mer in produkten,
och

- vfirdet av alit anvnt
material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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ur 4820 Brevpapper i block

ur 4823 Andra slag av papper, papp,
cellulosavadd eller duk av
cellulosafibrer, tillskurna till
bestAnd storlek elier form

ur 49 kap. Tryckta b6cker, tidningar,
bilder och andra produkter
av den grafiska industrin;
handskrifter, maskinskrivna
texter samt ritningar; med
undantag av 4909 och 4910
fOr vilka reglema anges
nedan

4909 Brevkort och vykort, med
bildtryck eller annat tryck;
tryckta kort med personliga
hAlsningar, meddelanden
eller tillkAnnagivanden, iven
med bildtryck, med eller
utan kuvert eller utstyrsel

4910 Almanackor av alla slag,
tryckta, inbegripet alma-
nacksblock:

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
Som ger ursprungsstatus

Tillverkning varvid vIrdet
av allt anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning utgAende frin
material f6r papperstillverk-
ning enligi 47 kap.

Tillverkning varvid alit an-
vlnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
In produkten

Tillverkning utglende frAn
material som inte klassific-
eras enligt nr 4909 eller
4911

Tulitaxe-
nunmer

(1)

ProdukIbeskrivning

eller

Vol. 1817, 1-31121
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Produkibeskrivning

(2)

- s.k. evighetskalend-

rar samt almanackor

med utbytbara block

som ir monterade pA
underlag av annat

material in papper
eller papp

- andra

ur 50 kap. Natursilke; med undantag av
ur 5003, 5004 - ur 5006 och
5007 f6r vilka reglema an-
ges nedan

ur 5003 Avfall av natursilke (inbe-
gripet silkeskokonger, inte
limpliga f6r avhaspling,
garnavfall saint rivet avfall
och riven lump),kardat eller
kammat

Bearberning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid:
- allt anvint material

klassificeras enligt
annat tulitaxenum-
mer n produk-ten,

och
- vfirdet av alit anvaint

material inte 6ver-

stiger 50% av pro-

duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning utgiende frAn
material som inte klassifi-
ceras enligt nr 4909 eller
4911

Tillverkning varvid alit an-
vnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
n produkten

Kardning eller kamning av
avfall av natursilke

Vol. 1817, 1-31121

Tulliaxe-
nummer

(1)
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Tulltoxe-
nummer

(1)

Produtbeskrivning

(2)

5004 Gain av natursilke och gain
- ur 5006 spunnet av avfall av natur-

silke

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sore ger ursprungsstaus

(3) eller (4)

Tillverkning utgiende frAn':
- risilke eller avfall av

natursilke, kardat
eller kammat eller pA
annat sitt berett f6r

spinning,
- andra naturliga fib-

rer, inte kardade,
kammade eller pA
annat sitt beredda

f6r spinning,
- kemiskt material,

eller dissolvingmas-

sa, eller
- material f6r papper-

stillverkning

5007 V.vnader av natursilke eller
av avfall av natursilke:

- i f6rening med gum-
mitrid

Tillverkning utgiende frAn
enkelt gan'

Betrdifande sdrskilda vilikor som galler fdr produkter som Illverkats av en blandning av m exd erial se Inledande anmdrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121
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Tullaxe-
ni1mer

(1)

Produktbeskrivning

- andra

ur 51 kap. UIi samt fina eller grova
djurhAr; gain och vIvnader
av tagel, med undantag av
5106-5110 och 5111-5113
f6r vilka reglema anges
nedan

Bearbening eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som get ursprungsstatus

Tillverkning utgiende frin':
- gain av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
sift beredda f6r
spinning,

- kemiskt material
eller dissolvingmas-
sa, eller

- papper
ELLER
Tryckning jimte Itminstone
WA f6rberedande eller av-
slutande behandlingar (t.ex.
tvitining, blekning, merceri-
sering, va'mefixering, rugg-
ning, kalandrering, krymp-
fri-behandling, varaktig
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning och
noppning) av vivnad vars
virde inte 6verstiger 47,5%
av produktens pris frit fab-
rik

Tiilverkning varvid allt an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Betrdffande sdrskilda villkor soin galer fr produkter soin iliverkas av en blandning av tuerilmaterial, se inledande anmdrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning

(2)

5106 Gain av ull, av fina eller
- 5110 grova djurhir eller av tagel

Tulltaxe-
nummer

(1)

5111 Vavnader av ull, av fina
- 5113 djurhAr, av grova djurhAr

eller av tagel:

- i f6rening mcd gum-
mitrid

TiUverkning utglende frin
enkelt gain'

Betrdffande sarskilda vilikor som galler fJr produkIer som dilverkas av en blandning av texilmateriaL st inledande anmdrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121

Bearbening eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning utglende frin':
- risilke eller avfall av

natursilke, kardat

eller kammat eller pA

annat satt berett fbr

spinning,
- andra naturliga fib-

rer, inte kardade,

kammade eller pA
annat sAtt beredda

f~r spinning,
- kemiskt material

eller dissolving-

massa, eller
- material fOr pap-

pers-tillverkning

1994
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- andra

ur 52 kap. Bomull; med undantag av
5204-5207 och 5208-5212
f6r vilka reglerna anges
nedan

Bearbemang eUer behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstius

Tillverkning utgIende frin:
- gam av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrerinte

kardade, kammade
eller pi annat sAtt
beredda f6r spin-
ning,

- kemiskt material ell
er dissolvingmassa,
eller

- papper
ELLER
Tryckning jImte Atminstone
tvi f6rberedande eller av-
slutande behandlingar (t.ex.
vittning, blckning, merceri-

sering, virmefixering, rugg-
ning, kalandrering, krymp-
fribehandling, varaktig app-
retering, dekatering, impreg-
nering, stoppning och nopp-
ning) av vavnad vats virde
inte 6verstiger 47,5% av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

a Betrffande rskilda vIlikor som g4dler for produkter som dliverkars av en blandning av textitmaierial, se inledande anmdrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121

Tuiltaxe-
summer

(1)

Produlbtbeskrivning

clier
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Produlbbeskrivning

(2)

Gain och trid av bomull

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstafus

Tulltaxe-
nummer

(1)

5204
-5207

5208 Vavnader av bomull:
-5212

- i f6rening med gum-
mitrid

Tillverkning utglende frin
enkelt garn'

I Betraffande sOrskilda vilikor son gaffer fdr produkter som dllverkals av en blandning a" textilmaterial, se inledande anmdrkning S.

Vol. 1817, 1-31121

(3) eller

Tillverkning utglende frAn':
- rlsilke eller avfall av

natursilke, kardat

eller kammat eller pA
annat sAtt berett f6r

spinning.
- andra naturliga fib-

rer, inte kardade,
kanmade eller pA
annat satt bercdda

fbr spinning,
- kemiski material

eller dissolving-

massa, eller
- material f6r pap-

pers-tillverkning



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 147

Tulltaxe-
nunmer

(1)

Produkbbeskrivning

- andra

ur 53 kap. Andra vegetabiliska textil-
fibrer; pappersgamn och viv-
nader av pappersgarn; med
undantag av 5306-5308 och
5309-5311 f6r vilka reg-
lema anges nedan

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsslatus

Tillverkning utgfende frAn':
- gain av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
sitt beredda f6r
spinning,

- kemiskt material

eller dissolving-
massa, eller

- papper

ELLER
Tryckning jinte xtminstone
tvA f6rberedande eller av-
slutande behandlingar (tex.
tvittning, blekning, merceri-
sering, virmefixering, rugg-
ning, kalandrering, krymp-
fri-behandling, varaktig
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning och
noppning) av vivnad vats
virde inte 6verstiger 47,5%
av produktens pris fritt fab-
rik

TiLlverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

&raffbande sdrsklda vilikor sore golier for produkter smm ilverkatu ar en blandning a. tevtilnaterial, se inledande anmdrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121
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Tulltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

5306 Gan av andra vegetabiliska

-5308 textilfibrer; pappersgarn

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning utgiende frlnt:
- risilke eller avfall av

natursilke, kardat
eller kammat eller pA
annat s~tt berett f6r

spinning,
- andra naturliga fib-

rer, inte kardade,

kammade eller pA

annat satt beredda
f~r spinning,

- kemiskt material

eller dissolvingrnas-

sa, elter
- material f6r pap-

pers-tillverkning

ur 5309 VAvnader av andra vege-
-5311 tabiliska textilfibrer; vivna-

der av pappersgam:

- i f6rening med gum-
mitrld

Tillverkning utghende fO~n
enkelt gan'

I Bet'ffane sdrskilda vilkor som gdlIer f)r produkter som diwra av aen blandning av texdIlmaterial, se inledande anmdrbfnl 5.

VoL 1817. 1-31121
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Tultaxe- Pruksbeskivning Bearbetning eller behandin ev icke-ursprungmaerial
nmmer m So r u mprungsstatus

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

andra TiUverkning utghende frin1 :
- gan av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
sitt beredda f6r
spinning,

- kemiskt material
eller dissolvingmas-
sa, eller

- papper

ELLER
Tryckning jamte Alminstone
tvA f6rberedande eller av-
slutande behandlingar (t.ex.
vttning, blekning, merceri-
sering, vArmefixering,
ruggning, kalandrering,
krympfribehandling, varaktig
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning och
noppning) av vivnader vars
virde inte 6verstiger 47,5%
av produktens pris frilt fab-
rik

Ben dffande uirsilda villor -w gfifer P produkw sum illverkats av en blandrdng av tertlnwteral, se unledande anmrknmng 5.

Vol. 1817, 1-31121
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Tulltave- Produktbesk/ivning
nummer

(1) (2)

5401 Gain, monofilamentgam och

- 5406 trid av konstfilament

Vivnader av garn av konst-
filament:

- i f6rening med gum-
mitrAd

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
Som ger ursprungsstatus

(3)

Tiilverkning utglende frtn':
- rAsilke eller avfali av

natursilke. kardat
eller kammat eler pA
annat sAtt berett f6r
spinning,

- andra naturliga fib-
rer, inte kardade,
kammade eller pi
annat sAtt beredda
f6r spinning,

- kemiskt material

eller dissolving-
massa, eller

- material f6r pap-

pers-tillverkning

Tillverkning utgiende frAn
enkelt gain'

Betraffande sdrskilda vilikor sone gdller fjr produkter snom tillverkats av en blanddng av terilnateria4 se inledande annarkning S.

Vol. 1817, 1-31121
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Tultaxe-
nunmer

1)

Produkibeskrivning

- andra

5501 Konststapelfibrer
-5507

Bearbening eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungss$atus

Tillverkning utgiende frAn':
- gain av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
sitt beredda f6r
spinning,

- kemiskt material

eller dissolving-
massa, eller

- papper

ELLER
Tryckning jante Atminstone
tvA f6rberedande eller av-
slutande behandlingar (tex.
tvhttning, blekning, merceri-
sering, varmefixering,
ruggning, kalandrering,
krympfribehandling, varaktig
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning och
noppning) av vivnad vars
virde inte 6verstiger 47,5%
av produktens pris fritt fab-
rik

Tillverkning utgAende frAn
kemiskt material eller dis-
solvingmassa

S Befrdffande Sarskilda villkor sore galler f6r produkrer som illverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmarkning 5.

Vol. 1817. 1-31121
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Tuiltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

5508 Gain och sytrAd av konst-
-5511 stapelfibrer

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som get ursprungstatus

(3) eller (4)

Tillverkning utghende frAn':
- rlsilke eller avfall av

natursilke, kardat

eller kammat eller pi

annat sitt berett f6r

spinning,
- andra naturliga fib-

rer, inte kardade,

kammade eller pA
annat sitt beredda

f6r spinning,
- kemiskt material

eller dissolvingmas-

sa, eller
- material f6r pap-

pers-tillverkning

5512 Vivnader av konststapel-
- 5516 fibrer:

- i f6rening med gum-
mitrid

Tillverkning utgiende frAn
enkelt gam'

I Betrdiffande sdrskilda villkor som getler fdr produkrer som tillverkats as, en blandning av £extilmaterial se iniedande anmdrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121
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Tultaxe-
nunmer

(1)

Produktbeskrivning

- andra

ur 56 kap. Vadd, fill och bondad duk;
specialgamer; surmingsgam
och tAgvirke samt varor av
shdana produkter; med un-
dantag av 5602, 5604, 5605
och 5606 f6r vilka reglema
anges nedan

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
SoM ger ursprungsstatus

Tillverkning utgiende frin:
- gan av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
satt beredda f6r
spinning,

- kemiskt material
eller dissolvingmas-
sa, eller

- papper
ELLER
Tryckning jimte Atminstone
tvA f6rberedande eller av-
slutande behandlingar (t.ex.
tvittning, blekning, merceri-
sering, virmefixering,
ruggning, kalandrering,
krympfribehandling, varaktig
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning och
noppning) av vivnad vars
virde inte overstiger 47,5%
av produktens pris fritt fab-
rik

TiUverkning utglende frn':
- gain av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- kemiskt material

eller dissolving-
massa, eller

- material f6r pap-
pers-tillverkning

I Betrdffande sarskilda 'illkor som galler far produkter som tiliverkats a. en blandning av IeAtilmaterl, se inledande annorkning 5.

Vol 1817, 1-31121
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TuIltaxe- Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
nunmer som ger ursprungsstatus

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

5602 Filt, iven impregnerad,
6verdragen, belagd eUer
laminerad:

- nAlfilt Tillverkning utgiende frAn':
- naturliga fibrer, elier
- kemiskt material

eller dissolving-
massa

Dock fAr
- filament av poly-

propen enligt nr
5402,

- fibrer av polypropen
enligt nr 5503 eller
5506 eller

- fiberkabel av poly-
propen enligt nr
5501

i vilka varje enskilt filament
eller enskild fiber har en
lingdvikt understigande 9
decitex anvAndas, f6rutsatt
aft virdet av dessa inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

- andra Tillverkning utgtende frAn':
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer av

kasein, eller
- kemiskt material

eller dissolvingmassa

Betraffande sarskilda vdlkor som galter for produkter som tllverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anradrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121
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Produkibeskrivning

(2)

5604 TrAd och rep av gummi,
textil6verdragna; textilgarn
samt remsor o.d. enligt nr
5404 eller 5405, impreg-
nerade, 6verdragna ehler
belagda med gummi eller
plast eller f6rsedda med
h6lje av gummi eller plast:

- trfd och rep av
gummi, textil6ver-
dragna

- andra

5605 Metalliserat gain (aven
6verspunnet), dvs. textilgarn
eller remsor o.d. enligt nr
5404 eller 5405, i f6rening
med metal] i form av trAd
eller pulver eller 6verdragna
med metall

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

TiUverkning utglende frAn
trAd eller rep av gummi, inte
textil6verdragna

Tillverkning utg/ende frAn':
- naturliga fibrer, inte

kardade, kammade
eller pA annat satt
beredda f6r spin-
ning,

- kemiskt material
eller dissolving-
massa, eller

- material f6r papper-
stillverkning

Tinverkning utgtende frAn':
- naturliga fibrer,

konststapelfibrer,
inte kardade, kam-
made eUer pA annat
satt beredda for
spinning,

- kemiskt material

eller dissolving-
massa, eller

- material f6r pap-
pers-tillverkning

Berraffande sdrskllda vilIkor som galler far produkier som tillverkas av en blandning a txtUilmaterial, se inedande anmarkning 5

Vol. 1817, 1-31121

Tullaxe-
n )nmer
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Tuiltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

5606 Overspunnet gain saint rem-
sor o.d. enligt nr 5404 eller
5405, 6verspunna (dock inte
garn enligt nr 5605 och
6verspunnet tagelgarn);
sniljgam (inbegripet snilj-

gain framstAlIt av textil-
flock); chainettegarn

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning utgIende frAn':
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-

made eller pA annat

sitt beredda f6r
spinning,

- kemiskt material

eller dissolvingmas-

sa, eller
- material fbr pap-

pers-tillverkning

57 kap. Mattor och annan golv-
belAggning av textilmaterial:

- av nAlfilt Tillverkning utglende frOn:
- naturliga fibrer, eller
- kemiskt material

eller dissolvingmassa
Dock fir
- filament av poly-

propen enligt nr
5402,

- fibrer av polypropen
enligt nr 5503 eller
5506 elier

- fiberkabel av poly-
propen enligt nr
5501,

i vilka varje enskilt filament
eller enskild fiber har en
Ingdvikt understigande 9
decitex anvlndas, f6rutsatt
at virdet av dessa inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Betrdffande sdrskilda vilikor sore galler far produkter som illverkats av en bladning av textilmaterial, se indedande annurbing 5.

Vol. 1817, 1-31121
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Producibeskrivning

(2)

- av annan filt

- andra

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

eller

Tillverkning utgiende frin':
- naturliga fibrer, inte

kardade, kammade

eller p& annat sAtt
beredda fbr spinning,
eller

- kemiskt material

eller dissolvingmassa

Tillverkning utghende frAn':
- gain av kokosfibrer,

- gain av syntetfila-

ment eller av rege-

natfilament,
- naturliga fibrer, eller
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-

made eller pi annat

sitt beredda for
spinning

ur 58 kap. Speciella vivnader; tuftade
dukvaror av textilmaterial;
spetsar, tapisserier; sn6rma-
keriarbeten; broderier; med
undantag av 5805 och 5810
f6r vilka reglema anges
nedan:

- i f6rening med gum-
mitrid

Tillverkning utgAende frAn
enkelt gain'

Betrd fande sarskilda villkor son galler f6r produkter sor 11lverkaus ao en blandning av textilmaterial, se inledande anndrkning 5.

Vol 1817, 1-31121

Thlhaxe-
(1mer

(1)
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Produktbeskrivning

- andra

5805 Handvavda tapisserier av
typema Gobelins, Flandem,
Aubusson, Beauvais och
liknande saint handbroderade
tapisserier (t.ex. med petits
points eller korsstygn), Sven
konfektionerade

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatuw

Tilverkning utglende fdn':
- naturliga fibrer,

- konststapelfibrer,
inte kardade, kam-
made eller pi annat
sitt beredda f6r
spinning eller

- kemiskt material
eller dissolvingmassa
ELLER

Tryckning jamte tminstone
tvA f6rberedande eller av-
slutande behandlingar (t.ex.
tvAttning, blekning, merceri-
sering, vrtrmefixering, rugg-
ning, kalandrering, krymp-
fribehandling, varaktig app-
retering, dekatering, impreg-
nering, stoppning och nopp-
ning) av vavnad vars vArde
inte 6verstiger 47,5% av
produktens pris frilt fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten

Betrdffande sdrskilda villkor som galler O'ir produkter som alrverkau a" en blandning av textilmateria se inledande anmarkning 5

Vol. 1817, 1-31121

Tullraxe-
nummer

(1)



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 159

Produbibeskrivning

(1) (2)

5810 Broderier som lAngdvara
eller i form av motiv

5901 Textilvivnader 6verdragna
med gummi arabicum e.d.
eller med stirkelseprodukter,
av sAdana slag som anvinds
till bokp~rmar o.d.; kalker-
vav; preparerad mlarduk;
kanfas och liknande styva
textilvivnader av sAdana
slag som anviinds till hatt-
stommar

5902 Kordvav av h6gstyrkegam
av nylon eler andra polya-
mider, polyestrar eller vis-
kos:

- innehillande h6gst
90 viktprocent tex-
tilmaterial

- andra

5903 Textilvavnader, impregnera-
de, 6verdragna, be]agda eller
laminerade med plast, andra
An vAvnader enligi or 5902

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
Som ger ursprungsstatus

Tillverkning varvid:
- allt anvant material

kiassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produkten,
och

- vardet av allt anvAnt
material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris frit
fabrik

Tillverkning utgAende fr~n
gain

Tillverkning utgende frAn
garn

Tillverkning utgAende frAn
kemiskI material elier dis-
solvingmassa

TiIlverkning utgAende frAn
gam

Vol. 1817, 1-31121

Tultaxe-
nummer
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Tulftaxe- Produktbeskrivning
nurer

(1) (2)

5904 Linoleummattor o.d., iven i

tillskurna stycken; golv-

belAggning bestlende av en

textilbotten med 6verdrag

eller beliggning, iven i

tillskuma stycken

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sore ger ursprungsstatu

(3) eller

Tillverkning utglende frAn

garn'

5905 Textiltapeter:

- impregnerade, 6ver-
dragna, belagda eller
laminerade med
gummi, plast eller
andra material

- andra

Tillverkning utgflende fr~n
gan

Tillverkning uglende frAn':
- gain av kokosfibrer,
- naturliga fibrcr,
- konststapclfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
satt beredda f6r
spinning, eller

- kemiskt material
eller dissolvingmassa

ELLER
Tryckning jamtc Atminstone
NtA f6rbcrcdandc clier av-
slutande behandlingar (t.ex.
tvattning, bIckning, merccri-
scring, vlnnefixcring. rugg-
ning, kalandrering, krymp-
fri-behandling, varaktig
apprctering, dekatcring,
imprcgnering, stoppning och
noppning) av vivnad vars
virde inte 6vcrstigcr 47,5%
av produktens pris fritt fab-

5906 Gummibchandladc textil-
vivnadcr, andra in vivnadcr

enligt nr 5902:

Betraffande sdrskilda villkor som galler for produkter som dilverkats a' en blandntng av texrilmaterial se inledande anmdrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning

(2)

dukvaror av triki

- andra vdvnader, av
gain av syntetfila-

ment, innehlllande

mer An 90 viktpro-
cent textilmaterial

- andra

5907 Textilvhvnader med annan
impregnering, annat 6ver-

drag eller annan belAggning;
mAlade teaterkulisser, atelj6-
fonder o.d., av textilvivnad

5908 Vekar av vavt, flitat eller
stickat textilmaterial, f6r-

lampor, kaminer, tindare,

Ijus e.d.; gl6dstrwmpor och
rundstickad gi6dstrmnpsvrv,
Aven impregnerade:

- gl6dstrumpor, im-
pregnerade

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmatertal
som ger ursprungssfatus

Tillverkning utglende frl':
- naturliga fibrer
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
satt beredda f6r
spinning, eller

- kemiskt material
eller dissolvingmassa

Tillverkning utglende frln
kemiskt material

TiUverkning utglende frAn
garn

Tillverkning utgiende frin
garn

Tillverkning ulglende frin
rundstickad gl6dstrumpsviv

Betraffande sdrskilda illkor som gdller Jtr produkter som dlverkais a., en blandning av e=xtilmaterial, se wledande anmdrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
nu(mer

(1)
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Produktbeskrivning Bearbetning tler behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatts

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

5909 Produkter och artiklar av
- 5911 textilmaterial av sAdana slag

som l mpar sig f6r industri-
ellt bruk:

- polerskivor eller
polerringar enligt nr
5911 av annat mate-
rial An filt

- andra

60 kap. Dukvaror av trikA

Tillverkning utghende frAn
gain eller frAn lump (inbe-
gripet klipp och liknande
avfall) enligt nr 6310

Tillverkning utgende frAn':
- gain av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pi annat
sAtt beredda f6r
spinning, eller

- kemiskt material
eller dissolvingmassa

Tillverkning utgAende fOn':
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
sitt beredda fbr
spinning, eller

- kemiskt material
eller dissolvingmassa

61 kap. KJlder och tillbehor till
kllder, av trikA:

Betrdffande sdrskilda villkor som gdlier Ibr produkter som illverkats av en blandning av tertimaterial, se inledande anrorkning .

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
numer

(1)

- andra
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Produkibeskrivning

(2)

- tillverkade genom
s6mnad eller annan
hopfogning av tvl
eller flera stycken av
triki som antingen
tillskurits eller for-
mats direkt vid
framstAllningen

- andra

ur 62 kap. Klider och tillbeh6r till
kliader, av annan textilvara
an trik; med undantag av ur
6202, ur 6204, ur 6206, ur
6209, ur 6210, 6213, 6214,
ur 6216 och 6217 f6r vilka

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
soin ger ursprungsstatus

Tillverkning utgiende frAn
gain'

Tillverkning utghende frn':
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
sAtt beredda f6r
spinning, eller

- kemiskt material
ellerdissolvingmassa

Tillverkning utgAende frhn
gain'

2

reglema anges nedan

Se inledande anmdrkning 6.
l Berdffande sdrskilda vilIkor som gdller /5r produker som dtllwerka av en blandmng av txilmateria se mnledande anmdrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
nurmer

(l)
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Produkabeskrivning

(2)

KiFider f6r kvinnor och

flickor, broderade; babykiA-
der och tillbeh6r till baby-

klder, broderade

Brandutrustning av vtv
6verdragen med aluminium-
behandlad polyesterfolie

Bearbetning eller behandhng av icke-ursprungsrmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning utgAende frin
gami

ELLER

Tillverkning utgAende frAn

obroderad vivnad, f6rutsatt

art virdet av anvind sidan
vivnad inte 6verstiger 40%
av produktens pris frill fab-
rik'

Tillverkning utghende ftin
gan '

ELLER

Tillverkning utglende frAn
vlv, inte belagd, forutsalt ant
virdet av anvind sAdan vAv
inte 6verstiger 40% av pro-
duklens pris frill fabrik'

6213 Nisdukar; sjalar, scarfar,
och halsdukar, mantijer, sl6jor

6214 o.d.:

- broderade

- andra

Tillverkning utglende fr n
oblekt enkelt gain"
ELLER
Tillverkning utghende frAn
obroderad vivnad, f6rutsan
ant vardet av anvand sAdan
vivnad inte 6verstiger 40%
av produktens pris frill fab-
rik'

Tillverkning utgIende frin
oblekt enkelt gam'

I Se inledande anmdrkning 6
2 Betraffande sdrskilda vIllkor som gdller f6r produkter som tilhverkats av en blandning av fertiimaterial, se indedande annsrkning 5.

Vol. 1817, 1-31121

Thlltoaxe-
nummer

(1)

ur 6202,
ur 6204,
ur 6206

och
ur 6209

ur 6210
och

ur 6216
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Produktbeskrivning

(2)

6217 Andra konfektionerade tiU-
beh6r till klflder; delar till
kidder eller till tillbeh6r till
klider, andra in sAdana
enligt nr 6212:

- broderade

- brandutrustning av
vav 6verdragen med
aluminiumbehandlad
polyesterfolie

- tillskuma mellardAgg
till kragar och man-
schetter

- andra

Bearbening eller behandlng av icke-ursprungsmaterial
son ger ursprungsstatus

eller

Tillverkning utglende frn
gain'
ELLER
Tillverkning utgtende frAn
obroderad vgvnad, f6rutsatt
ant vArdet av anvand sidan
vavnad inte 6verstiger 40%
av produktens pris fritt fab-
rik'

Tillverkning utgtende frAn
gain'
ELLER
Tillverkning utgAende frAn
viv, icke belagd, f6rutsatt at
vardet av anvind sAdan vAv
inte 6verstiger 40% av pro-
duktens pris fritt fabrik'

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

kIassificeras enligt
annat tuilltaxenum-
mer An produkten,
och

- virdet av alit anvant
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning utglende frAn
gaina

Se inledande anmdrkning 6

Vol. 1817, 1-31121

Tulftaxe-
nummer

(1)
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Tulitaxe-
nummer

(1)

Produktbeskrivning

(2)

ur 63 kap. Andra konfektionerade tex-
tilvaror; handarbetssatser;
begagnade klder och andra
begagnade textilvaror; lump;
med undantag av 6301-
6304, 6305, 6306, ur 6307
och 6308 f6r vilka reglema
anges nedan

6301 Res- och singfiltar; sing-
-6304 linne m.m.; gardiner m.m.;

andra inredningsartiklar:

- av fill eller av bon-
dad duk

- andra:
- broderade

- andra

6305 Sackar och pisar av sAdana
slag som anvands f6r fWr-
packning av varor

Bearbeming el/er behanding av icke-ursprungsmaterial
Som ger ursprungssatus

(3) eller (4)

Tillvecrkning varvid allt an-
vint material klassificeras

enligt annat tulltaxenummer

in produlden

Tillverkning utglende fron':
- naturliga fibrer, eller
- kemiskt material

eller dissolvingmassa

Tillverkning utghende fOn

oblekt enkelt gain' 2

ELLER
Tillverkning utgAende frin
obroderad vAvnad (annan an
trikA), f6rutsatt art vardet av
anvAnd sAdan vAvnad inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris frilt fabrik

Tillverkning utgAende frin
oblekt enkelt gan"

Tillverkning utgAende frn':
- naturliga fibrer
- konststapelfibrer,

inte kardade, kam-
made eller pA annat
salt beredda f6r
spinning, eler

- kemiskt material
eller dissolvingmassa

Beraffande sdrskilda illkor soin gdller for produkter Som tilherkats a.' en blandning av textilmaena, xe inledande onminrkning 5.
Benrdffande trikilvaror, imne elastiska elter gummibehandlade, sore framstdllts genom s6mnad el/er annan hopfogning av stycken av trikd
wutskurna till eller direkt stickade i avsedd form), se uledande annudrkning 6

Vol. 1817, 1-31121
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Produltbeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandhng av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

6306 Presenningar och markiser;
tilt; segel till bWtar, segel-

brador eller fordon; kam-

pingartiklar:

av bondad duk

andra

6307 Andra konfektionerade arti-
klar, inbegripet tillska-ring-
sm6nster

6308 Satser bestAende av vlv-
nadsstycken och garn, med
eller utan tillbehor, och
avsedda f6r tillverkning av
mattor, tapisserier, broderade
borddukar eller servetter
eller liknande artiklar av
textilmaterial saint f6relig-
gande i detaljhandelsfor-
packningar

6401

- 6405
Skodon

TiUverkning utghende frint:
- naturliga fibrer, eUer
- kemiskt material

eller dissolvingmassa

Tillverkning utglende frAn

oblekt enkelt gaint

Til]verkning varvid vArdet

av alit anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vaje enskild vara i satsen

mAste uppfyna de ursprung-
svillkor som skulle gAlla for
sAdan vara om den inte in-
gick i satsen. lcke-ursprung-
svaror ffr dock ingA. f6rut-
satt att sammanlagda vardet
av dessa inte 6verstiger 15%
av satsens pris fritt fabrik

Tillverkning utghende frin
material enligt vilket tulltax-
enummer som heist utom
frAn sammansatta skodelar
bestlende av 6verdelar som
fastsatts vid bindsulor eller
vid andra underdelar enligt

nr 6406

I Betrdffande sdrskilda villkor som gailer for produkter Sam llverkau av en blandning av e.xilmaterial, se inledande anmdrkmnr 5.

Vol. 1817, 1-31121

Tuiltaxe-
nuwmer

(1)



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

Tulltaxe- Produktbeskrivnng
nummer

(1) (2)

6406 Delar till skodon; l6sa in-
llggssulor, hAlinligg o.d.;
damasker, benlAder och

liknande artiklar saint delar

till shdana artiklar

ur 65 kap. Huvudbonader och delar till

huvudbonader; med undan-
tag av 6503 och 6505 f6r
vilka reglerna anges nedan

6503 Filthattar och andra huvud-

bonader av filt, tillverkade
av hattstumpar eler plana
hattamnen enligt nr 6501,

Sven ofodrade och ogame-
rade

6505 Hattar och andra huvudbo-

nader. av trikA eller tillver-

kade av spetsar, flt eller
annan textilvara i lngder
(dock inte av band eller

remsor), Sven ofodrade och
ogamerade; hAmat av alla

slags material, Sven fodrade
och gamerade

ur 66 kap. Paraplyer, parasoller, pro-

menadkAppar, sittkippar,
piskor och ridsp6n saint

delar till sAdana artiklar;
med undantag av 6601 for
vilka regeln anges nedan

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid alt an-
vant material klassificeras

enligt annat tultaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid alt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten

Tillverkning utgende frAn
garn eller textilfibrer'

Tillverkning utglende frn
gam eller textilfibrer'

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

I Se inledande anmdrkning 6

Vol. 1817, 1-31121
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Tulitaxe- Produkibeskrivning
hummer

(1) (2)

6601 Paraplyer och parasoller
(inbegripet kipparaplyer,
tridglrdsparasoller och lik-
nande parasoller)

67 kap. Bearbetade fjidrar och dun

saint varor tillverkade av
fiaidrar eller dun; konstgjorda
blommor; varor av minnis-
kohir

ur 68 kap. Varor av sten, gips, cement,
asbest, glimmer eller lik-

nande material; med undan-
tag av ur 6803, ur 6812 och

ur 6814 f6r vilka reglerna
anges nedan

ur 6803 Varor av skiffer eller agglo-
mererad skiffer

ur 6812 Varor av asbest: varor av
blandningar pA basis av
asbest eller pA basis av as-
best och magnesium-kar-
bonat

ur 6814 Varor av glimmer, agglome-
rerad eer rekonstruerad

glimmer p1 underlag av
papper, papp eier andra
material

69 kap. Keramiska produkter

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som get ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid vrdet

av alit anvInt material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid alit an-
vint material klasaificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produk-ten

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning utgfende frin
bearbetad skiffer

Tillverkning utglende frAn
material enligt vilket tulitax-
enummer som heist

Tillverkning utglende frAn
bearbetad glimmer, inbe-

gripet agglomererad eller
rekonstruerad glimmer

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras

enligt annat tulltaxenummer
An produkten

Vol. 1817, 1-31121

1994
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TuIltaxe-
nummer

(1)

Produitbeskrivning

(2)

ur 70 kap. Glas och glasvaror; med
undantag av 7006, 7007,
7008, 7009, 7010, 7013 och
ur 7019 for vilka reglema
anges nedan

7006 Glas enligt or 7003, 7004
eller 7005, b6jt, bearbetat pi
kantema, graverat, borrat,
emaljerat eller pA annat satt
bearbetat, men inte inramat
och inte i f6rening med
annat material

7007 SAkerhetsglas bestende av
hardat eller laminerat glas

7008 Flervggiga isolerrutor av
glas

7009 Speglar av glas, inbegripet
backspeglar, Aven inramade

7010 Damejeanner, flaskor, bur-
kar, krukor, ampuller och
andra behillare av glas, av
sAdana slag som anvAnds f6r
transport eller f6rpackning
av varor; konserveringsbur-
kar av glas; proppar, lock
och andra tillslutningsanord-
ningar av glas

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungssatuas

(3) eller (4)

Tillverkning varvid alit an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer

An produkten

Tillverkning utglende frAn
material enligt nr 7001

Tillverkning utgAende frAn
material enligt nr 7001

Tillverkning utgende frAn
material enligt nr 7001

Tillverkning utg/ende frAn
material enligt nr 7001

Tiidverkning varvid alit an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten
ELLER
Slipning av glasvaror, f6rut-
satt art vardet av sAdan vara
i oslipat skick inte overstiger
50% av produktens pris fritt
fabrik

Vol 1817. 1-31121

1994
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Tultaxe- Produkbeskrivning
nummer

(1) (2)

7013 Glasvaror av sAdana slag
som anvands som bords-,
k6ks-, toalett- eller kontor-
sartiklar, f6r prydnadsanda-
ml inomhus eller f6r lik-
nande AndamAl (andra An
sAdana som omfattas av nr
7010 eller 7018)

ur 7019 Varor (andra in gain) av
glasfiber

ur 71 kap. NaturpArlor och odlade par-
lor, Adelstenar och halvidel-
stenar, adla metaller och
metaller med plAtering av
9del metall samt varor av
shdana produkter; bijouteri-
varor; mynt; med undantag
av ur 7102, ur 7103, ur
7104, 7106, ur 7107, 7108,
ur 7109, 7110, ur 7111,
7116 och 7117 for vilka
reglema anges nedan

Bearbetning eller behandlhng av icke-ursprungsmaterial
Som gee ursprungsstatus

(3) e

Tillverkning varvid allh an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten
ELLER
Slipning av glasvaror, f6rut-
satt an vArdet av sAdan vara
i oslipat skick inte 6verstiger
50% av produktens pris fritt
fabrik
ELLER
Dekorering f6r hand (med
undantag av serigrafiskt
tryck) av munblista glasva-
ror, f6rutsatt at? vArdet av
den munblAsta glasvaran inte
6versiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning utgAende frin:
- ofirgade fiberband,

roving, gain eller
huggna fiberknippen,
eller

- glasull

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tuiltaxenummer
in produkten

Vol. 1817, 1-31121
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Produkibeskrivning

(2)

Adelstenar eller halvidel-

stenar (naturliga, syntetiska
eller rekonstruerade), bear-
betade

Bearbening eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning utglende frAn

obearbetade Adelstenar eller

obearbetade halvidelstenar

7106, Adla metaller:
7108

och
7110

obearbetade

- i form av halvfabri-
kat eller pulver

Metall med plAtering av Aidel
metall i form av halvfabrikat

Varor bestiende av natur-
pirlor eller odlade pArlor
eller av idelstenar eUer
halvidelstenar (naturliga,
syntetiska eller rekonstrue-
rade)

Tillverkning utgIende frAn
material enligt annat tulltax-
enummer An nr 7106, 7108

eller 7110
ELLER
Elektrolytisk, termisk eller

kemisk separation av adla

metaller enligt nr 7106,
7108 eller 7110
ELLER
Legering av adla metaller
enligt nr 7106, 7108 eller

7110, med varandra eller
med oAdla metaller

Tiliverkning utg/ende frAn
obearbetade adla metaller

Tillverkning utghende frAn
metall med plAtering av idel
metall. obearbetad

Tillverkning varvid vArdet

av allt anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
nulmer

(1)

ur 7102,
ur 7103

och
ur 7104

ur 7107,
ur 7109

och
ur 7111

7116
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TIltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

7117 Bijouterivaror som ite om-
fattas av nr 7113 eller 7116

ur 72 kap. Jim och stiAl; med undantag
av 7207, 7208-7216, 7217,
ur 7218, 7219-7222, 7223,
ur 7224, 7225-7227, 7228
och 7229 f6r vilka reglema
anges nedan

7207 Halvfirdiga produkler av
jim eller olegerat stAl

7208 Valsade platta produkter,
-7216 sting och profiler, av jiro

eller olegerat stAl

7217 Tr~ld av jam eller olegerat
stAl

ur 7218, HalvfArdiga produkter, val-
7219 sade platta produkter, stiog

-7222 och profiler, av rostfritt stAl

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer

In produklen
ELLER
Tillverkning utglende frin
delar av oidel metall, inte

f6rgyllda, f6rsilvrade eller
platinerade, fdrutsatt att
virdet av alit anvint materi-

al inte 6verstiger 50% av

produk-tens pris frill fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras

enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning utglende frAn

material enligt nr 7201,

7202, 7203, 7204 eller 7205

Tillverkning utgiende frAn
g6t eller andra obearbetade

former enligt nr 7206

Tillverkning utgIende frAn

halvfairdigt material enligt nr
7207

Tillverkning utgiende frln
g6t efler andra obearbetade
former enligt nr 7218

Vol. 1817, 1-31121
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Tuiltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

7223 TrAd av rostfritt stil

ur 7224,
7225

-7227

HalvfArdiga produkter, val-

sade produkter samt st~mg i
oregelbundet upprullade
ringar, av annat legerat stil

7228 Annan sting av annat legerat
stAl; profiler av annat legerat
stil; ihiligt borrstil av lege-
rat eller olegerat stAl

7229 TrAd av annat legerat stil

ur 73 kap. Varor av jim eller st/l; med
undantag av ur 7301, 7302,
7304, 7305, 7306, ur 7307,
7308 och ur 7315 f6r vilka
reglema anges nedan

ur 7301 Spont

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmatertal
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning utgiende frin

halvfIrdigt material enligt nr
7218

Tillverkning utgIende frin
g6t eller andra obearbetade
former enligt nr 7224

Tillverkning utgiende frin
gdt eller andra obearbetade
former enligt nr 7206, 7218
eller 7224

Tillverkning utgIende frn
halvfardigt material enligt nr
7224

Tillverkning varvid alit an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten

Tillverkning utgiende frin
material enligt nr 7206

Vol. 1817, 1-31121
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Tullhaxe- Produkbeskrivning
nummer

(1) (2)

7302 Banbyggnadsmateriel avjim
eller stil for jAmvagar eller

spArv~gar, naimligen raler,
motrAler och kuggskenor,
vixeltungor, spirkorsningar,
vixelstag och andra delar till

spvrixlar, sliprar, ralskarv-

jim, ristolar, rAilstolskilar,

underlAggsplattor, kiamplat-
tor, spArhllare, spArplattor
och annan speciell materiel

f6r sammanbindning eller

fAstande av rAler

R6r och ihiliga profiler, av
ja"n (annat An gjutjiam) eller

stfil

ur 7307 Rbrdelar av rostfritt stil
(ISO Nr X5CrNiMo 1712),
som bestA av flera delar

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmateral
som ger ursprungsstatus

(3) eller

Tillverkning utglende frAn

material enligt ni 7206

Tillverkning utgAende frAn
material enligt m 7206,
7207, 7218 eller 7224

Svarvning, borming, brot-
schning, gingning, gradning
och sandblAstring av smidda
aimnen vats virde inte over-
stiger 35% av produktens
pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning

(1) (2)

7308 Konstruktioner (med undan-
tag av monterade eller mon-
teringsfirdiga byggnader
enligt nr 9406) och delar till
konstruktioner (t.ex. broar,
brosektioner, slussportar,
tom, fackverksmaster, tak,
fackverk till tak, d6rrar,
f6nster, d6rr- och fdnster-
karmar, dbrrtr6sklar, f6nst-
erluckor, rfcken och pelare),
av jim eller stil; pilt, stAng,
profiler, r6r o.d. av jim eller
stil, bearbetade fdr anvind-
ning i konstruktioner

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
Som ger ursprungsstatus

eller

Tillverkning varvid allt an-
vAnt material klassificeras

enligt annat tulltaxenummer

An produkten. Dock fir pro-

filer framsti~lda genom

svetsning enligt or 7301 inte

anvAndas

ur 7315 Sn6kedjor

ur 74 kap. Koppar och varor av koppar;
med undantag av 7401,
7402, 7403, 7404 och 7405
f6r vilka reglema anges
nedan

7401 Kopparskirsten; cementkop-
par (utfAlld koppar)

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material enligt
nr 7315 inte 6verstiger 50%
av produktens pris fritt fab-
rik

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klasaificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer in produkten,
och

- vardet av alit anvint
material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tultaxenummer
An produkten

Vol. 1817, 1-31121

Tullaxe-
nwnmer
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ThUtaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

7402 Oraffinerad koppar; koppar-

anoder f6r elektrolytisk
raffinering

7403 Raffinerad koppar och kop-

parlegeringar, i obearbetad
form:

- raffinerad koppar

- kopparlegeringar

7404 Avfall och skrot av koppar

7405 Kopparf6rlegeringar

Bearbening eller behandlmg av icke-ursprungsmaterial
som ge" ursprung$stafus

(3) eller

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid alh an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produklen

Tillverkning utgende frin
raffinerad koppar i obear-
betad form eller frAn avfall
och skrot

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tuiltaxenummer
in produkten

Vol. 1817, 1-31121
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Tulltaxe-
nunmer

(1)

Produkibeskrivning

(2)

ur 75 kap. Nickel och varor av nickel;
med undantag av 7501-7503
f6r vilka reglema anges
nedan

7501 Nickelskarsten, nickeloxid-
-7503 sinter och andra mellan-

produkter vid framstallning
av nickel; nickel i obear-
betad form; avfall och skrot
av nickel

ur 76 kap. Aluminium och varor av
aluminium; med undantag av
7601, 7602 och ur 7616 f6r
vilka reglerna anges nedan

7601 Aluminium
form

i obearbetad

7602 Avfall och skrot av alumi-
nium

Bearberning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid:
- allt anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
met An produkten,
och

- vardet av allt anvint

material tnte 6ver-
stiger 50% av pro-

duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt
annat tulitaxenum-
met An produkten,
och

- vardet av alit anvant
material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning genom termisk
eler elektrolytisk behandling
utg~ende frin olegerat alu-
minium elier frin avfall och
skrot av aluminium

Tillverkning varvid alit an-
vant material klassificeras
enhigt annat tulltaxenummer
an produkten

Vol. 1817. 1-31121
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Tklltaxe-
numner

(1)

Produktbeskrivning

(2)

ur 7616 Varor av aluminium, andra
in duk, galler, nit, sting-
selnit, armeringsnit och
liknande produkter, inbe-
gripet indl6sa band, av alu-
miniumtrid och klippnit av
aluminium

ur 78 kap. Bly och varor av bly; med
undantag av 7801 och 7802
f6r vilka reglema anges
nedan

7801 Bly i obearbetad form:

- raffinerat bly

Bearberning eller behandling av icke-ursprngsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produk'ten.
Duk, galler, nit,
stingselnit, armer-
ingsnAt och liknande
produkter, inbegripet
indl6sa band, av
aluminiumtrAd elier
klippnAt av alumi-
nium flk dock an-
vindas, och

- vArdet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris frilt
fabrik

Tillverkning varvid.
- alit anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer in produkten,
och

- virdet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning utgAende frin
verkbly

Vol. 1817, 1-31121
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Tulltoxe-
nummer

(1)

Produktbeskrivning

- andra

7802 AvfaU och skrot av bly

ur 79 kap. Zink och varor av zink; med
undantag av 7901 och 7902
f6r vilka reglema anges
nedan

7901 Zink i obearbetad form

7902 Avfall och skot av zink

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
son ger ursprungsstatss

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten. AvfalU och
skrot enligt nr 7802 fh" dock
inte anvindas

TiUverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten

Tillverkning varvid:
- allt anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produkten,
och

- vardet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten. Avfall och
skrot enligt nr 7902 far dock
inte anvindas

Tiliverkning varvid alt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Vol. 1817. 1-31121
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T7lltaxe-
nummer

(1)

Produktbesknvning

(2)

ur 80 kap. Tenn och varor av tenn; med
undantag av 8001, 8002 och
8007 f6r vilka reglerna an-
ges nedan

8001 Tenn i obearbetad form

Avfall och skrot av ten;
andra varor av ten

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungssiatus

(3) eller

Tillverkning varvid:
- allt anvInt material

kiasificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produk-ten,
och

- vfwdet av allt anvAnt
material inte 6ver-
sliger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vtnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten. Avfall och
skrot enligt nr 8002 fir dock
inte anvaindas.

Tiliverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tuiltaxenummer
in produkten

81 kap. Andra oidla metaller; ker-
meter; varor av dessa mate-

rial:

- andra oidla metaller,
bearbetade; varor av
dessa material

- andra

Tillverkning varvid virdet
av alit anvint material som
klassificeras enligt samma
tulltaxenummer som pro-
duklen inte 6verstiger 50%
av produktens pris fritt fab-

rik

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten
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Tuiltare-
nunmer

(1)

Produktbeskrivning

(2)

ur 82 kap. Verktyg, redskap, knivar,
skedar och gafflar av oddel
metall; delar av oadel metall
till sAdana artiklar; med
undantag av 8206, 8207,
8208, ur 8211, 8214 och
8215 f6r vilka reglema an-
ges nedan

8206 Satser av handverktyg enligt
tvA eller flera av numren
8202-8205, f6religgande i
detaljhandelsf6rpackningar

8207 Utbytbara verktyg f6r hand-
verktyg, Sven mekaniska,
eller for verktygsmaskiner
(t.ex. f6r pressning, stans-
ning, gAngning, borrning,
arborming driftning, fris-
ning, svarvning eller skruv-
dragning), inbegripet drag-
skivor f6r dragning och
matriser f6r strhngpressning
av metall, samt verktyg f6r
berg- eller jordborrning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
soin ger ursprungsstatus

(3)

Tillverkning varvid allt an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
an produkten

Tillverkning varvid alit an-
vant material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An nr 8202-8205. Hand-
verktyg enligt ni 8202-8205
fir dock ingl i satsen, f6rut-
satt att vardet av dessa inte
6verstiger 15% av satsens
pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- allt anvant material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produkten,
och

- vardet av allt anvant
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik
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Tulaxe-
nummer

Produktbeskrivning

(1) (2)

8208 Knivar och skArstil fbr mas-
kiner eller mekaniska appa-
rater

ur 8211 Knivar med skarande egg,
iven tandad (inbegripet
tridgirdsknivar), inte namn-
da eller inbegripna nigon
annanstans

8214 Andra skar- och klippverk-
tyg (t.ex. hirklippningsmas-

kiner, huggknivar och hack-
knivar f6r slakterier och
charkuterier eller f6r hus-
hillsbruk, pappersknivar);
artiklar och satser av artiklar
f6r manikyr eller pedikyr
(inbegripet nagelfilar)

8215 Skedar, gafflar, slevar, tArt-
spadar, fiskknivar, sm6rkni-
var, sockertanger och lik-
nande k6ks- och bordsartik-
lar

ur 83 kap. Diverse varor av oidel me-
tall, med undantag av ur
8306 f6r vilka reglema an-
ges nedan

Bearbetning eller behanding av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt
annat talltaxenum-
mer an produkten,
och

- vArdet av allt anvnt
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duklens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid alit an-
vant material kassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten. Dock fir
knivblad och knivskaft av
oidel metall anvindas

Tillverkning varvid alit an-
vant material klassificeras
enligt annat tulitaxenummer
n produkten. Dock fir

handtag och skaft av oAdel
metall anvandas

Tillverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tuUtaxenummer
in produkten. Dock fir
handtag och skaft av oidel
metall anvandas

Tillverkning varvid alit an-
vant material klassificeras
enligt annat tulitaxenummer

n produkten

Vol 1817, 1-31121
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Tuiltaxe- Produkibeskrivning
nummer

(1) (2)

ur 8306 Statyetter och andra pryd-

nadsf6remll, av oddel metall

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid alit an-
viint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer

An produkten. Dock fir an-

dra material enligt nr 8306
anvindas, f6rutsatt art virdet

av dessa inte 6verstiger 30%
av produktens pris fritt fab-

rik

ur 84 kap. Ktmreaktorer, Angpannor,
maskiner och apparater samt
mekaniska redskap; delar till
sidana varor; med undantag
av ur 8401, 8402, 8403, ur
8404, 8406-8409, 8411,
8412, ur 8413, ur 8414,
8415, 8418, ur 8419, 8420,
8423, 8425-8430, ur 8431,
8439, 8441, 8444-8447, ur
8448, 8452, 8456-8466,
8469-8472, 8480, 8482,
8484 och 8485 f6r vilka
reglerna anges nedan

ur 8401 BrAnsleelement f6r kAire-
aktorer'

8402 Angpannor och andra Ing-
generatorer (andra an sAdana
varmvattenpannor f6r cen-
traluppvArmning som ocksA
kan producera llgtrycksing-
a); hetvattenpannor

Tilverkning varvid:
allt anvint material
klassificeras enhigt
annat tuiltaxenum-
mer in produkten,
och
virdet av alit anviint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid alit an-
vAnt material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid:_
- alit anvant material

klassificeras enligt
annat tuiltaxenum-
mer in produkten,
och

- vardet av alit anvAnt
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

TiUverkning varvid vardet

av alt anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris frit fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvaint material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vairdet
av ait anvant material inte
overstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

I Denna regel skall tilampas til och med den 31 december 1993.
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Produktbeskrivning

(2)

Varmepannor fdr central-
uppvrmning, andra An sA-
dana enligt nr 8402 saint
hjilpapparater f6r anvdnd-
ning tillsammans med var-
mepannor f6r centralupp-
vArmning

TilIverkning varvid allt an-
vant material klassificeras
enligt annat tultaxenummer
in nr 8403 eller 8404

Tillverkning varvid vardet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

8406 nWgturbiner

8407 F6rbrinningskolvmotorer
med gnisttindning och med
fram- och Atergende eller
roterande kolvar

8408 F6rbrinningskolvmotorer

med kompressionstAndning
(diesel- eller semidiesel-
motorer)

8409 Delar som Ar I5mpliga at
anvAndas uteslutande eller

huvudsakligen fbr motorer
enligt nr 8407 eller 8408

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tiliverkning varvid vlrdet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris frilt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvAnt material inte
bverstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet

av allt anvdnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tultaxe-
nu mer

(1)

8403
och

ur 8404

Bearbening eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sam ger ursprungsstatus

eller

Vol 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning Bearberning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

8411 Turbojetmotorer, turboprop-
motorer och andra gastur-
binmotorer

8412 Andra motorer

ur 8413 Positiva roterande f6rtrlng-
ningspumpar

ur 8414 Fliktar, blfismaskiner och
liknande maskiner f6r in-
dustriellt bruk

Tillverkning varvid:
- alt anvgnt material

kiassificeras enligt

annat tulitaxenum-
mer an produkten,
och

vArdet av allt anvint

material inte Over-
siger 40% av pro-

duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-

tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- alit anvant material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer in produkten,
och

- vardet av allt anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-

duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid:
- allt anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produkten,
och

- vIrdet av alit anvint
material inte 6ver-

stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvAnt material inte

6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

TiUverkning varvid vardet
av alit anvAnt material inte

6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
nummer

(1)
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Tulltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

8415 Luftkonditioneringsapparater
best~ende av en motordriven
fldkt saint anordningar f6r
reglering av temperatur och
fuktighet, inbegripet sfdana
apparater i vilka fuktigheten
inte kan regleras separat

8418 KylskAp, frysar och annan
kyl- eller frysutrustning,
elektriska och andra; vArme-
pumpar, andra dn luftkondi-
tioneringsapparater enligt nr

8415

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- allt anvant material

klassificeras enligi
annat tulltaxenum-
mer An produkten,
och

- vArdet av alit anvant
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik. och
vArdet av allt anvant
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
virdet av anvAnt ur-
sprungsmaterial

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol 1817. 1-31121
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Produkibeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

ur 8419 Maskiner och apparater f6r
tri-, pappersmassa- och
pappindustriema

8420 Kalandrar och andra vals-
maskiner, andra in maskiner
f6r bearbetning av metall
eler glas. samt valsar till
sAdana maskiner

Tillverkning varvid:
virdet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och
material enligt sam-
ma tulltaxenummer
som produkten an-
vAnds inom ovan-
stlende procentsats
endast till en vArde
av h6gst 25% av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid:
- virdet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
dukiens pris fritt
fabrik, och

- material enligt sam-
ma tulltaxenummer
som produkten an-
vands inom ovan-
stende procentsats
endast till en virde
av h6gst 25% av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid vardet

av allt anv~nt material inte
8verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning Bearbeining eller behandling av tcke-ursprungsmaterial
sore ger ursprungssatus

8423 Vigar (med undantag av
vigar kansliga f6r 0,05 g
ener mindre), inbegripet
rAkne- och kontrollvigar;
vikter av alia slag f6r vfgar

8425 Maskiner och apparater f6r
-8428 lyftning eller annan hante-

ring, lastning, lossning eller
transport

Tillverkning varvid:
- alit anvAnt material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
met an produkten,
och

- virdet av alit anvant
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

TiUverkning varvid:
- vArdet av allt anvAnt

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- material enligt nr
8431 anvinds inom
ovanstAende pro-
centsats endast till
ett virde av h6gst
10% av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris frilt fabrik

Tillverkning varvid v~rdet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

8429 Sjdlvgtende bladschaktmas-
kiner, vAghyvlar, skrapor,
gravmaskiner, lastare,
stampmaskiner och vigvil-
tar:

- vigviltar Tillverkning varvid vArdet
av allt anvint material inte
overstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tulltaxe-
nummer

(1)

Vol 1817, 1-31121
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandlmg av icke-ursprungsmaterial
soin ger ursprungssfatus

- andra

8430 Andra maskiner och appa-
rater f6r grAvning, hyvling,
planering, stampning, till-
packning, schaktning, borr-
ning eller brytning av jord,
sten, mineral eller maim;
pAlningsmaskiner och pfl-
uppdragningsmaskiner; sn6-
plogar och sn6slungor

ur 8431 Delar f6r vagvSltar

Tillverkning varvid.
- virdet av alit anvant

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-

duktens pris fritt
fabrik, och

- material enligt nr

8431 anvinds inom

ovanstiende pro-
cent-sats endast till
ett virde av h6gst
10% av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- vArdet av allt anvAnt

material inte 6ver-

stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- material enligt nr
8431 anvands inom
ovanstende pro-

centsats endast till
ett virde av h6gst
10% av produkiens
pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet

av allt anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvint material inte

6verstiger 30% av produk-
tens pris frilt fabrik

Tiliverkning varvid virdet
av alit anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
numer

(I)
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

8439 Masklner och apparater, f6r

tillverkning av massa av
fibr6sa cellulosahaltiga ma-

terial eller f6r tillverkning
eller efterbehandling av

papper eller papp

8441 Andra maskiner och appa-
rater f6r bearbetning av
pappersmassa. papper eller
papp, inbegripet skrmaski-

ner av alla slag

8444 Maskiner enligt dessa num-
- 8447 met f6r anvindning inom

textilindustrin

Tillverkning varvid:
- vArdet av allt anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
dukitens pris fritt

fabrik, och
- material enligt sam-

ma tulltaxenummer
som produkten an-
vinds inom ovan-

stlende procentsats
endast till et vArde
av hogst 25% av
produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning varvid:
- vArdet av allt anvAnt

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris frilt
fabrik, och

- material enligt sam-

ma tulltaxenummer
som produkten an-
vAnds inom ovan-
stlende procentsats

endast till ett varde
av h6gst 25% av

produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid v -det
av alit anvtnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet

av alit anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817. 1-31121

TuIltaxe-
nummer

(1)
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Tullfaxe-
nummer

(1)

Produklbeskrivning

(2)

ur 8448 Hjalpmaskiner och hjAlp-
apparater f6r anvindning
tillsammans med maskiner
enligt nr 8444 och 8445

8452 Symaskiner, andra An trAd-

hifmaskiner enligt nr 8440;
m6bler, stativ och 6verdrag,
speciellt konstruerade for

symaskiner; symaskinsnllar:

- symaskiner (endast
f6r skyttels6m) med
6verdel, vans vikt
inte 6verstiger 16 kg
utan motor eller 17
kg med motor

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)

Tillverkning varvid vardet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritl fabrik

Tillverkning varvid:
- vardet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik,

- virdet av allt icke-
ursprungsmaterial
som anvints vid
monteringen av
6verdelen (exklusive
motor) inte 6ver-
stiger virdet av
anvint ursprungs-
material, och

- mekanismen f6r
trAdspAnning, grip-
mekanismen och
mekanismen f6r
zigzags6m utg6r ur-
sprungsvaror

Vol 1817. 1-31121
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Produkibeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

andra

8456 Verktygsmaskiner och andra
-8466 maskiner samt delar och

tinbeh6r till sAdana maskiner

enligt nr 8456-8466

8469 Maskiner och apparater f6r
-8472 kontorsbruk (t.ex. skrivmas-

kiner, riknemaskiner, dato-

rer, dupliceringsmaskiner,
hAftapparater)

8480 Formflaskor for metallgjute-
rier; bottenplattor till gjut-

formar; gjutmodeller; giut-

formar och andra formar f6r
metall (andra An g6tkokil-
ler). hArdmetall, glas, mine-
raliska inmen, gummi eller

plast

TilIverkning varvid vArdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

8482 Kullager och rullager Tillverkning varvid:
- alt anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer Rn produkten,
och

- virdet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte

6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tuiltaxe-
nummer

(1)
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Tillaxe- Produkibeskrivning
nummer

(1) (2)

8484 Packningar av metallplit i

f6rening med annat material
eller av tvI eller flera skikt
av metall; satser av pack-
ningar av skilda material, i

plsar, kuvert eller liknande

f6rpackningar

8485 Delar till maskiner och ap-
parater, inte f6rsedda med
elektriska kopplingsanord-
ningar, isolatorer, spolar,
kontaktelement eller andra
elektriska anordningar, inte

namnda eller inbegripna
nigon annanstans i detta
kapitel

ur 85 kap. Elektriska maskiner och
apparater, elektrisk materiel
samt delar till sidana varor;
apparater f6r inspelning eller
Atergivning av Ijud, appa-
rater f6r inspelning eller
Atergivning av bilder och

Ijud f6r television samt delar
och tillbeh6r till shdana
apparater; med undantag av

8501, 8502, ur 8518, 8519-
8529, 8535-8537, ur 8541,

8542, 8544-8548 fOr vilka
reglema nedan anges

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid vardet
av allt anvgnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris frilt fabrik

Tillverkning varvid:
- alit anvant material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produkten,

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvAnt material inte
overstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

vardet av alit anvint
material inte 6ver-

stiger 40% av pro-
duktens pris fritt

fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Tulltaxe -
nummer

(I)

Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

8501 Elektriska motorer och ge-
neratorer (med undantag av
generatoraggregat)

8502 Elektriska generatoraggregat
och roterande omformare

ur 8518 Mikrofoner och mikrofon-
stativ; h gtalare, med eller
utan h61je, tonfrekvensf6r-
stirkare; elektriska ljudf6r-
stArkningsanlAggningar

Tillverkning varvid:
- vardet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- material enligt nr
8503 anvinds inom
ovanstiende pro-
centsats endast till
eft virde av h6gst
10% av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- virdet av allt anv~nt

material inte 6ver-

stiger 40% av pro-
duktens pris frill
fabrik, och

- material enligt nr
8501 eller 8503
inom ovanstlende
procentsats anvinds
endast till ett varde

av sammanlagt hdgst
10% av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- virdet av allt anvAnt

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- virdet av allt anvint
icke-urspmngsmate-
rial inte 6verstiger
vardet av anvant ur-
sprungsmaterial

Tillverkning varvid vardet
av alit anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol 1817, 1-31121
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Produkbeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sam ger ursprungsstatus

8519 Skivspelare, elektriska
grammofoner, kassettband-
spelare (andra in sidana
enligt ni 8520) och andra
apparater fbr IjudAtergivning,
inte f6rsedda med anordning
f6r Ijudinspelning:

- elektriska grammo-

foner

- andra

8520 Bandspelare och andra ap-

parater f6r Ijudinspelning,

Sven innehAtlande anordning
f6r IjudAtergivning

Tillverkning varvid:
- vardet av allt anvant

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt

fabrik, och
- virdet av allt anvint

icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vgrdet av anvant
ursprungsmaterial

Tillverkning varvid:
- vArdet av allt anvant

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- v~rdet av alit anvint
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vArdet av anvint ur-
sprungsmaterial

Tillverkning varvid:
- virdet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- vArdet av allt anvAnt
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vArdet av anvAnt ur-
sprungsmaterial

Tillverkning varvid viirdet

av alit anvint material inte
6verstiger 25% av produk-

tens pris frill fabrik

Tillverkning varvid vdrdet
av allt anvint material inte

6verstiger 30% av produk-
tens pris frill fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

TWlltaxe-
nummer

(1)
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Produkibeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandhng av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungssatus

8521 Apparater f6r inspelning
eller Atergivning av video-
signaler

8522 Delar och tillbeh6r till appa-
rater enligt nr 8519-8521

8523 Beredda oinspelade media

f6r inspelning av Ijud eUer
f6r liknande inspelning av
andra fenomen, andra An
produkter enligt 37 kap.

8524 Granmofonskivor, inspelade
band och andra media med
inspelningar av Ijud eller av
andra fenomen, inbegripet
matriser f6r tillverkning av
grammofonskivor men inte

produkter enligt 37 kap.:

Tillverkning varvid:
- vairdet av ailt anvant

material inte Over-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- virdet av alit anvint
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vardet av anvint ur-
sprungsmaterial

Tillverkning varvid vArdet
av ait anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alif anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet

av allt anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817. 1-31121

TuIltaxe-
nummer

(1)
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Produktbeskrivning

(2)

- matriser f6r tillverk-
ning av grammofon-
skivor

- andra

8525 Apparater for sandning av
radiotelefoni, radiotelegrafi,
rundradio eller television,
aven med inbyggd utrust-
ning f6r mottagning, Ijudin-
spelning eller IjudAtergiv-
ning; televisionskameror

Tillverkning varvid vArdet
av alt anvint material inte

6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- vArdet av allt anvint

material inte 6ver-

stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- material enligt or
8523 inom ovan-
stlende procentsats

anvAnds endast till
ett vArde av h6gst
10% av produktens

pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- vardet av allt anvant

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-

duktens pris fritt
fabrik, och

- virdet av alit anvAnt

icke-utsprungsmate-
rial inte 6verstiger
virdet av anvgnt
ursprungsmaterial

Tillverkning varvid vardet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid v~rdet
av ailt anvAnt material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817. 1-31121

Tulitaxe-
nummer

(1)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
soin ger ursprungsstatus
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Produktbeskrivning

(2)

Bearbening eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsslatus

eller

8526 Radarapparater, apparater f6r
radionavigering saint appa-
rater fOr radioman6vrering
eller radiostyming

8527 Apparater f6r mottagning av
radiotelefoni, radiotelegrafi
eller rundradio, Sven med
inbyggd utrustning f6r in-
spelning eller Atergivning av
Ijud eller med inbyggt ur

Tiliverkning varvid:
- v~rdet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- vrdet av alit anvint
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vardet av anvant ur-
sprungsmaterial

Tillverkning varvid:
- vardet av alt anvAnt

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- vardet av allt anvint
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
viirdet av anvAnt ur-

sprungsmaterial

Tillverkning varvid vardet
av alt anvant material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tilverkning varvid virdet
av alit anvant material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

8528 Televisionsmottagare (inbe-
gripet videomonitorer och
videoprojektorer), Sven med
inbyggd rundradiomotta-
gate, inbyggd utrustning f6r
inspelning elier Atergivning
av Ijud eller inbyggd utrust-
ning f6r inspelning eller
Atergivning av videosignaler:

Vol. 1817. 1-31121

TuIltaxe-
Mummer

(1)
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Produktbeskrivnng Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

- apparater fOr inspel-
ning eller Atergiv-
ning av videosigna-
ler med inbyggd
mottagardel f6r tele-
vision

- andra

Tiliverkning varvid:
- vArdet av allt anvAnt

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- vArdet av alit anvant
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vardet av anvant ur-
sprungsmaterial

Tiliverkning varvid:
- vArdet av allt anvAnt

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- vardet av alit anvant
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vardet av anvant ur-
sprungsmaterial

Tillverkning varvid v~rdet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvint material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

8529 Delar som ar limpliga art
anvandas uteslutande eller
huvudsakligen till apparater
enligt nr 8525-8528:

- Iampliga att anvin-
das uteslutande eller
huvudsakligen till
apparater f6r inspel-
ning eller tergiv-
ning av videosigna-
ler

Tillverkning varvid vardet
av alit anvant material inte
6verstiger 40% av produkt-

ens pris fritt fabrik

Vol 1817, 1-31121

Tulltaxe-
nummer

(I)
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungssfatus

(3) eller (4)

- andra

8535 Elektriska apparater for
och brytning, omkoppling eller

8536 skyddande av elektriska
kretsar eller f6r ftadkom-

mande av anslutning till
eller f6rbindelse i elektriska

kretsar

8537 Taylor, paneler, hyllor, ban-
kar, skAp o.d. (inbegripet
styrskAp f6r numeriska styr-
system), utrustade med tvA
eller flera apparater enligt or

8535 eller 8536 och avsedda
alt tjgnstg6ra som elektriska
man6ver- eller kopplingsor-
gan, inbegripet sAdana taylor

etc. som innehAller instru-
ment eller apparater enligt
90 kap., dock inte kopp-

lingsanordningar enligt nr
8517

Tillverkning varvid
- virdet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris frilt
fabrik, och

- virdet av alit anvgnt
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
virdet av anvAnt
ursprungsmaterial

Tillverkning varvid:
- virdet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duk-tens pris frill

fabrik, och
- material enligt nr

8538 anvinds inom
ovanstende pro-
cent-sats endast till
ett virde av h6gst
10% av produkiens
pris frin fabrik

Tillverkning varvid:
- vArdet av allt anvant

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- material enligt nr
8538 anvands inom
ovanstfiende pro-
centsats endast till
ett varde av h6gst
10% av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet

av alit anvint material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet

av alt anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tulltaxe-
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Produkibeskrivning Bearbetning eller behandhng av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

ur 8541 Dioder, transistorer och
liknande halvledarkompo-
nenter eller halviedarele-
ment, med undantag av
wafers som annu inte ned-
skurits till chips

8542 Elektroniska integrerade

kretsar och andra elektro-
niska mikrokretsar

8544 Isolerad (inbegripet lackerad
eller anodoxiderad) trAd och
kabel (Aven koaxialkabel)
och andra isolerade elek-
triska ledare, Aven f6rsedda
med kopplingsanordningar;
optiska fiberkablar, i vilka
varje enstaka fiber r f6r-

sedd med eget h61je, 5ven i
f6rening med elektriska
ledare eller f6rsedda med
kopplingsanordningar

8545 Kolelektroder, kolborstar,
lampkol, kol f6r galvaniska
element och andra artiklar
av grafit eller annat kol,
Aven i f6rening med metall,
av sAdana slag som anvinds
for elektriskt andamAl

Tillverkning varvid:
- alt anvAnt material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer an produkten,
och

- vArdet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid.
- vardet av alt anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- material enligt nr
8541 eller 8542
anvands inom ovan-
stAende procentsats
endast till ent vArde
av sammanlagt h6gst
10% av produktens
pris frill fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris frilt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material inte
overstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

TuIltaxe-
nummer
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Tulltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1)()

8546 Elektriska isolatorer, oavsett
materialet

8547 Isolerdetaljer (med undantag
av isolatorer enligt nr 8546)
f6r elektriska maskiner eller
apparater eller f6r annat
elektriskt andamAl, utg6ran-
de detaljer belt av isoler-
material bortsett fOn mindre
metalldelar (t.ex. gangade
hylsor) som ingjutits eller
inpressats i massan i sam-
band med tillverkningen och
som Ar avsedda uteslutande
f6r sammanfogning; elek-
triska isolerrr6r saint f6r-
bindningsdetaljer till sAdana,
av oadel metall, invandigt

belagda med isolermaterial

8548 Elektriska delar till maskiner
och apparater, inte nAmnda
eller inbegripna nigon an-
nanstans i detta kapitel

8601 Lok och annan rullande
-8607 j 'nvigs- och spArvigsma-

teriel samt delar till sidan
materiel

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmatergal
SoM ger ursprungSStatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvhnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vot. 1817, 1-31121
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Produbtbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

8608 Stationer jarnvAgs- och
spkrviigsmateriel; mekanisk
(inbegripet elektromekanisk)
signalerings-, sbkerhets-
och trafik6vervakningsut-
rustning f6r jarirvigar, spAr-
vigar, landsvigar, gator,
floder, kanaler, parkerings-
platser, hamnanliggningar
eller flygfklt; delar till sidan
materiel och utrustning

8609 Godsbehillare (containrar),
inbegripet sidana f6r trans-
port av vitskor, speciellt
konstruerade och utrustade
f6r befordran med et eller
flera slag av transportmedei

ur 87 kap. Fordon, andra in rullande
jarnvAgs- ener sprvAgs-
materiel, saint delar och
tiilbeh6r till fordon; med
undantag av 8709-8711, ur
8712, 8715 och 8716 f6r
vilka reglema anges nedan

8709 Truckar, inte f6rsedda med
lyft- eller hanteringsutrust-
ning, av sidana slag som
anvinds i fabriker, magasin,
hamnomriden eller pA flyg-
platser f~r korta transporter
av gods; dragtnzckar av
sidana slag som anvinds pA
jirnvigsperronger; delar till
i detta nummer nixmnda
fordon

Tilverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt
annat tultaxenum-
mer in produkten,
och

- virdet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duklens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alt anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritl fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- alt anvant material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produkten,
och

- virdet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik -

Tillverkning varvid vardet
av alt anvaint material inte

6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tilverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris frit fabrik

Vol. 1817, 1-31121

TwIltaxe-
nummer

(1)
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Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatna

(3) eller (4)

8710 Stridsvagnar och andra mo-
tordrivna pansrade strids-
fordon, Sven utrustade med
vapen, samt delar till sidana
fordon

Tillverkning varvid:
alit anvant material

kiassificeras enligt

annat tulltaxenum-
mer an produkten,

och

- vardet av alit anvint

material inte 6ver-

stiger 40% av pro-
duktens pris fritt

fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material inte

6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

8711 Motorcyklar (inbegripet
mopeder) samt cyklar f6r-
sedda med hjAlpmotor, med

eller utan sidvagn; sidvag-

nar:

- med f6rbrinnings-

kolvmotor med
fram- och Aterglen-
de kolv eller kolvar:

-- med en cylinder-
volym av h6gst

50 cm3

Tillverkning varvid:
- vardet av alit anvant

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris frit?
fabrik, ocb

- virdet av alit anvint
icke-urspnungsmate-
rial bite 6verstiger
virdet av anvint
ursprungsmaterial

TiUverkning varvid vdrdet
av alit anvgnt material hite

6verstiger 20% av produk-

tens pris fritt fabrik

Vol 1817, 1-31121

tlltaxe-
,u(mer

(1)
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Produkitbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som get ursprungsstatus

eller

-- med en cylinder-
volym 6versti-

gande 50 cm
3

- andra

ur 8712 Cyklar, inte fbrsedda med
kullager

Tillverkning varvid:
- virdet av allt anvAnt

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-

duktens pris fritt

fabrik, och
- vhrdet av alt anvint

icke-ursprungs-
material inte 6ver-

stiger vardet av

anvant ursprungs-

material

Tillverkning varvid:
- virdet av allt anvant

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-

duktens pris fritt
fabrik, och

- vardet av alit anvant

icke-ursprungsmate-

rial inte 6verstiger
vardet av anvant ur-

sprungsmaterial

Tilverkning utgtende frn
material som inte klassifice-
ras enligt nr 8714

Tillverkning varvid vArdet

av allt anvAnt material inte

6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol 1817, 1-31121

TuIltaxe-
nunmer

(1)
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Produkibeskrivning Bearbetning eller behanding av wke-ursprungsmaterial
som ge ursprungsstatus

8715 Bamvagnar och delar till
barnvagnar

8716 SlApfordon och pAhdngsvag-
nar; andra fordon, utan me-
kanisk framdrivningsanord-
ning, delar till fordon enligt
detta nummer

ur 88 kap. Luftfartyg och rymdfarkoster
saint delar till s~dana; med
undantag av ur 8804 och
8805 f6r vilka reglema an-
ges nedan

ur 8804 S.k. rotochutes

8805 Startanordningar f6r luft-
fartyg; inbromsningsanord-
ningar av sAdana slag som
anvinds pA hangarfartyg
saint liknande utrustning;
marktrAningsapparater f6r
flygutbildning; delar till i
delta nummer n5nmnda varor

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt
annat tulitaxenum-
met in produkten,
och

- vardet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
dukitens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid:
- alit anvant material

Idassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produkten,
och

- vArdet av alit anvaint
material inte Over-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid alit an-
vint material klassificeras
enligt annat tulitaxenummer
An produkten

Tillverkning utgAende frn
material enligt vilket tul-
taxenummer som heist, in-
begripet andra material en-
ligt nr 8804

Tinverkning varvid allt an-
vint material kIassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvint material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvfnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvant material inte
bverstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vflrdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tiliverkning varvid virdet
av allt anvint material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817. 1-31121

Tultaxe-
nunmer

(1)
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Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
soam get ursprungsstatus

89 kap. Fartyg saint annan flytande
materiel

ur 90 kap. Optiska instrument och ap-
parater, foto- och kinoappa-
rater, instrument och appa-
rater fOr mitning eller kon-
troll, medicinska och kirur-
giska instrument och appa-
rater; delar och tillbeh6r till
sidana artiklar, med undan-
tag av 9001, 9002, 9004, ur
9005, ur 9006, 9007, 9011,
ur 9014, 9015-9020 och
9024-9033 f6r vilka reg-
lerna anges nedan

9001 Optiska fibrer och optiska
fiberknippen; optiska fiber-
kablar, andra in sidana
enligt nr 8544; skivor och
plattor av polariserande
material; linser (inbegripet
kontaktlinser), prismor,
speglar och andra optiska
element, oavsett materialet,
omonterade, andra in sidana
element av glas som inte Ar
optiskt bearbetade

9002 Linser, prismor, speglar och
andra optiska element, oav-
sett materialet, monterade,
utg6rande delar eller till-
beh6r till instrument eller
apparater, andra in sidana
element av glas som inte fr
optiskt bearbetade

9004 Glas6gon o.d., avsedda f6r
synkorrektinn, som skydd
fbr 6gonen eller f6r annat
Andamfil

Tillverkning varvid alt in-
giende material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
in produkten. Fartygsskrov
enligt nr 8906 fir dock inte
anvindas

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer in produkten,
och

- virdet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvint material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvdnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tlitaxe-
numiner

(1)
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Produktbeskrivning Bearbemning eller behandhng av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstanss

ur 9005 Kikare (monokulira och
binokulara), inbegripet tele-
skop, saint stativ till sdana,
med undantag av astrono-
miska tuber (refrak-torer)
och stativ till sidana

ur 9006 Stillbildskameror; blixtljus-
apparater och blixtlampor,
f6r fotografiskt bruk, andra

in blixtlampor med elektrisk
tindning

Tillverkning varvid:
- allt anvant material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer An produkten,
och

- vardet av allh anvant
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- virdet av allt anvgnt
icke-ursprungsinate-
rial inte 6verstiger
virdet av anvint
ursprungsmaterial

Tillverkning varvid:
- allt anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
mer in produkten,
och

- virdet av allt anvint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- virdet av allt anvint
icke-ursprungs-
material inte 6ver-
stiger virdet av
anvint ursprungs-
material

Tillverkning varvid virdet
av allt anvint material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tiliverkning varvid vArdet
av alit anvint material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tuiltaxe-
nummer

(1)
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Produkibeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sore ger ursprungsstatus

eller

9007 Kinokameror och kino-
projektorer, Sven med in-
byggd utrustning f6r inspel-
ning eller tergivning av ljud

9011 Optiska mikroskop, inbe-
gripet stdana for fotomikro-
grafti; kinefotomikrografi
eller mikroprojektion

ur 9014 Instrument och apparater f6r
navigering, andra in kom-
passer

9015 Instrument och apparater f6r
geodesi (inbegripet fotog-

rammetrisk geodesi), lant-
mAteri, hydrografi, oceano-
grafi, hydrologi, meteorologi
eller geofysik, med undantag
av kompasser; avstindsmd-
tare

Tillverkning varvid:
- alit anvant material

klassificeras enligt
annat tulitaxenum-
mer in produkten,
och

- virdet av alt anvfnt

material inte 6ver-

stiger 40% av pro-
duktens pris frit
fabrik, och

- vardet av alit anvant
icke-ursprungs-
material inte 6ver-
stiger vArdet av
anvint ursprungs-
material

Tillverkning varvid:
- allt anvant material

klassificeras enligt
annat tuiltaxenum-
mer An produkten,
och

- virdet av allt anvaint
material inte 6ver-

stiger 40% av pro-
duktens pris fritt

fabrik, och
- virdet av alit anvAnt

icke-ursprungsmate-

rial inte 6verstiger
vArdet av anvant ur-

sprungsmaterial

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet

av alit anvfnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tuiltaxe-
nummer

(1)
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Tulltaxe- Produkibeskrivning
nummer

(1) (2)

9016 Vflgar kansliga f6r 0,05 g
eller mindre, Aven med till-

h6rande vikter

9017 Ritinstrument, ritsinstrument

och r kneinstrument (t.ex.
ritapparater, pantografer,
gradskivor, ritbestick, rikne-

stickor och rikneskivor),
instrument som hills i han-

den fbr lAngdmftning (t ex.
mitstockar, mAtband, mikro-
metrar och skjutmitt), inte

namnda eller inbegripna
nigon annanstans i detta
kapitel

9018 Instrument och apparater
sor anvAnds for medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller vete-

rin~rt bruk, inbegripet scin-
tigrafer, andra elektromedi-
cinska apparater samt in-
strument for synprovning:

Bearbetning eller behandluig av icke-ursprungsmaterial
Som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid virdet
av allt anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-

tens pris frill fabrik

Tillverkning varvid virdet

av alit anviint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris frill fabrik

- tandlAkarstolar med
inbyggd tandlikarut-
rustning eller spott-
kopp

- andra

Tillverkning utgiende frin
material enligt vilket tull-
taxenummer som heist, in-
begripet annat material en-
ligt nr 9018

Tillverkning varvid:
- allt anvint material

klassificeras enligt
annat tuitaxenum-
mer in produkten,
och

- virdet av alit anvint
material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvAnt material inte

6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet

av allt anvgnt material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris frill fabrik

Vol. 1817, 1-31121
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Produtbeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstats

9019 Apparater f6r mekanoterapi;
massageapparater; apparater
f6r psykotekniska under-
s6kningar; apparater fdr
ozonterapi, syreterapi, aero-
solterapi eller konstgiord
andning saint andra and-
ningsapparater f6r terapeu-
tiskt bruk

9020 Andra andningsapparater,
inbegripet gasmasker men
inte sAdana enkla skydds-
masker som varken har
mekaniska delar eller utbyt-
bart filter

9024 Maskiner och apparater f6r
provning av hlrdhet, hil-
fasthet, sammanpressbarhet,
elasticitet eller andra meka-
niska egenskaper hos mate-
rial (t.ex. metaller, trA, tex-
tilvaror, papper eller plast)

9025 Areometrar och liknande
instrument, termometrar,
pyrometrar, barometrar,
hygrometrar och psykromet-
rar, Sven registrerande, saint
alla slags kombinationer av
dessa instrument

Tillverkning varvid:
- alit anvAnt material

klassificeras enligt
annat tulitaxenum-

mer In produkten,

och
- virdet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-

duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid:
- allt anvint material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-
met in produkten,

och
- vrdet av alit anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-

duktens pris fritt

fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anviint material inte

dverstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vkrdet
av allt anvint material inte

6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vhrdet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 25% av produk-
tens pris frilt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvAnt material inte

6verstiger 25% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tulltae-
nunmmer

(1)
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Tulltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

9026 Instrument och apparater f6r
mitning eller kontroll av
gasers eller vitskors str6m-

ning, nivi, tryck e.d. (t.ex.
genomstr6mningsmitare,

niv imatare, manometrar och
virmef6rbrukningsmitare),

med undantag av instrument
och apparater enligt nr 9014,

9015, 9028 eller 9032

9027 Instrument och apparater f6r
fysikalisk eller kemisk ana-
lys (t.ex. polarimetrar, re-

fraktometrar, spektrometrar
saint gas- eller r~kanalys-
apparater); instrument och

apparater fdr mitning eller

kontroll av viskositet, poro-
sitet, dilatation, ytspinning

e.d.; instrument och appara-
ter f6r mAtning eller kontroll

av varmemAngd, Ijudnivi

eller Ijusintensitet (inbegripet
exponeringsmitare); mikro-
tomer

9028 F6rbruknings- och produk-
tionsmatare f6r gaser, vit-

skor efler elektricitet, inbe-
gripet kalibrerings-mitare
f6r sAdana instrument:

Bearbetning eller behanding av icke-ursprungsmaterial
soon get ursprungssfatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvint material inte
6verstiger 40% av produk-

tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvint material inte

6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817. 1-31121
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Produkibeskrivning

(2)

- delar och tillbehdr

- andra

9029 Varvrfknare, produktions-
raknare, taxametrar, vAg-
mAtare, stegrAknare o.d.;
hastighetsmAtare och tako-
metrar, andra in artiklar
enligt nr 9015; stroboskop

9030 Oscilloskop, spektrumanaly-
sapparater saint andra in-
strument och apparater for
matning eller kontroll av
elektriska storheter, med
undantag av matare enligt nr
9028; instrument och appa-
rater f6r mitning eller pI-
visande av alfa-, beta-,
gamma- eller rbntgenstrfll-
ning, kosmisk strAlning eller
annan joniserande strAining

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- vardet av alt anvAnt

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- vArdet av allt anvAnt
icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vArdet av anvdnt ur-
sprungsmaterial

Tillverkning varvid vardet
av allt anvdint material inte
overstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvfnt material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol. 1817, 1-31121

Tultaxe-
nunmer

(1)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungssatasu
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TlIltaxe- Produkbeskrivning
nummer

(1) (2)

9031 Instrument, apparater och
maskiner frr mitning eller
kontroll, inte nsmnda eller
inbegripna nigon annanstans
i detta kapitel; profilprojek-

torer

9032 Instrument och apparater f6r
automatisk reglering

9033 Delar och tillbeh6r (inte

namnda eller inbegripna
nigon annanstans i detta

kapitel) till maskiner, instru-
ment och apparater enligt 90

kap.

ur 91 kap Ur och delar till ur; med
undantag av 9105 och
9109-9113 for vilka regler-

na anges nedan

9105 Andra ur

9109 Andra urverk, kompletta och

sammansatta

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsslatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid vardet
av allt anvant material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris friti fabrik

Tillverkning varvid va-det
av alit anvint material inte

6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet

av alit anvAnt material inte
6verstiger 40% av produk-

tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid-
- vArdet av alit anvant

material inte over-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt

fabrik, och
- vArdet av anvAnt

icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vardet av anvant ur-

sprungsmaterial

Tillverkning varvid:
- vardet av alit anvant

material inte 6ver-

stiger 40% av pro-
duktens pris fritt

fabrik, och
- vardet av anvant

icke-ursprungsmate-
rial inte 6verstiger
vArdet av anvAnt ur-

sprungsmaterial

Tillverkning varvid vardet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvgnt material inte
overstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol 1817, 1-31121
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Produbbesrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sam ger ursprungsstatus

(3) eller (41

9110 Kompletta urverk, inte sam-
mansatta eller delvis sam-
mansatt (urverkssatser);
ofullstindiga urverk, sam-
mansatta; riurverk

9111 Boetter till ur enligt or 9101
eller 9102 saint delar till
shdana

9112 Urfoder och andra h6ljen till
varor enligt delta kapitel
samt delar till sAdana

Tillverkning varvid:
- virdet av allt anvtnt

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris fritt
fabrik, och

- material enligt nr
9114 anvinds inom
ovanstiende pro-
centsats endast till
en virde av h6gst
10% av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt
annat tultaxenum-
mer An produkten,
och

- vIrdet av allt anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duklens pris frit
fabrik

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt

annat tulltaxenum-
mer An produkten.
och

- virdet av allt anvint

material inte 6ver-
stiger 40% av pro-
duktens pris frill
fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alt anvant material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvint material inte
6verstiger 30% av produk-
tens pris fritt fabrik

Vol 1817, 1-31121

Tuiltaxe-
nummer

(1)
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Produlabeskrivning

(2)

9113 Urarmband och delar till
urarmband:

- av oadel metall, Sven
f6rgyllda, f6rsiivrade
eller platinerade eller
av pliterad !del
metall

- andra

92 kap. Musikinstrument; delar och
tillbeh6r till musikinstrument

93 kap. Vapen och ammunition;
delar och tillbeh6r till vapen
och ammunition

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sore ger ursprungsstatus

Tillverkning varvid virdet

av alit anvint material inte
6verstiger 40% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av allt anvfnt material inte

6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av alit anvant material inte

6verstiger 40% av produk-

tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid virdet
av alit anvAnt material inte
6verstiger 50% av produk-

tens pris fritt fabrik

Vol 1817, 1-31121

Tulltaxe-
nummer

(1)
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Tlhltaxe-
nummer

(1)

Produk rbeskrivning

(2)

ur 94 kap. M6bler, sdngklAder, mad-
rasser, resirbottnar till sing-
ar, kuddar och liknande
stoppade inredningsartiklar;
belysningsarmatur och andra
belysningsartiklar, inte
n amnda eller inbegripna
nigon annanstans; ljusskyl-
tar, namnplitar med belys-
ning, o.d.. monterade efler
monteringsfardiga byggna-
der, med undantag av ur
9401, ur 9403, 9405 och
9406 for vilka reglema an-
ges nedan

ur 9401
och

ur 9403

M6bler av oAdel metall vari
ingir bomullsviv varvid
vavens vikt inte 6verstiger
300 g/m

2

Bearbetning eller behandhing av icke-ursprungsmaterial
$om ger ursprungsstatus

(3) eller

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvlnt material kIas-

sificeras enligt annat tulltax-

enummer An produkten

Tillverkning varvid allt an-
vAnt material klassificeras

enligt annat tuiltaxenummer
an produkten

ELLER
Tillverkning utglende frAn
stycken av bomullsviiv, i
tillformade stycken for di-

rekt anvimdning, enligt Dr
9401 eller 9403, forutsatt
art:
- vtrdet av sAdant

material inte 6ver-
stiger 25% av pro-

duktens pris fritt
fabrik, och

- allt 6vrigt ingAende

material utg6r ur-

sprungsvaror och
klassificeras enligt
annat tulltaxenum-

mer an nr 9401 eller
9403
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Tulltaxe- Produktbeskrivning
nummer

(1) (2)

9405 Belysningsarmatur och andra
belysningsartiklar (inbegripet
strilkastare) saint delar till
sAdana artiklar, inte nWamnda

eller inbegripna ntgon an-
nanstans; Ijusskyltar, namn-
plAtar med belysning, o.d.
med fast, varaktigt monterad
ljuskAlla saint delar till sA-
dan artiklar, inte namnda
eller inbegripna ntgon an-
nanstans

9406 Monterade eller monterings-
firdiga byggnader

ur 95 kap. Leksaker, spel och sport-
artiklar; delar till sAdana
artiklar; med undantag av

9503 och ur 9506 for vilka
reglema anges nedan

9503 Andra leksaker; skalenliga
modeller och liknande mo-

deller f6r f6rstr6else, meka-
niska eller icke mekaniska;
pussel av alla slag

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
sOm ger ursprungsstatus

(3) eller

Tillverkning varvid vardet
av alit anvant material inte
bverstiger 50% av produk-
tens pris frilt fabrik

Tillverkning varvid vardet
av allt anvdnt material inte
6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt an-
vint material klassificeras
enligt annat tulltaxenummer
An produkten

Tillverkning varvid:
- alit anvint material

klassificeras enligt

annat tulltaxenum-
mer an produkten,
och

- vardet av alit anvint

material inte bver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik
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Tultaxe-
nummer

(1)

Produktbeskrivning

(2)

ur 9506 Redskap och annan utrust-
ning f6r gymnastik, idrott,

arman sport (utom bordten-

nis), utomhusspel eller
utomhuslek, inte nimnda
eier inbegripna nAgon an-

nanstans i detta kapitel;
simbassfinger och plaskdam-

mar

ur 96 kap. Diverse artiklar; med un-

dantag av ur 9601, or 9602,
ur 9603, 9605, 9606, 9612,
or 9613 och ur 9614 f6r

vilka reglema anges nedan

r 9601
och

r 9602

Varor av animaliska, vege-
tabiliska eller mineraliska
snidningsmaterial

or 9603 Kvaslar, borstar och penslar
(med undantag av viskor och

liknande endast hopbundna

artiklar saint borstar och
penslar av mArd- eller eknr-
rhir), mekaniska mattsopare

utan motor, m~lardynor och

mllningsrullar, avtorkare

o.d. av gummi eller annat
mjukt material samt moppar

9605 Reseetuier med artiklar f6r

toalettindamll. f6r s6mnad

eller f6r rengdring av skor

eller kllder

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)

Tillverkning varvid alit an-
vant material klassificeras

enligt annat tuiltaxenummer

Afn produkten. Dock fAr
grovt tillformade imnen till

golfklubbshuvuden anvin-
das.

Tillverknig varvid alit an-
vAfnt material Idassificeras

enligt annat tulltaxenummer
In produkten

Tillverkning utglende frAn

"bearbetade" snidningsmate-
rial enligt samma tulltaxe-

nummer som produkten

Tillverkning varvid vArdet
av alit anvint material inte

6verstiger 50% av produk-
tens pris fritt fabrik

Varje enskild vara i satsen

mlste uppfylla de ursprung-
svillkor som skulle gAlla f6r
sldan vara om den inte

ingick i satsen. Icke-urs-

prungsvaror fAr dock ingA,
f6rutsatt aft sammanlagda
vardet av dessa inte 6ver-
stiger 15% av satsens pris

fritt fabrik
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TuIltaxe- Produkrbeskrivning
numm er

(1) (2)

9606 Knappar saint knappformar

och andra delar till knappar;

knappamnen

9612 Fargband f6r skrivmaskiner
och liknande fargband, in-
drankta med fArg eller pA
annat satt preparerade f6r at

kunna ge etn avtryck, aven
pA 

spolar eller i patroner;
firgdynor, Sven indrankta
med fArg, med eller utan ask

ur 9613 Piezoelektriska tindare

ur 9614 R6kpipor och piphuvuden

97 kap. Konstverk, fbremAl f6r sam-
lingar saint antikviteter

Bearbemning eller behandling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Tillverkning varvid:
- alit anvAnt material

klassificeras enligt

annat tulltaxenum-
met An produkten,
och

- virdet av alit anv ant

material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt

fabrik

Tillverkning varvid:
- allt anvant material

klassificeras enligt
annat tulltaxenum-

mer 5n produkten,
och

- virdet av alit anvant
material inte 6ver-
stiger 50% av pro-
duktens pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid vArdet
av allt anvint material enligt
nr 9613 inte 6verstiger 30%
av produktens pris fritt fab-
rik

Tillverkning utglende fr~n
grovt tillformade imnen

Tillverkning varvid alit an-
vint material kiassificeras

enligt annat tulitaxenummer
in produkten
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T LLAGG IIl

VARUCERTIFIKAT EUR.I
OCH ANSOKAN OM VARUCERliFIKAT EUR.1

Tryckningsf6reskrifter:

1. Varje blankett skall ha formatet 210x297 mm. En tolerans pA lAngden om h6gst plus 8 mm eller
minus 5 mm kan tillStas. Det papper som anvgindes skall vara vit? och inte innehilla slipmassa och
viga minst 25 g/m2. Det skall vara f6rsett med guillocherad botten i gr6n farg f6r at? PA mekanisk
eller kemisk v~ig utf6rd f6rfalskning skall bli synlig.

2. EES-lAndemas myndigheter kan f6rbehAlla sig ritten till tryckning av blankettema eller anf6rtro
derma At godkiinda tryckerier. I sistnAmnda fall skall pA varje blankett finnas uppgift om godkAnnande.
Varje blankett skall f6rses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som
m6jligg6r identifiering av tryckeriet. F6r sarskiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom
genom tryck eller pA annat satt f6rses med serienummer.
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VARUCERTIFIKAT
. Em* v ." " ... .4 EUR. 1 N,

2. Corlilikal l nvhndnug i don I6mhrnberilbgado hondoln nllan

och
3. w-.atl (nm ue .J. -lJl qQaam

(ango bor da landor. gruppor av Under aller ovrlidon)

4. Lad w r t - ", evut - IS. ftegan mwo. g w alfi
era na - ww,; Maid,

6. weara.W t.ie k).cvl 7. Na-hnw

8. rmh.r se. h e .MuIl], lOg 9. orBi panI lear 10. FatJmMpp-
- eiw. ersieri 0. ~ev N obot.*

II TULLMYNDIGHETENS INTYG 12. EXPORTORENS DEKLARATION
DeklaratLionen granskad wan anmrknmng Underlocknad Idrshkrat hArmed all ovan anginna vaor

upptyllor vdIkoron M6r cerliflikalets orhiAllando

Expolahndhng (2)

lypm
C - ' Tullanslall 0n -' atm

- - - Land Oller omnhde
- -d*0
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13. BEGARAN OM KONTROLL jll 14. RESULTAT AV KONTROLLEN
Vid don undors~krnng som vorkslAllls ha belunnils al dellt crll-
fikal (1)

E ulfirdats av angiven luflnstal ocb all do uppgilter sm

dlt innohAllor Ar rtliga.

iZ 0upplylor do lasttilida 16rordnungarna (so bfogado an-

mArkrngar).

AnhAIIos orn konlroll av nklighoten av delta corlilikal

ion 0 dk. 0 s (;;i C . ................ . ...... ...... ... k. ...

11Sen II I tll~ao Jig

ANVISNNGAR
1. Certifikatet fir into innohAlla radorngar oiler 6vetskrivnngar.

Andringar som vidlagos skall g~ras gonom 6verslrykning av do
folakliga uppgllforna i fIrokommando lall mod anglvande av do
rtkliga uppgiflorna. Varjo sidan Andring mAsto signoras av don
som uppr-ltat cortlfikalot OC boslyrkas av tullmyndighoton i dot
ulfirdando landor olior omridoL

2. Mollanrum fit inte limnas mollan varuposlerna pA ctirkalel
och varjo varuposl skall f6rogis av oil posltionsnummer. Om-
odolbarl undor sisla toxtaden skall en hornsontell linje draga&s.
Oulnyltia, utrymmo skall spiras pA s$dan sill all ytlerligro

tllagg o3 kan gdras.
3 Vororna arnges onhgt handelsbruk oh Idlir-ckligl noggrant Ir all

mrjiJgg6 a identlring.
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ANSOKAN OM VARUCERTIFIKAT
I. LPww v-. .SP .- W4 EUR. 1 N,

2. CorWfkat O6r .nvindnmg I den lMmAnsbrLtigsade handoln mollan

och
3 aa. p,.,. v- * .a. -. .4 imegmn . o.

(ango bor6ida LAndot. gruppor av Lindor eflot omriden)

4. L.. ree -ovIb. ., .,ric. k S. uoa bvn.w0inp , i&.c~* e-
era - Ii. .gmr~ Onfl.

6. Lur~yw - ow'n CI no.oc,* 7. Wr.M-a

" -- 8, Pumlrllr Moilsmi O n*M - l"4,m. -rd C~. i.Un 11'3 l 9, s*i'un, Ni) 10. FaikU 'o pX-
- - m

- ~ ., - -- w 1-1.an nu
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EXPORT6RENS DEKLARATION

Undertecknad, export6r av pA omstAende sida upptagna varor,

FORKLARAR att varorna uppfyller villkoren f6r erh~llande av bifogade certifikat

ANGER i det f61jande de omstandigheter som g6r att varorna uppfyller ovannamnda
villkor

FORETER fojande bevismaterial 1

AR BEREDD att, pA begdran av vederborande myndighet, forete bevisning som denna
finner n6dvandig f6r att utfrda bifogade certifikat, och godtar, om sa erfordras, varje
kontroll frAn myndigheten av bokf6ringen och omstdndigheterna kring tillverkningen av
varorna.

ANSOKER HARMED om utf&rdande av bifogade certifikat fdr varorna.

(Ort och datum)

............................................................ .

(Namnteckning)

1 T.ex. importhandlingar, varucertifikat, fakturor, producentdeklarationer etc.. som hnfor sig till

varor som anv&nts vid bearbetningen eller behandlingen till varor som Aterutf6res i oforandrat
skick.
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TILLAGG IV

FAKTURADEKLARATION

Fakturadeklarationen vars text At Atergiven pA f6ljande blad, miste upprAttas enligt fotnoterna.
Fotnotema beh6ver dock inte Aterges.

Export6ren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstlnd nr . . .)
f6rsikrar art dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har f6rminsberAttigande EES-ursprung 2.

Engelsk version

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 preferential origin (2)

Spansk version

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)

Dansk version

Eksportoren af varer, der er omfattet af nwrvrende dokument, (toldmyndighedemes tilladelse nr.
(1)), erkierer, at vareme, medmindre andet tydeligt er angivet, hat pri-ferenceoprindelse i EOS (2)

Tysk version

Der Ausfiihrer (Ermichtigter Ausfiihrer; Bewilligungs-Nr ... (1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erkliart, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, prAferenzbegunstigte
EWR-Ursprungswaren sind (2)

Grekisk version

0 eFaywy c c x;ov npoE6vtwv ,noU KaWnovTat an6 to nap6v fyypaq>o (68ELa CeXWvECou uA
aptO ...... (1)) 68lXdvt 6-rt, eKt6S edv biXdveirat oaqcpd 6"S, ta poE6vta aut6 ECvaL
nortRtltotaKjS Kaxayar'yy EOX (2)

Fransk version

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douani~re n* ... (1)) d6clare
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont rorigine prdfdrentielle EEE (2)
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Italiensk version

Lesportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (1))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2)

Holldndsk version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr ... (1)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele
EER-oorsprong zijn (2)

Portugisisk version

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizagio aduaneira
nQ ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contririo, estes produtos sio de origem
preferencial EEE (2)

Islandsk version

Utflytjandi framlei6sluvara ser skjal 1etta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ... (1)), Isir jPvi yfir a6
v6rurnar sdu, ef annars er erkki greinilega geti6, af EES fri6indauppruna (2)

Norsk version

Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ... (1))
erkl.Trer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EOS preferanseopprinnelse (2)

Finsk version

Tassa asiakirassa mainittujen tuotteiden viejA (tullin lupanumero ... (1)) ilmoittaa, ettd nama tuotteet
ovat, ellei toisin ole selvisti merkitty, etuuskohteluun oikeutlavaa ETA-alkuperdi (2)

$

(Plats och datum)

4

(Export6rens namnteckning. Namnet pS den sor un-
dertecknat deklarationen skall f6rtydligas genom text-
ning.)
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Om fakluradeklarationen upprattas av en godkind export6r i den mening som avses i artikel 22
i protokollet, miste den godkinde export6rens tillstAndsnumzner anges i detta utrymme. Om
fakturadeklarationen inte upprAttats av en godkind export6r skall orden inom parentes uteslutas
elier utrymmet lamnas blankt.

Om fakturadeklarationen belt eller delvis hinf6r sig till produkter med ursprung i Ceuta och

Melilla i den mening som avses i artikel 38 i protokollet, mAste export6ren klart ange dem i det
dokument pi vilket deklarationen uppr~ttas med hjIlp av symbolen "CM'.

3 Dessa angivelser kan uteslutas om upplysningen finns i sjAlva dokumentet.

4 Se artikel 21 punkt 5 i protokollet. I de fall dA export6rens underskrift inte erfordras innebr
undantaget frhn underskrift ocksh undantag frin angivande av vederb6randes nanmn.
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TILLAGG V

LEVERANTORSDEKLARATION

Leverant6rsdeklarationen, vars text Sr Atergiven pA nAsta blad, miste upprattas enligt fotnoterna.
Fotnotema beh6ver dock inte Aterges.

LEVERANT6RSDEKLARATION

f6r varor som undergAtt bearbetning eller behandling inom EES utan at ha erhAllit f6rmAnsbe-
rittigande

ursprungsstatus

Undertecknad, leverant6r av de varor som ticks av bilagda dokument, f6rklarar at?

1. F61jande material som inte har ursprung i EES har anvints i EES f6r at framstdlla dessa varor.

Beskrivning av de Beskrivning av anvAnt
levererade varoma' icke-ursprungsmate-

rial

Tulltaxenummer f6r VArdet av anvant icke-
anviint icke-
ursprungsmaterial 2

Totalt vrde:

Totalt virde:

ursprungsmaterial'- '

................

............

................

................

................

................

................

................

2. Alia andra material som anvants i EES f6r at framstalla dessa valor bar ursprung i EES;
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3. F61jande varor har undergAtt bearbetning eller bchandling utanfdr EES enligt artikel 11i
protokoll 4 till EES-avtalet och har erhAllit foljande mervArde dar:

Beskrivning av levererade
varorl

Totalt mervarde erhAllet utanf6r EES4

4.

(Plats och datum)

(Leverant6rens adress och namnteckning. Namnet
pA den som undertecknat deklarationen skall
fortydligas genom textning)

Vol. 1817, 1-31121
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Om fakturan, f6ljesedeln eller annat kommersiellt dokument som deklarationen Ar bifogad till
omfattar olika varuslag, eller varor som inte innehhller icke-ursprungsmaterial i samma ut-
strickning, miste leverant6ren tydligt skilja dem At.

Exempel:

Dokumentet hiinf6r sig till olika modeller av elektriska motorer enligt tulltaxenr 8501 f6r
tillverkning av tvintmaskiner enligt tulltaxenr 8450. Typen och vArdet av icke-ursprungs-
material som anvands vid tillverkningen av dessa motorer skiljer sig frin en modell till
en annan. Modellema mlste dirfor skiljas At i den f6rsta kolumnen och uppgiftema i de
andra kolumnema miste anges sirskilt f6r var och en av modellema f6r aft m6jligg6ra
f6r tillverkaren av tvittmaskinema art korrekt bed6ma ursprungsstatusen av sina pro-
dukter beroende pA vilken modell av elektriska motorer han anvander.

2 Uppgiftema som avses i dessa kolumner skall lAmnas endast om det beh6vs.

Exempel:

Regeln f6r klidesplagg enligt 62 kap. anger att icke-ursprungsgarn ffir anvindas. Om en
tillverkare av sAdana plagg i Frankrike anvander viv importerad frin Schweiz som har
framstAllts dAr genom vAvning av icke-ursprungsgarn, ar det tillrickligt f6r den schwei-
ziske leverant6ren att ange det anvinda icke-ursprungsmaterialet som garn i sin deklara-
tion, utan aft ange tulltaxenumret och vardet av sAdant gan.

En tillverkare av jimtrid enligt tulltaxenr 7217 som tillverkat den av jArnstAnger som
inte har ursprungsstatus skall i den andra kolumnen ange "stAnger av jrim" om denna
trAd skall anvindas vid tillverkningen av en maskin, f6r vilken ursprungsregeln innehiller
en begransning av allt anviint icke-ursprungsmaterial till en viss vardeprocent, samtidigt
som det ir n6dvindigt aft i den tredje kolumnen ange virdet av stingerna av icke-
-ursprungsstatus.

"Virdet av material" betyder tullvirdet av det anvAnda icke-ursprungsmaterialet vid importtill-
fillet, eller, om detta inte ir kint och inte kan faststillas, det tidigaste faststllbara pris som
betalats f6r materialet i EES.

Det exakta virdet av alit anvint icke-ursprungsmaterial miste anges per enhet av de varor som
specificerats i den f6rsta kolumnen.

'"Totalt mervirde" betyder alla sammanlagda kostnader som uppstitt utanf6r EES, inbegripet
virdet av allt material som tillf6rts dir.

Det exakta totala mervirdet som erhAllits utanf6r EES mAste anges per enhet av de varor som
specificerats i den f6rsta kolumnen.
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TILLAGG VI

LANGTIDS-LEVERANTORSDEKLARATION

LAngtids-leverant6rsdeklarationen, vars text ir Atergiven pA f6ijande blad, mAste upprdttas enligt
fotnoterna. Fotnoterna beh6ver dock inte Aterges.

LANGTIDS-LEVERANTORSDEKLARATION

f6r varor som undergAtt bearbetning eller behandling i EES utan att ha erhllit karaktdr av ur-
sprungsvara

Undertecknad, leverant6r av de varor som omfattas av detta dokument, vilka regelbundet levereras till
I

..... ........................................................... .

f6rklarar att:

1. F61jande material som inte bar ursprung i EES har anvints i EES f6r aft framstilla dessa varor.

Beskrivning av de Beskrivning av anvint Tultaxenummer f6r Virdet av anvint icke-
levererade varorna2  icke-ursprungsmate- anvint icke- ursprungsmateria'3

rial ursprungsmaterial
3

Totait vairde: . . . . . . . .

Totalt vArde: ................

2. Alla andra material som anvants i EES f6r aft framstalla dessa varor har ursprung i EES;
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3. F61jande varor lar undergAtt bearbetning eller behandling utanf6r EES enligt artikel 11 i
protokoll 4 till EES-avtalet och har erhAIlit f61jande mervArde dar:

Beskrivning av levererade Totalt mervirde erhillet utanf6r EES5

varor

Denna deklaration galler f6r alla kommande f6rsandelser av dessa varor levererade

frin och med ..................

till och med .................... 6

Jag Atar m ig att underrAtta ............................................
omedelbart om denna deklaration inte lAngre gAller

(Plats och datum)

(Leverant6rens adress och underskrift. Namnet pA
den som undertecknat deklarationen skall f6rtyd-
ligas genom textning)
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Kundens nann och adress.

2 Om dekiarationen omfattar olika varor, eller varor som inte innehlller icke-ursprungsmaterial

i samma utstrAckning, mAste leverantbren tydligt skilja dem At.

Exempel:
Dokumentel hanfor sig till olika modeller av elektriska motorer enligt tulltaxenr 8501 for
tillverkning av tvitimaskiner enligt tulltaxenr 8450. Typen och vArdet av icke-ursprungs-
material som anvinds vid tillverkningen av dessa motorer skiljer sig frAn en model] till
en annan. Modellema mAste darf6r skiljas At i den f6rsta kolumnen och uppgiftema i de
andra kolumnerna miste anges sirskilt f~r var och en av modellerna f6r att m6jligg6ra
for tillverkaren av tvittmaskinema af korrekt bed6ma ursprungsstatusen av sina pro-
dukter beroende pA vilken model] av elektriska motorer han anvinder.

Uppgifterna som begArs i dessa kolumner skall anges endast om de beh6vs.

Exempel:
Regein f6r klidesplagg enligt 62 kap. anger att icke- ursprungsgarn fAr anvAndas. Om en
tillverkare av sAdana plagg i Frankrike anvAnder vav importerad frAn Schweiz som har
framstAllts dir genom vivning av icke-ursprungsgam, ar det tillrAckligt f6r den schwei-
ziske leverant6ren at ange det anvinda icke-ursprungsmaterialet som gain i sin deklara-
tion, utan art ange tulltaxenumret och virdet av sAdant gain.

En tillverkare av jarntrAd enligt tulitaxenr 7217 som tillverkat den av janstinger som
inte har ursprungsstatus skall i den andra kolumnen ange "stinger av jam" om denna trAd
skall anvindas vid tillverkningen av en maskin, f6r vilken ursprungsregeln innehiller en
begrinsning av ailt anvAnt icke-ursprungsmaterial till en viss v5rdeprocent. samtidigt
som det ir n6dvindigt att i den tredje kolumnen ange virdet av stAngema av icke-ur-
sprungsstatus.

"VMrdet av material" betyder tullvirdet av det anvainda icke-ursprungsmaterialet vid importtill-
fillet, eller, om delta inte ir kant och inte kan faststillas, del tidigaste faststillbara pris som
betalats fOr materialet i EES.

Det exakta virdet av alit anvint icke-ursprungsmaterial mhste anges per enhet av de varor som
specificerats i den f6rsta kolumnen.

"Totalt mervirde" betyder alia sammanlagda kostnader som uppstitt utanfor EES, inbegripet

vArdet av allt material som tillforts dir.

Det exakta totala mervirdet som erhAflits utanf6r EES mAste anges per enhet av de varor som
specificerats i den f6rsta kolumnen.

' Ange datum. Leverant6rsdeklarationens giltighetstid b6r normalt inte 6verstiga 12 mAnader,
med iakttagande av de villkor som f6reskrivs av tulmyndigheten i del land dr leverant6rs-
deklarationen upprittas.
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TILLAGG VII

LISTA OVER PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 2.3 VILKA TILLS VIDARE AR UTE-
SLUTNA FRAN TILLAMPNINGEN AV DETTA PROTOKOLL MED UNDANTAG AV

BESTAMMELSERNA I AVDELNINGARNA IV-VI

Tulltaxenummer Produktbeskrivning

ur 2707 Qljor i vilka vikten av de aromatiska besthndsdelarna 6verstiger
vikten av de ickearomatiska bestAndsdelama, utg6rande oljor lik-
nande mineraloijor erhdlna genom destillation av h6gtemperatur-
tjqIra frin stenkol och som vid temperaturer upp till 250"C ger mer
in 65 volymprocent destillat (inbegripet blandningar av bensin
(petroleum spirit) och bensen) avsedda att anvIndas som drivmedel
eller brinsle

2709-2715 Mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bitumin6sa amnen;
mineralvaxer

ur 2901 Acykliska kolviten avsedda art anvindas som drivmedel eller
brinsle

ur 2902 Cyklaner och cyklener (andra in azulener), bensen, toluen och
xylener, avsedda art anvindas som drivmedel eller bransle

ur 3403 Beredda smirjmedel innehillande oijor erh~llna ur petroleum eller
ur bitumin6sa mineral, f6rutsatt art sAdana oljor ingir med mindre
in 70 viktprocent

ur 3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer baserade pA paraffin, petro-
lenmvaxer, vaxer erhIllna ur bitumin6sa mineral, "slack wax" eller
"scale wax"

ur 3811 Beredda tillsatsmedel f6r sm6rjoljor, innehillande oljor erhhilna ur
petroleum eller or bitumin~sa mineral

Vol. 1817, 1-31121
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TILLAGG VIII

1ISTA 6VER PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 2.2 1 FRAGA OM VILKA 6STERRI-
KES TERRITORIUM AR uTEsLUTET FRAN EES-OMRADET VAD GALLER FASTSTAL-

LANDE AV URSPRUNG

Vol. 1817. 1-31121

ur 3505 Dextrin och annan modifierad stirkelse, annan in f6restrad eller
f6retrad starkelse; lim och Mlister

ur 3809 Appreturmedel, preparat f6r pskyndande av fargning eller f6r
fixering av farganwen saint andra produkter och preparat (t.ex
glittmedel och betmedel), av sidana slag som anvands inom tex-
til-, pappers- eller laderindustrin eller inom liknande industrier,
inte namida eller inbegripna nigon annanstans, pA basis av stirkel-
se eller starkelseprodukter eller innehillande stArkelse eller produk-
ter som utvunnits frin starkelse

ur 3823 Beredda bindemedel f6r gjutformar eller gjutkamor; kemiska pro-
dukter saint preparat frAn kemiska eller nrstliende industrier (inbe-
gripet sidana som bestir av blandningar av naturprodukter), inte
nimnda eller inbegripna nAgon annanstans, restprodukter frAn ke-
miska eller nirstlende industrier, inte niinda eUer inbegripna
nigon annanstans:

- Beredda bindemedel f6r gjutformar eller gjutkdrnor, innehAl-
lande stirkelse eller produkter som utvunnits frAn starkelse

- Andra (an naftensyror, vattenol6sliga salter av naftensyror och
estrar av naftensyror, osintrade metallkarbider, blandade med
varandra eller med metalliska bindemedel, beredda tillsatsme-
del f6r cement, murbruk eller betong, murbruk och betong,
inte eldfasta saint sorbitol annan An sorbitol enligt nr 290544),
med et totalt innehill av socker stArkelse, produkter sor
utvunnits frAn stirkelse eller varor enligi nr 0401 till och med
0404 som uppgir till 30 procent eller mer av vikten

Tulltaxenummer Produktbeskrivning
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PROTOKOLL 5
OM FISKALA TULLAR

(LIECHTENSTEIN, SCHWEIZ)

1. Utan atl det pverkar tillimpningen av punkt 2 i detta protokoll fir Liechtenstein och Schweiz
tifAlligt behAlla fiskaltullar i frAga om varor som faller under de tulltaxenummer som anges i
bifogade tabell, med iakttagande av artikel 14 i avtalet. Vad gAller tulltaxenummer 0901 och ur
2101 skall dessa tullar vara avskaffade senast den 31 december 1996.

2. Om det i Liechtenstein eller Schweiz pAb6rjas tillverkning av en vara av samma slag som
nlgon av dem som anges i tabellen, mAste fiskaltullen f6r den sistndmnda varan avskaffas.

3. Gemensamma EES-kommittdn skall utvArdera laget f6re utgAngen av 1996.

Vol. 1817. 1-31121
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TABELL

Tulltaxenummer Produktbeskrivning

0901 Kaffe, Sven rostat eller befriat frin koffein; skal och hinnor av
kaffe; kaffesurrogat innehillande kaffe, oavsett mingden (f6r en
6vergAngsperiod av 4 At)

ur 2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar PA
basis av sAdana extrakter, essenser och koncentrat (f6r en
6vergAngsperiod av 4 At)

2707. 1010/9990 Mineraloljor och destillationsprodukter
2709. 0010/0090 av dessa
2710. 0011/0029

2711. 1110/2990 Petroleumgaser och andra gasformiga kolvaten

ur alia kapitel Produkter som anvAnds som motorbrAnslen
i tulltaxan

ur 8407 F6rbranningskolvmotorer med gnisttAndning och med fram-
och AtergAende eller roterande kolvar f6r motorfordon enhigt nr
8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120,
9010/9020

ur 8408 F6rbranningskolvmotorer med kompressionstAndning (diesel-
eller semidieselmotorer) f6r motorfordon enligt nr 8702.1010,
8703.1000, 3100/3320 och 8704.2110/2120

ur 8409 Delar som Ar llmpliga att anvindas uteslutande eller huvud-
sakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408 och motorfordon
enligt nr 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320,
8704.2110/2120, 3110/3120

ur 8702 Motorfordon av shdana slag som anviinds f6r befordran av
passagerare i kollektivtrafik och som var och ett vAger h6gst
1600 kg

ur 8703 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen f6r
personbefordran (andra Sn sAdana enligt nx 87.02), inbegripet
stationsvagnar och tivlingsbilar

ur 8704 Motorfordon f6r godsbefordran och som vart och ett vAger
h6gst 1600 kg

ur 8706 Underreden f6rsedda med motor, till motorfordon enligt nr
8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120,
9010/9020

ur 8707 Karosserier (inbegripet f6rarhytter) till motorfordon enligt nr
8702.1010, 9010,8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120,
9010/9020

Vol. 1817, 1-31121



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

ur 8708 Delar och tillbeh6r till motorfordon enligt nr 8702.1010, 9010,
8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:

1000 - st6tflngare och delar till st6tfAngare:
2990 - andra delar och tillbeh6r till karosserier (inbegripet f6rar-

hytter), andra An de enligt nr 8708.1000/2010, ej inklude-
rande bagagerick, nummerskyltar och skidhIllare

- bromsar och servobromsar saint delar till s dana
3100 - monterade bromsbeligg
3990 - andra slag in tryckluftstankar f6r bromsar
4090 - vgxelldor:
5090 - drivaxlar med differential, aven utrustade med andra trans-

mis-
sionsdelar

6090 - icke drivande axlar och delar till sAdana axlar
7090 - hjul saint delar och tillbeh6r till hjul, andra in filgar och

delar till dessa, ej ytbehandlade, saint filgar och delar till
dessa som ej ir firdigbearbetade

9299 - Ijuddimpare och avgasr6r andra in ordinira Ijuddimpare
med sidor6r vars lingd ej 6verstiger 15 cm

9390 - kopplingar och delar tillkopplingar
9490 - rattar, styrkolonner och styrvdixar
9999 - andra, med undantag av rattskydd
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PROTOKOLL 6
OM UPPBYGGNADEN AV OBLIGATORISKA RESERVFORRAD

I SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

Schweiz och Liechtenstein fr uppr tta ett system med obligatoriska reservf6rrd av varor som Ar
n6dvandiga f6r befolkningens 6verlevnad och, i friga om Schweiz, f6r f6rsvarsmakten vid allvarliga
f6rs6rjningskriser, om dessa varor i Schweiz och Liechtenstein produceras i otillrdck-liga mingder
eller inte ails och ph grund av sina egenskaper och sin natur ar sidana alt det Ar m6jligt alt bygga upp
reservf6rrid av dem.

Schweiz och Liechtenstein skall tillimpa detta system p ett satt som inte innebir nigon diskrimi-
nering, vare sig direkt eller indirekt, mellan varor som importeras frAn de andra avtalsslutande partema
och likartade varor eller ersAttningsvaror som produceras i de egna Ianderna.

Vol 1817, 1-31121
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PROTOKOLL 7
OM KVANTITATIVA RESTRIKTIONER SOM ISLAND FAR BEHALLA

Trots artikel 11 i avtalet fAr Island behla kvantitativa restriktioner f6r nedan angivna varor:

Tulltaxenummer enligt Varuslag
islandsk nomenklatur

96.03 Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utg6r delar till
maskiner, apparater eller fordon), pens-lar, mekaniska mattso-
pare utan motor sant moppar och dammvippor; bindlar f6r
borsttillverkning; mAlningsrullar och milardynor; avtorkare o.d.
av gummi eller annat mjukt material:

- Tandborstar, rakborstar, hArborstar, nagelborstar, 6gon-
fransborstar och andra toalettborstar for personligt bruk,
inbegripet borstar som utg6r delar till apparater:

96.03 29 -- Andra slag:

96.03 29 01 --- Med borstskaft av plastmaterial

96.03 29 09 --- Andra slag

Vol. 1817, 1-31121
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PROTOKOLL 8
OM STATLIGA MONOPOL

1. Artikel 16 i avtalet skall b6rja gAlla senast den 1 januari 1995 i frlga om f61jande statliga
handeismonopol:

- Osterrikes saltmonopol,

- Islands monopol ph g6dningsmedel,

- Schweiz och Liechtensteins monopol pi salt och krut.

2. Artikel 16 skall ocksh vara tilldmplig pA vin (tulltaxenr 22.04).
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PROTOKOLL 9
OM HANDELN MED FISK OCH ANDRA MARINA PRODUKTER

Artikel I

1. Med f6rbehill f6r bestimmelserna i tilligg 1 skall EFTA-statema vid avtalets ikrafttridande
avskaffa importtullar och avgifter med motsvarande verkan pA de produkter som Zir upptagna
i tabell I i tilligg 2.

2. Med f6rbehfll f6r bestimmelsema i tiUagg 1 skall EFTA-staterna inte tillimpa kvantitativa
importrestriktioner eller tgarder med motsvarande verkan pi de produkter som ar upptagna i
tabell I i tilligg 2. I detta sammanhang skall bestAmmelsema i artikel 13 i avtalet tillimpas.

Artikel 2

1. Gemenskapen skall vid avtalets ikrafttrAdande avskaffa importtullar och avgifter med mntsva-
rande verkan pA de produkter som Ar upptagna i tabell II i tilligg 2.

2. Gemenskapen skall stegvis sdnka tullarna pi de varor som Ir upptagna i tabell III i tilligg 2
enligt f61jande tidtabell:

a) den I januari 1993 skall va-je lull sankas till 86 procent av bastullen

b) fyra ytterligare sdnkningar om vardera 14 procent av bastullen skall g6ras den 1 januari 1994,
den 1 januari 1995, den 1 januari 1996 och den 1 januari 1997.

3. F6r vare produkt r den bastull, frAn vilken de i punkt 2 angivna successiva sAnkningarna skall
f6retas, den av gemenskapen i GAIT bundna tullen eller, ddi tullen inte Ii bunden, den autonoma
tullen den 1 januari 1992. Om tullslnkningar som ett resultat av de multilaterala handelsf6rhand-
lingama i Uruguayrundan genomf6rs efter den I januari 1992, skall de sAlunda sinkta tullarna utg6ra
bastullar.

DAr reducerade tullar gdller f6r enskilda varor i enlighet med bilaterala avtal mellan gemenskapen och
enskilda EFTA-stater, skall dock dessa tullar anses som bastullar f6r den ber6rda EFTA-staten.

4. De tullnivier som berknas enligt punktema 2 och 3 skall tillimpas med avrundning till den
f6rsta decimalen genom att den andra decimalen stryks.

5. Gemenskapen skall inte tillanpa kvantitativa importrestriktioner eller Algrder med motsvarande
verkan pA produkter upptagna i tillagg 2. 1 detta sammanhang skall bestimmelsema i artikel 13 i
avtalet tillimpas.

Artikel 3

Bestammelsema i artiklama 1 och 2 skall tillimpas pA varor med ursprung i de avlalsslutande
partema. Ursprungsreglema Aterfinns i protokoll 4 till avtalet.

Artikel 4

1. Statligt st6d till fiskerisektom som snedvrider konkurrensen skall avskaffas.
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2. Lagstiftning rfrande marknadsordningar inom fiskerisektom skall Andras sA an den inte
snedvrider konkurrensen.

3. De avtalsslutande parterna skall s6ka slikerstfilla konkurrensvillkor som g6r det m6jligt f6r de
andra avtalsslutande parterna ant avstfi frin an tillimpa antidumpningshtgarder och utjimningstullar.

Artikel 5

De avtalsslutande parterna skall vidta n6dvindiga Atgarder f6r art sakerstilla art alla fiskefartyg som
seglar under nhgon annan avtalsslutande parts flagg medges tilitrAde till hamnar och installationer fbr
f6rstahandsmottagning med dirtill h6rande utrustning och tekniska installationer ph samnia villkor
som deras egna fartyg.

Utan hinder av bestArnrmelsema i f6reghende stycke fAr en avtalsslutande part vigra landning av fisk
frAn et fiskbesthnd av gemensamt intresse 6ver vars f6rvaltning allvarlig oenighet rhder.

Artikel 6

Om n6dvindiga anpassningar av lagstiftningen inte giorts till de avtalsslutande parternas belltenhet
vid tidpunkten f6r avtalets ikrafttrddande, kan de frhgor det r6r sig om understlillas Gemensamma
EES-kommitt6n. Om parterna misslyckas att nA en 6verenskommelse, skalU bestmrnmelserna i artikel
114 i avtalet tillfnpas i tillhimpliga delar.

Artikel 7

Bestimmelserna i de i tilligg 3 uppriknade avtalen skall ha f6retride franf6r best&mmelserna i detta
protokoll i den utstrgckning dessa ger de ber6rda EFTA-statema f6rdelaktigare handelsvillkor in detta
protokoll.
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TILLAGG I

Artikel 1

For nedan angivna varor f/r Finland tillfilligt upprAtthAlla sin nuvarande ordning. Senast den 31
december 1992 skall Finland presentera en faststAlld tidtabell f6r avskaffandet av dessa undantag.

HS-tulltaxenr Varuslag

ur 0302 Fisk, fArsk eller kyld, med undantag av fiskfilder och annat fiskk6tt
enligt nr 0304:
- lax
- str6mming

ur 0303 Fisk, fryst, med undantag av fiskfilder och annat fiskk6tt enligt nr
0304:
- lax
- str6mming

ur 0304 Fiskfil]er och annat fiskk6tt (Sven hackat eller malet), fArska, kylda
eller frysta:
- FArska eller kylda filier av lax
- FArska eller kylda filder av str6mming
(Med "fild" skall ocksh avses filder dAr de tvA sidorna ar f6renade, t.ex.
i ryggen eller magen.)

Artikel 2

1. Liechtenstein och Schweiz fAr behilla importtullar pA f61jande varor

HS-tulltaxenr Varuslag

ur 0301-0305 Fisk, utom ur 0304 frysta fileer, andra in saltvattensfisk, Al och lax

Dessa arrangemang skall ses 6ver f6re den 1 januari 1993.

2. Med f6rbehAll f6r eventuell tariffering som ett resultat av de multilaterala handelsf6rhand-
lingama i Uruguayrundan, fAr Schweiz och Liechtenstein behAfla r6rliga avgifter i samband med sin
jordbrukspolitik f6r f61jande fiskslag och andra marina produker.

HS-tulltaxenr Varuslag

ur kapitel 15 Fetter och oljor avsedda till mnniskof6da
ur kapitel 23 Fodermedel f6r uppf6dning av djur
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Artikel 3

1. Fbr nedan angivna varor fAr Sverige till den 31 december 1993 tillampa kvantitativa importre-
striktioner i den utstrdckning detta ir n6dvAndigt f6r att undvika allvarliga st6mingar pA den svenska
marknaden.

HS-tulltaxenr Varuslag

ur 0302 Fisk, firsk eller kyld, med undantag av fiskfil6er och annat fiskkott
enligt nr 0304:
- sill och str6mming
- torsk

2. SA lange Finland tillfAlligt upprdtthiller sin nuvarande ordning f6r str6mming kan Sverige
tillAmpa kvantitativa importrestriktioner vid import av denna vara nAr den har ursprung i Finland.

Vol 1817, 1-31121
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TILLAGG 2

TABELL I

HS-tulltaxenr Varuslag

0208 Annat k6tt och andra atbara djurdelar, fadrska, kylda eller frysta:

ur 0208 90 - Andra slag:
-- Av val

Kapitel 3 Fisk samt kriftdjur, bl6tdjur och andra ryggradsl6sa vattendjur

1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdaggdjur samt fraktioner av sfdana
fetter eller oljor, iven raff'nerade men inte kemiskt modifierade

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av shdana
fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omf6restrats (Aven
internt) eller elaidiniserats, iven raffinerade men inte vidare bearbetade:

ur 1516 10 - Animaliska fetter och oljor saint fraktioner av sidana fetter eller
oljor:

SHelt frAn fisk eller havsdiggdjur

1603 Extrakter och safter av k6tt, fisk, kriftdjur, bl6tdjur eller andra rygg-
radsl6sa vattendjur:

ur 1603 00 Extrakter och safter av valk6tt, fisk, kriftdjur, bl6tdjur eller andra ryg-
gradsl6sa vattendjur

1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar

1605 KrAftdjur, bl6tdjur och andra ryggradsl6sa vattendjur, beredda eller
konserverade

2301 Mj6l och pelletar av k6tt eller andra djurdelar eller av fisk, kriftdjur,
bl6tdjur eller andra ryggradsl6sa vattendjur, otjdnliga till manniskof6da;
grevar:

ur 2301 10 - Mj6l och pelletar av k6tt eller andra djurdelar; grevar:
- - Mj6l av valk6tt

- Mj61 och pelletar av fisk eller kriftdjur, bl6tdjur eller andra ryg-

2301 20 gradsl6sa vattendjur

2309 Beredningar av sidana slag som anvAnds vid utfodring av djur

ur 2309 90 - Andra slag:
- -"Fish solubles"
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TABELL 11

CN-tulltaxenr

0302 50
0302 69 35
0303 60
0303 79 41
0304 10 31

0302 62 00
0303 72 00

ur 0304 10 39

0302 63 00
0303 73 00

ur 0304 1039

0302 21 10
0302 21 30
0303 31 10
0303 31 30

ur 0304 1039

0305 62 00
0305 69 10

0305 51 10
0305 59 11

0305 30 11
0305 30 19

0305 30 90

1604 19 91

1604 30 90

4
Varuslag

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av
arten Boreogadus saida, firsk, kyld eller fryst, inbegripet filder, farska
eller kylda

KoIja (Melanogrammus aeglefinus), firsk, kyld elier fryst, inbegripet
filder, firska eller kylda

GrAsej (Pollachius virens), frsk, kyld eller fryst, inbegripet filder, fAr-
ska eller kylda

Liten helgeflundra eller blgkveite (Reinhardtius hippoglossoides) och
helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus), fArsk, kyld eller fryst, inbe-
gripet filder, fArska eller kylda

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av
arten Boreogadus saida, saltad, inte torkad eller r6kt

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av
arten Boreogadus saida, saltad, torkad, osaltad

Filier av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och
av arten Boreogadus saida, torkad, saltad men inte r6kt

Andra filier, torkade eller saltade men inte r6kta

Andra filder, rAa, endast panerade, Aven f6rstekta i olja, djupfrysta

Kaviar, annan an st6rrom

Vol. 1817, 1-31121



250 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait(s 19

TABELL III

lnom vart och ett av f6ijande tuiltaxenummer skall de av gemenskapen beviljade koncessionerna inte
omfatta ntgon av de varor som anges i tabell II eller i bihanget till tabell Ill.

CN-tulltaxenr Varuslag

0301 Levande fisk

0302 Fisk, farsk eller kyld, med undantag av fiskfilder och annat fiskk6tt
enligt nr 0304

0303 Fisk, fryst, med undantag av fiskfilder och annat fiskk6tt enligt nr 0304

0304 Fiskfilder och annat fiskk6tt (aven hackat eller malet), firska, kylda
eller frysta

0305 Fisk, torkad eller saltad; r6kt (aven varmr6kt) fisk; mj6l och pelletar av
fisk, tjanliga till mAnniskof6da

0306 Krftdjur, aven utan skal, levande, farska, kylda, frysta, torkade eller
saltade; krtftdjur med skal, Angkokta eller kokta i vatten, Sven kylda,
frysta, torkade eller saltade; mj61 och pelletar av kraftdjur, tjainliga till

minniskof6da

0307 Bl6tdjur, Sven utan skal, levande, fArska, kylda, frysta, torkade eller
saltade; ryggradsl6sa vattendjur, andra An kraftdjur och bl6tdjur, levan-
de, fgrska, kylda, frysta, torkade eller saltade; mj6l och pelletar av
andra ryggradsl6sa vattendjur An krtftdjur, tjanliga till manniskof6da

1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar

1605 KrAftdjur, bl6tdjur och andra ryggradsl6sa vattendjur, beredda eller
konserverade
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BIHANG TILL TABELL III

CN-tulltaxenr Varuslag

a) Lax Stillahavslax (Oncorhynchus spp.), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hu-
cho Hucho)

0301 99 11
0302 12 00
0303 10 00
0303 22 00
0304 10 13
0304 20 13

ur 03049097
0305 30 30
0305 41 00
0305 69 50
1604 11 00
1604 20 10

levande
farsk eller kyld
fryst stillahavslax
fryst atlant- och donaulax
firska eller kylda filder
frysta filder
annat fryst k6tt av lax
filder, saltade, inte rbkta
r6kt, inbegripet filder
saltad, inte torkad eller r6ki
hel eller i bitar, beredd eller konserverad
annan beredd eller konserverad

b) Sill (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302 40 90
ur 0302 70 00

0303 50 90
ur 0303 80 00
ur 0304 10 39

0304 10 93
ur 0304 10 98

03042075
0304 90 25

ur 0305 20 00

0305 42 00
0305 59 30
0305 61 00
1604 12 10

1604 12 90

ur 1604 2090

c) Makxill

0302 64 90
0303 74 19

0303 74 90

ur 0304 10 39
0304 20 51

ur 0304 20 53

firsk eller kyld, fr/n 16.6 till 14.2
lever, rom och mj6lke
fryst, frin 16.6 till 14.2
lever, rom och mj6lke, fryst
fArska filder av sill
firska lappar, frin 16.6 till 14.2
annat fArskt k6tt av sill
frysta filker
annat fryst k6tt av sill, frin 16.6 till 14.2
lever, rom och mj6lke av sill, torkade, r6kta eller saltade
r6kt, inbegripet filder
torkad, Sven saltad men inte r6kt
saltad, inte torkad eller r6kt
filder, rAa, endas panerade, Aven fbrstekta i olja, djupfrysta
beredd eller konserverad sill, hel eller i bitar men inte hackad eller
malen
annan beredd eller konserverad sill

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

farsk eller kyld, fr/n 16.6 till 14.2
fryst, frAn 16.6 till 14.2
(Scomber scombrus, Scomber japonicus)
fryst, frAn 16.6 till 14.2
(Scomber australasicus)
farska filder av makrill
frysta filder (Scomber australasicus)
frysta filder
(Scomber scombrus, Scomber japonicus)
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ur 0304 90 97
0305 49 30
1604 15 10

1604 15 90

ur 1604 20 90

annat, fryst k6tt av makrill
r6kt, inbegripet fider
hel eller i bitar, beredd eUer konserverad
(Scomber scombrus, Scomber japonicus)
hel eller i bitar, beredd eUer konserverad (Scomber australasicus)
annan beredd eller konserverad makrill

d) Rdkor

0306 13 10 av familjen Pandalidae, frysta
0306 13 30 av slAktet Crangon, frysta
0306 13 90 andra rakor, frysta
0306 23 10 av familjen Pandalidae, inte frysta
0306 23 31 av sliktet Crangon, f'irska, kylda eller Angkokta eller kokta i vatten

andra rAkor av sldktet Crangon
0306 23 39 andra rakor, inte frysta
0306 23 90 beredda eller konserverade
1605 20 00

e) Kammusslor (Pecten maximus)

ur 0307 21 00
0307 29 10

ur 1605 90 10

levande, firska eller kylda
frysta
beredda eller konserverade

f) Havskraftor (Nephrops norvegicus)

0306 19 30
0306 29 30

ur 1605 40 00

frysta
inte frysta
beredda eller konserverade
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TILLAGG 3

Avtal mellan gemenskapen och enskilda EFTA-stater som avses i artikel 7:

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Sverige, undertecknat den 22
juli 1972 och en efterf6ljande skriftvixling r6rande jordbruk och fiske, undertecknat den 15 september
1986.

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska Edsf6rbundet, undertecknat den
22 juli 1972 och en efterf6ljande skriftvixling r6rande jordbruk och fiske, undertecknad den 14 juli
1986.

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge, undertecknat den 14 maj
1973 och en efteuf6ljande skriftvixing r6rande jordbruk och fiske, undertecknat den 14 juli 1986.

Artikel 1 i protokoll nr 6 till avtalet melnan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken
Island, undertecknat den 22 juli 1972.
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PROTOKOLL 10
OM FORENKLING AV KONTROLLER OCH FORMALITETER VID GODSBEFORDRAN

KAPITEL I
ALLMANNA BESTAMMELSER

Artikel I
Definitioner

I detta protokoU avses med

a) kontroller: en tullmyndighets eUer nAgot annat kontrollorgans genomf6rande av en f6rrdttning
som innebar fysisk unders6kning, inbegripet okulirbesiktning, av transportmedel och/eller sjAlva
varorna i syfte alt faststilla alt deras art, ursprung, tillstAnd, kvantitet eller varde 6verensstAmmer
med de uppgifter sor lIanats i de f6retedda handlingarna,

b) formaliteter: varje formalitet som myndighetema Alagt transportf6retagen och som innebir at
handlingar och intyg sor tfo6jer varor, eller andra uppgifter, oberoende av form och in-
formationsmedium, sor r6r varoma eller transportmedlet, skall lamnas eller granskas.

Artikel 2

TillampningsomrAde

1. Utan atl del pAverkar tilldmpningen av de sdrskilda bestammelser sor giler enligt avtal slutna
melan Europeiska ekonomiska gemenskapen och EFTA-stater skall detta protokoll tillampas pA
kontroller och formaliteter vid sAdan godsbefordran som innebar alt en grains mellan en EFTA-stat
och EG eller mellan EFTA-stater mAste passeras.

2. Detta protokoUL skall inte tillampas pi kontroller och formaliteter

- som r6r fartyg och luftfartyg anvAnda som transportmedel; det skaU dock tiflmpas pi fordon och
varor sor transporteras med sAdana transportmedel,

- som beh6vs f6r utfardande av halsointyg eler sundhetsintyg f6r vaxter i godsets ursprungs- eller
avsaindningsland.

KAPITEL H1
F6rfaranden

Artikel 3
Stickprovskontroller och formaliteter

1. Om inte annal uttryckligen f6reskrivs i detta protokoll skail de avtalsslutande parterna vidta
nbdvdndiga Atgarder f6r alt sdkerstilla

- att de olika kontroller och formaliteter som avses i artikel 2.1 utffrs med st6rsta m6jliga
skyndsamhet och, sl lingt detta & m6jligt, pA ett och samma staile,

Vol. 1817, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 255

- aft kontrollerna genomf6rs som stickprovskontroller, om inte sarskilda omstiindigheter f6ranleder
annat.

2. Vid tillampningen av andra strecksatsen i punkt 1 skall till grund f6r genomf6randet av
stickprovskontrollema liggas det totala antalet sandningar som passerar en grdnsstation och anmAls
f6r en tullmyndighet eller annan kontrollmyndighet under en viss period och inte det totala antalet
varor som vaje s~ndning bestAr av.

3. De avtalsslutande partema skall underlitta anvAndningen pA varomas avsandnings- och
bestammelseorter av f6renklade f6rfaranden och tekniker f6r databehandling och data6verf6ring vid
export, transitering och import av varor.

4. De avtalsslutande partema skall eflerstrAva aft f6rlagga tuilkontor, aven sAdana som ar belagna
i det inre av deras territorier, pA ett sAdant s5tt aft kraven frdn niringsidkare tillgodoses pi basta satt.

Artikel 4
Veterinara bestammelser

P5 de omrAden som har anknyming till skyddet av msnniskors och djurs hAlsa och till djurskydd skall
formerna f6r tilllimpningen av de principer som anges i artiklarna 3, 7 och 13 och de regler som
giller avgiftema f6r utf6rda formaliteter och kontroller beslutas av Gemensamma EES-kommittdn
enligt artikel 93.2 i avtalet.

Artikel 5
VAxtskyddsbestimmelser

1. VAxtskyddskontroler vid import skall endast ske stickprovsvis och genom unders6kning av
prover, om inte sdrskilda omstAndigheter f6ranleder annat. Sidana kontroller skall utf6ras antingen pA
bestimmelseorten f6r varoma eller pA n~gon annan ort som har utsetts inom respektive territorier
f6rutsatt att varomas transportvig pAverkas i minsta m6jliga utstrackning.

2. Reglema f6r hur identitetskontroll av importerade varor skall utf6ras di det galler varor sor
omfattas av vaxtskyddslagstiftning skall faststAllas genom beslut av Gemensamma EES-kommittin
enligt artikel 93.2 i avtalet. De tgarder som galler avgifter f6r formaliteter och kontroller avseende
vixtskydd skall beslutas av Gemensamma EES-kommittdn enligt artikel 93.2 i avtalet.

3. Punkterna 1 och 2 skall endast galla varor med ursprung inom EG eller i en EFrA-stat med
undantag av de fall di de pA grund av sin art inte medf6r nAgon vdxthm1sorisk eller dA de har
genomgA t en vaxtskyddskontroll vid inf6rseln till de avtalsslutande partemas respektive territorier och
vid denna kontroll har befunnits uppfylla de krav f6r vaxtskydd som har fastlagts i de avtalsslutande
partemas lagstiftning.

4. Om nAgon avtalsslutande part finner att det finns 6verhangande fara f6r aft skadliga organismer
skall inf6ras eller spridas inom dess territorium, kan denna part besluta om de tillfilliga Atgarder som
dr n6dvandiga till skydd mot denna fara. De avtalsslutande partema skall utan dr6jsmAI underratta
varandra om de Atg5rder som bar vidtagits och orsakerna till art dessa AtgArder har blivit n6dvAndiga.
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Artikel 6
Delegering av befogenheter

De avtalsslutande partema skall se till ati beh6riga myndigheter uttryckligen bemyndigar ngon av de
andra myndigheter som Sr representerade, f6retrddesvis en tullmyndighet, att for deras rfkning utf6ra
shdana kontroller som de beh6riga myndighetema ansvarar f6r och, i den utstrAckning sidana kon-
troller bar samband med kravet att visa upp n6dvAndiga handlingar, kontroller av dessa handlingars
giltighet och Akthet och identitetskontroller av de varor sor bar deklarerats i dessa handlingar. I detta
fall skall de ber6rda myndighetema se till alt de medel sor krvs f6r aft utf6ra sidana kontroller stAlls
till f6rfogande.

Artikel 7
Godkinnande av kontroller och handlingar

Vid tilllmpningen av detta protokoll och utan aft det pAverkar m6jligheterna aft utf6ra stick-
provskontroller skall de avtalsslutande partema, i frfga om varor som importeras eller transiteras,
godta de kontroller sor ha utf6rts av andra avtalsslutande patters beh6riga myndigheter och de
handlingar sor dessa myndigheter har upprAttat f6r att intyga art varoma uppfyller kraven i import-
landets lagstiftning eller motsvarande krav i exportlandets lagstiftning.

Artikel 8
Oppettider pA grlnsstationerna

1. De avtalsslutande partema skall, om trafikvolymen motiverar detta, se till aft

a) grAnsstationema hMlls 6ppna, utom dA trafik inte Ar tillAten, sA aft

- grinsema kan passeras dygnet runt med de kontroller och formaliteter som gAller i frlga
om varor sor omfattas av eft transiteringsf6rfarande, i frlga om de transportmedel som
anvinds f6r dessa och i frlga om olastade fordon, utom dl grinskontroll ar nbdvandig
f6r alt f6rhindra spridning av sjukdomar eller i djur- skyddssyfie,

- de kontroller och formaliteter som giller i frlga om transportmedel och i frlga om varor
som inte omfattas av ett transiteringsf6rfarande, kan utfbras frin och med mindag till och
med fredag under sammanhingande perioder pA minst io timmar och pA l6rdagar under
en sammanhangande period pA minst sex timmar, utom di dessa dagar Ar allmnna helg-
dagar,

b) vad giller fordon och varor som transporteras luftv~gen, de perioder sor avses i andra
strecksatsen i a anpassas sA att de motsvarar de aktuella behoven och darf6r, om sA Ar n6d-
vAndigt, uppdelas eller f6rlAngs.

2. Om del medf6r problem f6r veteringrmyndighetema att iaktta de tider som avses i 1 a andra
strecksatsen och i 1 b, skall de avtalsslutande parterna se till aft en veterindrmedicinsk expert Ar
tillgdnglig under dessa perioder, f6rutsatt aft transporf6retaget har anmilt behovet av detta minst 12
timmar i f6rvAg. Vid transport av levande djur kan dock denna f6rvamingstid utstrAckas till 18
timmar.

3. Om flera grinsstationer Ar bel gna i omedelba ndrhet av samma grAnszon, kan de avtalsparter
som ber6rs gemensamt komma 6verens om avsteg frAn punkt 1 f6r vissa av dessa grinsstationer,
f6rutsatt aft andra stationer i sarnma zon kan klarera varor och fordon enligt bestdmmelsema i punkt
1.
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4. 1 frhga om de grinsstationer och tulimyndigheter som avses i punkt 1 och pi de villkor som har
faststallts av de avtalsslutande partema skal] de beh6riga myndigheterna m6jligg6ra an kontroller och
formaliteter undantagsvis kan genomforas p andra tider An expeditionstider, om detta uttryckligen har
begi ts under expeditionstid och ph goda grunder saint pi villkor i f6rekommande fall at ersattning
erlAggs f6r denna tjinst.

Artikel 9
Expressfiler

De avtalsslutande parterna skal efterstriva att, om detta ir tekniskt genomf6rbart och motiveras av
trafikvolymen, vid grAnsstationema ordna expressfiler som ir reserverade f6r varor som omfattas av
ett transiteringsf6rfarande, f6r de transportmedel som anvinds f6r dem och f6r olastade fordon saint
alla varor som ar underkastade kontroller och formaliteter f6r vilka kraven inte & h6gre An de som
gAller f6r varor som omfattas av ett transiteringsf6rfarande.

KAPITEL III
SAMARBETE

Artikel 10
Samarbete mellan myndigheter

1. 1 syfte att underltta griinspassager skall de avtalsslutande partema besluta om nbdv~ndiga
Atg.rder f6r an utoka samarbetet ph shvil nationell som regional eller lokal nivi mellan de myn-
digheter sor ansvarar f6r organisationen av kontrollema och mellan de olika enheter som utfbr kon-
troller och formaliteter ph respektive sidor av grinsema.

2. Varje avtalsslutande part skall i den utstrickning den ber6rs se till at de som sysslar med sAdan
handel som ligger inom detta protokolls tillimpningsaor'lde ges m6jlighet art snabbt underritta de
behoriga myndighetema om de problem de bar m6tt vid grinspassagerna.

3. Det samarbete som avses i punkt 1 skall sarskilt gAlla

a) utformning av grinsstationema sA att de motsvarar trafiktekniska krav,

b) omvandling av grAnsstationer till intill varandra placerade kontrollstationer, i den utstrackning
detta ar m6jligt,

c) harmonisering av de uppgifter som grinsstationer och tullmyndigheter ansvara f6r pA respekti-
ve sidor av gr~nsen,

d) at s6ka uppnA lmpliga l6sningar ph problem som rapporteras.

4. De avtalsslutande parterna skall samarbeta i syfte at samordna expeditionstiderna f6r de olika
enheter som utf6r kontroll och formaliteter ph respektive sidor av grAnsen.

Artikel 11
Anmalan av nya kontroller och formaliteter

Om en avtalsslutande part avser att inf6ra et nytt slag av kontroll eller formalitet, skall denna part
underrtta de andra avtalsslutande partema om detta. Den avtalsslutande parten i friga skall se till att
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de Atg5rder som har vidtagits f6r att underlatta grlnspassager inte g6rs verkningsl6sa genom
tillampningen av de nya kontrollema eller formalitetema.

Artikel 12
Fritt trafikfl6de

1. De avtalsslutande partema skall vidta n6dvindiga Atgarder f6r att sikerstAila att den vkntetid
som orsakas av de olika kontrollerna och formaliteterna inte 6verstiger den tid som krivs f6r att dessa
skall kunna fullg6ras pA eft fullgott sitt. I detta syfte skall de organisera expeditionstiderna f6r de
avdelningar som skall utf6ra kontroller och formaliteter, den tillgingliga personalen och de praktiska
arrangemangen f6r behandlingen av varor och handlingar i samband med utf6randet av kontrollema
och formaliteterna p8 s& sitt att vintetiden i trafikfl6det i st6rsta m6jliga utstrickning begrgnsas.

2. De beh6riga myndigheterna hos de avtalsslutande parter inom vars territorium det intriiffar en
allvarlig st6ming pA varutransportomridet som sannolikt iventyrar milet att f6renkla och pAskynda
granspassager, skall omedelbart underrfitta de beh6riga myndighetema hos de andra avtalsslutande
parter som ber6rs av en sidan st6ming.

3. De beh6riga myndighetema hos varje avtalsslutande part som ber6rs pA detta s~tt, skall omedel-
bait vidta lhmpliga AtgArder for at s8 lingt m6jligt s~kerstiilla ett fritt trafild'l~de. Dessa itgArder skall
anmias till Gemensanmma EES-kommnittdn som, nAr s 5r limpligt, p begliran av en avtalspart skall
sarnlas till e, krism6te f6r art diskutera dessa AtgArder.

Artikel 13
Administrativt bistnd

I syfte att uppni en friktionsfritt fungerande handel mellan de avtalsslutande parterna och g6ra det
lAttare att upptAcka eventuella oegentligheter och 6vertridelser, skal] de avtalsslutande parternas be-
h6riga myndigheter samarbeta med varandra med tilliimpning av bestiimmelsema i protokoll 11 med
n6dvkndiga andringar.

Artikel 14
Samnridsgrupper

1. De ber~rda avtalsslutande parternas beh6riga myndigheter kan tillsatta samrhdsgrupper som
skall svara fbr frigor av praktisk, teknisk eller organisatorisk natur pi regional eller lokal nivA.

2. Shdana samrAdsgrupper skall vid behov saunantrAda pi begiran av en avtalsslutande parts
beh6riga myndigheter. Gemensamma EES-kommiten skall regelbundet informeras om samrids-
gruppemas 6verlAggningar av de avtalsslutande parter som ansvarar f6r dem.
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KAPITEL IV
SLUTBESTAMMELSER

Artikel 15
UnderlAttande av betalningar

De avtalsslutande parterna skall se till att belopp som skall betalas f6r kontroller och formaliteter som
har tillimpats pA handelsverksamhet rven kan betalas med garanterade eller bekraftade intemationella
checkar som 5r utstAllda i valutan i det land drr beloppen skall betalas.

Artikel 16
F6rhAllande till andra avtal och nationell lagstiftning

Detta protokoll hindrar inte tvA eUer flera avtalsslutande parter frn att tillAmpa st6rre Iattnader som
de har beviljat varandra 6msesidigt; detta protokoll inskranker inte heller de avtalsslutande parternas
rfitt aft tillAmpa sin egen lagstiftning pA kontroller och formaliteter vid sina girAnser, f6rutsatt aft detta
inte pA n~got satt medf6r nAgon begrAnsning av de lAttnader som f61jer av detta protokoll.
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PROTOKOLL 11
OM OMSESIDIGT BISTAND I TULLFRAGOR

Artikel I
Definitioner

I detta protokoll avses med

a) tullagstiftning: bestkmmelser som antagits av de avtalsslutande partema och som ar tillimpliga
inom dessas territorier och sor reglerar import, export, transitering av varor saint tullklarering
i varje anman form, hdri inbegripet ItgArder i form av forbud, restriktioner och kontroll sor
antagits av de avtalsslutande partema,

b) tullar: alia tullar, skatter, taxor och andra avgifter sor faststgl1s och uppb~rs i de avtalsslutande
partemas territorier vid till~mpning av tullagstiftning, dock med undantag av taxor och avgifter
som avser ers~ttning for tjinster sor myndigheten tillhandahiller, begrAnsade till belopp sor
motsvarar myndighetens ungefdrliga kostnader f6r tjanstema,

c) begdrande myndighet: beh6rig administrativ myndighet som fdr detta andamAl utsetts av en
avtalsslutande part och sor g6r en framstdllning om bistAnd i tullfrlgor,

d) anmodad myndighet: beh6rig administrativ myndighet sor f6r detta indamAl utsetts av en
avtalsslutande part och som tar emot en framstdllning om bist/nd i tulfrAgor,

e) 6vertrddelse: varje 6vertridelse av tullagstiftningen liksom varje frs6k till sAdan 6vertr~delse.

Artikel 2
TillAmpningsomride

1. De avtalsslutande partema skall limna varandra bistAnd PA det satt och i enlighet med de villkor
som dr faststAllda i detta protokoll f6r att sakerstilla en korrekt tillmpning av tullagstiftningen,
sarskilt genom att forebygga, upptAcka och utreda 6vertrAdelser av denna lagstiftning.

2. Det bistAnd i tullfrAgor som avses i detta protokoll Ar tillAmpligt pA varje administrativ
myndighet hos de avtalsslutande partema som ar beh6rig att tilimpa detta protokoll. Detta fir ej
pAverka reglerna om 6msesidigt bistAnd i brottsutredningar.

Artikel 3
BistAnd pA begiran

1. PA framst ilning av den begirande myndigheten skall den anmodade myndigheten lamna ala
relevanta upplysningar som kan g6ra det m6jligt f6r denna att sikerstdlla en korrekt tilimpning av
tulagstiftningen, dgri inbegripet upplysningar om begAngna eler planerade handlingar som innebAr
eller skulle innebAra en 6vertrgdelse av sAdan lagstiftning.

2. PA frarnstAlIning av den begirande myndigheten skal den anmodade myndigheten lamna denna
upplysningar om huruvida varor sor exporterats frin en avtalsslutande parts territorium har importe-
rats pA ritt sitt till den andra avtalsslutande partens territorium och, dir sA Ar tillWmpligt, ocksA ange
anvind tullklareringsform.

Vol. 1817. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series & Nations Unies - Recueil des Traits 261

3. PA framstAllning av den beg~rande myndigheten skall den anmodade myndigheten vidta
n6dviindiga Atg5rder f6r att sikerstAlla 6vervakning av

a) fysiska eller juridiska personer som skfAligen kan antas hAlla pA art 6vertrAda eller ha 6vertrAtt
tullagstiftningen,

b) varur6relser som rapporterats m6jligen kunna ge upphov till omfattande 6vertrSdelser av
tullagstiftningen,

c) transportmedel som skiligen kan antas ha anvants, bli anvanda eller komma art anvandas vid
6vertrAdelser av tullagstiftningen.

Artikel 4
BistAnd p5 eget initiativ

De avtalsslutande parterna skall inom respektive beh6righetsomrde bistA varandra, om detta anses
vara n6dvandigt f6r en korrekt tillimpning av tullagstiftningen, i synnerhet nAr de fAr in upplysningar
sor hainf6r sig till

- handlingar som har inneburit, innebir eller skulle innebara en 6vertridelse av sAdan lagstiftning
och som kan vara av intresse f6r andra avtalsslutande parter,

- nya medel och metoder sor anvinds f6r at genomf6ra shdana handlingar,

- varor som Ir knda f6r at vara f6remAl f6r omfattande 6vertradelser av tullagstiftningen vid
import, export, transitering eller annan tuilklarering.

Artikel 5
Delgivning

PA framstillning av den begarande myndigheten skall den anmodade myndigheten i enlighet med sin
lagstiftning vidta alla n6dvAndiga AtgArder f6r art till mottagare som 5r bosatta eller etablerade inom
dess territorium

- delge alla handlingar,
- delge alla beslut,

som faller inom protokollets tillmpningsomrAde.

Artikel 6
BistAndsframstAllningens form och innehAll

1. FramstAllningar om bistAnd enligt detta protokoll skall g6ras skriftligen. De handlingar sor
beh6vs f6r at framstAllningen skall kunna efterkommas skall medf6lja framstAllningen. I brAdskande
fall kan muntliga framstiainingar godtas, men sAdana mAste omgAende bekrAftas skriftligen.

2. FramstAllningar i enlighet med punkt 1 skall innehilla f61jande upplysningar:

a) Den myndighet som g6r framstillningen.
b) Begard AtgArd.
c) F6remAlet och grunden f6r framstAllningen.
d) TillAmpliga lagar och andra f6rfattningar.
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e) SA exakta och fullstandiga upplysningar som m6jligt om de fysiska eller juridiska personer som
Ar f6remll f6r utredningen.

f) Kortfattad redog6relse f6r relevanta uppgifter i saken, med undantag f6r arenden som avses i
artikel 5.

3. Framstallningar skall g6ras pA nlgot av den anmodade myndighetens officiella sprlk eller pA
nlgot annat sprlk som ar godtagbart f6r denna myndighet.

4. Om en framstallning inte uppfyller de formella kraven, fAr rattelse eller komplettering beg~ras.
Beslut om s~kerhets~tgirder fAr dock meddelas.

Artikel 7
Handliggning av framstAllningar

1. F6r att efterkomma en bistlndsframstAllning skall den anmodade myndigheten eller, dA denna
inte ar beh6rig, det administrativa organ till vilken den anmodade myndigheten stallt framstillningen,
handla inom ramen f6r sin beh6righet och tillgingliga resurser sor om den handlade f6r egen rakning
eller pA begaran av nlgon annan myndighet hos samma avtalsslutande part, genom att lamrna
tiilg ngliga upplysningar eller genom an antingen f6reta limpliga undersok-ningar eller se till at
sidana f6retas.

2. Bist~ndsframstillningar skall handlAggas i enlighet med den anmodade avtalspartens lagar och
andra f6rfattningar.

3. SArskilt bemyndigade tjinstemhn hos en avtalsslutande part fir, efter tillstind av den andra
ber6rda avtalsslutande parten och pA de villkor som denna stalIt, frAn den anmodade myndigheten eller
frAn nAgon annan myndighet f6r vilken den anmodade myndigheten ar ansvarig, skaffa fram de
upplysningar om 6vertrAdelser av tullagstiftningen som den begarande myndigheten beh6ver f6r
tilampningen av detta protokoll.

4. Tjansteman hos en avtalsslutande part fAr, med tillstAnd av den andra avtalsslutande parten,
narvara vid unders6kningar sor genomf6rs pA den senares territorium.

Artikel 8
Former f6r informationsutbyte

1. Den anmodade myndigheten skall till den beg.rande myndigheten meddela resultatet av
f6retagna unders6kningar i form av handlingar, bestyrkta kopior av handlingar, rapporter och liknande.

2. De dokument som avses i punkt 1 kan ersittas av datoriserad information framstalld i valfri
form f6r samma AndamL.

Artikel 9
Undantag frin skyldigheten at lamna bistlind

1. De avtalsslutande parterna fir vagra lamna bistlnd enligt delta protokoll, om bistlndet skulle

a) strida mot suveranitet, allman ordning ('ordre public), sAkerhet eller andra vasentliga intressen,
eller

b) galla valuta- eller skattebestammelser som inte kan hAnf6ras till bestammelser om tullar, eller
c) inkr~kta pA industri-, handels- eller yrkeshemligheter.
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2. Om den begirande myndigheten g6r en framstAllning om bistAnd som den sjalv inte skulle
kunna lamna pA anmodan, skalU den framhilla detta i sin framstAllning. I sidant fall skall den
anmodade myndigheten ha frihet alt avg6ra hur framstAllningen skall behandlas.

3. Om en framstAlning om bistind inte kan efterkommas eller om den avslAs, skall den begdrande
myndigheten utan dr6jsmid underrattas om detta.

Artikel 10
Skyldighet att iaktta sekretess

Alia upplysningar som l mnats enligt delta protokoll skall, oavsett form, vara konfidentiella. De skall
omfattas av sekretess och Atnjuta det skydd som gAller samma slags upplysningar enligt de tililmpliga
lagama hos den avtalsslutande part som mottagit upplysningarna, och enligt motsvarande bestAmmel-
ser tillimpliga pA gemenskapens myndigheter.

Artikel 11
Anvdndning av upplysningar

1. Upplysningar som erhillits skall anvindas enbart f6r delta protokolls syften. De fir anvindas
av varje avtalsslutande part f6r annat Andamil endast efter skriftligt medgivande av den administrativa
myndighet som lhimat uppgifterna och med de f6rbehAll som denna kan ha uppstAllt. Dessa best.m-
melser Ar inte tillAmpliga pA upplysningar som avser brott r6rande narkotika eller psykotropa Amnen.
SAdana upplysningar fAr meddelas andra myndigheter som Ar direlk verksamma i narkotikabe-
kAmpning.

2. Punkt 1 skall inte hindra anvAndningen av upplysningar i rSttsliga eller administrativa f6r-
faranden som inleds darefter med anledning av alt tullagstiftningen 6vertriitts.

3. De avtalsslutande partema fAr vid registrering av bevis, rapporter och vittnesmil och i
f6rfaranden som inletts inf6r domstol anvAnda som bevis upplysningar som de erhillit och handlingar
som de tagit del av i enlighet med bestlimmelsema i detta protokoll.

Artikel 12
Sakkunniga och vittnen

En IjAnsteman vid en anmodad myndighet fir bemyndigas at, inom ramen f6r detta bemyndigande,
installa sig som sakkunnig eller vittne vid et rAttsligt eller administrativt f6rfarande r6rande arenden
som omfattas av detta protokoll inom en annan avtalsslutande parts jurisdiktion. Tjanstemannen fAr
ocksi f6rete sidana f6remll eller handlingar, eller bestyrkta kopior darav, som kan beh6vas vid dessa
f6rfaranden. Av framstallningen om installelse skall klart framgA i vilket arende och i vilken egenskap
tjdnstemannen skall h6ras.

Artikel 13
Kostnader f6r bistind

De avtalsslutande partema skall avstA frAn aft krAva ersAttning av varandra f6r kostnader som
f6ranletts av till]mpningen av detta protokoll utom, nir s Ar skaligt, f6r ersattning till sakkunniga och
vittnen samt till tolkar och 6versAttare som inte Ar anstAlld i offentlig tjdnst.
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Artikel 14
Genomf6rande

1. Tillimpningen av detta protokoll skall anf6rtros At, A ena sidan, de centrala tullmyndighetema
i EFTA-statema och, A andra sidan, de beh6riga enhetema inom EG-kommissionen och, dir sA Sr I-
Ampligt, tullmyndighetema i EG-medlemsstater. Dessa skall fatta beslut om alla praktiska AtgArder
och arrangemang som Ar n6dvandiga f6r protokollets tillAmpning och hirvid ta hinsyn till regler om
dataskydd. De kan f6reslA f6r beh6riga organ art vidta de andringar i detta protokoln som de anser b6r
g6ras.

2. De avtalsslutande partema skall 6verlamna till varandra f6rteckningar 6ver de myndigheter som
bemyndigats at vara kontaktorgan f6r den praktiska tillampningen av detta protokoll.

Vad gAller arenden som ligger inom gemenskapens beh6righet skaU i detta avseende vederb6rlig
hansyn tas till sarskilda situationer som, pA grund av sin brAdskande natur eller det faktum atn endast
tvA linder ir berbrda av en framst§Illning eler ett informationsutbyte, kan erfordra direktkontakter
mellan beh6riga myndigheter i EFTA-statema och EG-medlemsstatema f6r handlAggning av fram-
stAillningar eller utbyte av upplysningar. Denna information skall kompletteras av f6rteckningar, som
vid behov skall revideras, 6ver tj~nsteman vid de myndigheter sor ar ansvariga f6r at f6rhindra,
utreda och bekAmpa 6vertradelser av tullagstiftningen.

Ddrut6ver skall de avtalsslutande parterna, f6r att sAkerstAlla maximal effektivitet vid tillAmpningen
av detta protokoll, vidta n6dvindiga Atgarder f6r at sakerstalla at de enheter som dr ansvariga f6r
smugglingsbekiimpning etablerar direkta personliga kontakter, dar sA at lAmpligt aven pA lokal
myndighetsnivA. f6r at underlitta utbyte av upplysningar och handlaggning av framstallningar.

3. De avtalsslutande partema skall rAdg6ra med varandra och darefter informera varandra om de
detaljerade tillAmpningsf6reskrifter som antas i enlighet med bestAmmelserna i denna artikel.

Artikel 15
Protokollets kompletterande karaktAr

1. Detta protokoll skall komplettera och inte hindra tilllimpningen av andra avtal om 6msesidigt
bistAnd sor har slutits eller kan komma at slutas mellan EG-medlemsstater och EFTA-stater sAvAl
som mellan EFTA-stater. Det skall ej heller utesluta et mera vitngAende 6msesidigt bistAnd som
lAnnas med st6d av sAdana avtal.

2. Utan at? det pAverkar tilldmpningen av artikel 11, pAverkar dessa avtal inte de EG-bestammelser
som reglerar utbyte mellan EG-kommissionens beh6riga enheter och medlemsstatemas tullmyndig-
heter av sidana upplysningar i samband med tullirenden som kan vara av intresse f6r EG.
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PROTOKOLL 12
OM AVTAL MED TREDJE ANDER OM BEDOIMNING AV OVERENSSTAMMELSE

F6rhandlingar om avtal med tredje l1nder om 6msesidigt erklinnande av bed6mning av 6verensstim-
melse f6r varor for vilka anvdndning av ett mdrke finns f6reskrivet i EG-lagstiftningen skal f6ras pi
initiativ av gemenskapen. Gemenskapen skall f6rhandla med utgAngspunkt frin att ber6rda tredje
linder kommer art sluta parallella avtal med EFTA-statema om 6msesidigt erkAnnande motsvarande
de avtal som skall slutas med gemenskapen. De avtalsslutande partema skall samarbeta i enlighet med
de allmnma informations- och konsultationsf6rfaranden som anges i EES-avtalet. Om en skilinad
skulle uppkomma i relationema med tredje lander, skalj skilInaden behandlas i enlighet med
tillimpliga bestihmelser i EES-avtalet.
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PROTOKOLL 13
OM ICKE-TILL&MPLIGHETEN AV ANTIDUMPNINGSATGARDER OCH

UTJAMNINGSTULLAR

TillAmpningen av artikel 26 i avtalet 5r begransad till de omrlden som omfattas av avtalets be-
stammelser och inom vilka gemenskapsrittsaktema fullstandigt har integrerats med avtalet.

S~vida inte de avtalsslutande partema enas om andra 16sningar, utg6r tilimpningen av denna artikel
inte heller nAgot hinder f6r Atgirder som vidtas av de avtalsslutande partema f6r art f6rhindra f6rs6k
att kringgA f61jande AtgArder riktade mot tredje land:

- antidumpningsitgdrder,
- utjimningstullar,
- Atgirder mot otilltet handelsbruk sor kan tiUskrivas tredje land.
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PROTOKOLL 14
OM HANDEL MED KOL OCH STAL

Artikel 1

Detta protokoll &r tillimpligt pA de produkter som omfattas av de bilaterala frihandelsavtal (hWrefter
kallade "frihandelsavtalen") som har tr~ffats mellan Europeiska kol- och stAlgemenskapen och dess
medlemsstater I ena sidan och de individuella EFTA-staterna A den andra, eller i f6rekommande fall
mellan medlemsstatema i Europeiska kol- och stllgemenskapen och respcktive EFTA-stater.

Artikel 2

1. Om inte annat fdljer av detta protokoll, piverkas inte frihandelsavtalen. Om inte frihandelsavta-
len ir till mpliga, g&ler bestimmelserna i detta avtal. Vid fortsatt tillmpning av de materiella
bestImmelserna i frihandelsavtalen skall ocksl de institutionella best&melserna i avtalen vara
tilllmpliga.

2. Kvantitativa restriktioner i friga om export eller Atgtrder med motsvarande verkan, tulavgifter
samt avgifter med motsvarande verkan och som dr ti~llmpliga pA handeIn inom EES skall avskaffas.

Artikel 3

De avtalsslutande parterna skall inte inf6ra restriktioner eller administrativa och tekniska f6reskrifter
som i handeIn mellan de avtalsslutande parterna kan utg6ra hinder f6r fri r6rlighet f6r de produkter
sorm omfattas av detta protokoll.

Artikel 4

Protokoll 25 innehkller de materiella konkurrensregler som Ir tillanpliga pA f6retag och sor avser de
produkter som omfattas av detta protokoll. HArledd lagstiftning Aterfinns i protokoll 21 och bilaga
XIV.

Artikel 5

De avtalsslutande partema skall iaktta reglema f6r st6d till stilindustrin. De erklnner sarskilt
relevansen och tillimpligheten av de gemenskapsregler om st6d till stilindustrin sor anges i
komnmissionens beslut 322189/EKSG, sor upph6r alt g'tlla den 31 december 1991. De avtalsslutande
parterna utfister sig att vid ikrafttridandet av EES-avtalet inf6rliva nya gemenskapsregler om st6d till
stilindustrin med avtalet, f6rutsatt att dessa i huvudsak Ar likartade med reglema i nyss nimnda
rattsakt.

Artikel 6

1. De avtalsslutande parterna skall utbyta information om marknader. Efta-statema skall pi allt
sAtt verka f6r att stAiproducenter, konsumenter och Aterf6rsaijare tillhandahAller sAdan information.
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2. EFTA-staterna skaU pl allt sitt verka f6r aft de stAlproducerande f6retagen inom dessas
territorier medverkar vid de Arliga investeringsunders6kningar som avses i artikel 15 i kommissionens
beslut 3302/81/EKSG av den 18 november 1981. De avtalsslutande partema skall, med beaktande av
skyldigheten art skydda affirshemligheter, utbyta information om st6rre investerings- eller desin-
vesteringsprojekt.

3. Alla frigor som r6r informationsutbyte mellan de avtalsslutande parterna skall omfattas av de
allminna institutionella bestixnmelserna i detta avtal.

Artikel 7

De avtalsslutande partema konstaterar att de ursprungsregler som anges i protokoll 3 till frihandelsav-
talen melan Europeiska ekonomiska gemenskapen och enskilda EFTA-stater ersitts av protokoll 4
i detta avtal.
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PROTOKOLL 15
OM OVERGANGSPERIODER FOR FRI RORLIGHET FOR PERSONER (SCHWEIZ OCH

LIECHTENSTEIN)

Artikel I

Bestlimmelsema i avtalet och dess bilagor i friga om fri r6rlighet f6r personer mellan EG-med-
lemsstaterna och EFTA-staterna skall tillAmpas om inte annat f61jer av de 6vergngsbestimmelser
som anges i detta protokoll.

Artikel 2

1. Utan hinder av bestimmelsema i artikel 4 kan Schweiz, A ena sidan, och EG-medlemsstater och
andra EFTA-stater, A aidra sidan, till den 1 januari 1998 behllla bestimmelser i nationell lagstiftning
som kriver f6rhandsgodkinnande fdr att medborgare i EG-medlemsstater och i andra EFTA-stater
respektive schweiziska medborgare skall beviljas tillstAnd till inresa, bosittning och anstillning.

2. Schweiz ffir till den 1 januari 1998 behhlla kvantitativa begransningar f6r ny bosattning och
sAsongsarbete i frlga om medborgare i EG-medlemsstater och andra EFTA-stater. Dessa kvantitativa
begrfnsningar kommer art gradvis minskas fram till och med slutet av 6verglngsperioden.

Artikel 3

1. Utan hinder av bestiimmelsema i punkt 3 fir Schweiz till den 1 januari 1998 behlla be-
stimmelser i nationell lagstiftning som begrinsar sisongsarbetamas yrkesmaissiga och geografiska
r6rlighet, dri inbegripet kravet art sidana arbetare under minst tre mnader skall lAmna schweiziskt
territorium vid utgAngen av deras tidsbegrainsade tillstAnd. Frin och med den 1 januari 1993 kommer
tidsbegrinsade tillstAnd at f6myas automatiskt f6r sasongsarbetare som har ett kontrakt f6r sasongs-
arbete, dA de tervinder till schweiziskt territorium.

2. Artiklarna 10 - 12 i f6rordning (EEG) nr 1612/68 sA som den upptas i punkt 2 i bilaga 5 till
avtalet skall tilllimpas i Schweiz i frnga om sisongsarbetare frin och med den 1 januari 1997.

3. FrAn och med den I januari 1993 och utan hinder av bestimmelserna i artikel 2 i detta protokoll
skall bestammelsema i artikel 28 i avtalet och bilaga 5 till detta tillAmpas pA skongsarbetare i
Schweiz, f6rutsatt aft dessa arbetare hat fullgjort 30 minaders sdsongsarbete inom schweiziskt
territorium under en fdreglende referensperiod som omfattar fyra pA varandra f61jande Ar.

Artikel 4

Schweiz fir till angivna tidpunkter bibehilla f61jande bestimmelser i nationell lagstiftning:

- Till den I januari 1996, bestimmelser som krAver art en arbetstagare som air anstaild inom
schweiziskt territorium och ir bosatt inom en annan stats territorium (gransarbetare) vadje dag
skall tervanda till det territorium dir han i bosatt.

- Till den 1 januari 1998, bestimelser som kriver aft en arbetstagare som ar anstilld inom
schweiziskt territorium och ar bosatt inom en annan stats territorium (gransarbetare) varje vecka
skall AtervAnda till det territorium dir han ir bosatt.
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- Till den I januari 1997, bestAmmelser om begransningar f6r anstAllning av gr~insarbetare inom
angivna grdnszoner.

- Till den 1 januari 1995, bestammelser om krav pA f6rhandstillstlnd f6r at grinsarbetare skall
kunna ta anstillning i Schweiz.

Artikel 5

1. Liechtenstein, A ena sidan, och EG-medlemsstater och andra EFTA-stater, A andra sidan, fAr
till den I januari 1998 bibehilla bestaimmelser i nationell lagstiftning sam krver f6rhandsgod-
kannande f6r a"l medborgare i EG-medlemsstater och i andra EFTA-stater respektive liechtensteinska
medborgare skall beviljas tillstind till inresa, bosattning och anstallning.

2. Liechtenstein kan till den 1 januari 1998 behllla kvantitativa begrAnsningar f6r ny bosattning,
sdsongsarbete och grAnsarbete i frAga om medborgare i EG-medlemsstater och andra EFTA-stater.
Dessa kvantitativa begransningar kommer an gradvis minskas.

Artikel 6

1. Liechtenstein fir till den 1 januari 1998 bibehfilla bestammelser i nationell lagstiftning sam
begransar sAsongsarbetamas yrkesmassiga r6rlighet, dari inbegripet kravet art shdana arbetare under
minst tre mAnader skall lamna Liechtensteins territorium vid utgAngen av deras tidsbegrinsade
tillstind. FrAn och med den 1 januari 1993 kommer tidsbegrinsade tillstAnd aft f6rnyas automatiskt
f6r sAsongsarbetare sam har et kontrakt f6r s9songsarbete, dA de Atervinder till iechtensteins
territorium.

2. Artiklama 10-12 i f6rordning (EEG) nr 1612/68 sA sam den ar upptagen i punkt 2 i bilaga 5
till avtalet skall tiUAmpas i Liechtenstein i frAga om uppehllstillstgnd frAn och med den 1 januari
1995 och i frAga om sisongsarbetare frAn och med den I januari 1997.

3. De bestaimmelser sam avses i punkt 2 skall iven galla medlemmar av en egenf6retagares familj
inom Liechtensteins territorium.

Artikel 7

Liechtenstein fUr till angivna tidpunkter behAlla f61jande bestmmelser i nationell lagstiftning:

- Till den 1 januari 1998, best~mmelser sam krAver att en arbetstagare sam ar anstild inom
iechtensteins territorium och ir bosatt inom en annan stats territorium (grainsarbetare) varje

dag skall Atervinda till det territorium dir han r bosatt.

- Till den I januari 1998, best~Amnelser om begransningar av yrkesmAssig r6rlighet och tilltrAde
till yrken f6r alla arbetstagarkategorier.

- Till den 1 januari 1995, bestmmelser om begrinsningar f6r tilltr~de till yrkesmssiga verksam-
heter f6r egenf6retagare sam ir bosatta inom Liechtensteins territorium. Sidana begrAnsningar
fAr bibehillas till den 1 januari 1997 f6r egenf6retagare sam ir bosatta utanf6r iechtensteins
territorium.
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Artikel 8

1. F6rutom de begransningar som avses i artikel 2 - 7 skall Schweiz och Liechtenstein frin och
med dagen f6r undertecknandet av avtalet inte inf6ra nAgra nya restriktiva Atgdrder i frlga Om
arbetstagares och egenf6retagares inresa, anstallning och bosAttning.

2. Schweiz och Liechtenstein skall vidta afla n6dvindiga Atgdrder f6r aft medborgare i EG-
medlemsstater och i andra EFTA-stater under 6vergingsperiodema skaU ha lika m6jligheter att
p~b6rja en tilIglnglig ansthlining inom Schweiz och Liechtensteins territorium sam medborgare i
Schweiz respektive Liechtenstein.

Artikel 9

1. Med b6rjan den 1 januari 1996 skall de avtalsslutande parterna granska resultaten av till-
ampningen av de 6vergingsperioder sam anges i artikel 2-4. DA denna granskning har avslutats kan
de avtalsslutande parterna pi grundval av nya uppgifter och i syfte att f6rkorta 6vergAngsperioden
f6resIl besth.melser sam syftar till en justering av 6vergAngsperioderna.

2. Vid slutet av den 6vergingsperiod sam g ller Liechtenstein skall de avtalsslutande parterna
gemensamt utvardera 6verglngsltgrdema, med vederb6rligt beaktande av Liechtensteins speciella
geografiska lage.

Artikel 10

Under 6vergingsperioderna skall befintliga bilaterala avtal fortsatta art g'lla, shvida inte detta avtal
innehller bestinimelser sam ir mer f6rdelaktiga f6r medborgama i EG-medlemsstatema och i
EFTA-statema.

Artikel 11

I detta protokoil skall uttrycken sasongsarbetare och grdnsarbetare ha samma inneb6rd sam enligt
Schweiz respektive Liechtensteins nationella lagstiftning vid tiden f6r undertecknandet av avtalet.
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PROTOKOLL 16
OM ATGARDER PA DEN SOCIALA TRYGGHETENS OMRADE AVSEENDE OVER-

GANGSPERIODER FOR FRI RORLIGHET FOR PERSONER (SCHWEIZ OCH
LIECHTENSTEIN)

Artikel I

F6r tillimpningen av detta protokoll och f6rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om
tillAmpningen av systemen f6r social trygghet pA arbetstagare och egenf6retagare saint deras
familjemedlemmar som flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 416) skall, betraffande
Schweiz och Liechtenstein, med sdsongsarbetare avses varje arbetstagare som &r medborgare i en
EG-medlemsstat eller i en annan EFTA-stat och som innehar ett sasongstillsthnd i den mening som
avses i den schweiziska respektive den liechtensteinska lagstiftningen f6r en Ingsta period om nio
minader.

Artikel 2

Under tillstAndets giltighetsperiod skall sisongsarbetaren ha rAtt till arbetsldshetsf6rmgner enligt
schweizisk re-spektive liechtensteinsk lagstiftning ph samma villkor som schweiziska respektive
liechtensteinska medborgare och enligt bestaimmeliema i f6rordning (EEG) nr 1408/71.

Artikel 3

En del av avgiftema till arbetsl6shetsfdrsakring som har erlagts av sasongsarbetarna skall Aterbetalas
av Schweiz respektive Liechtenstein till dessa arbetstagares bosattningsstater enligt f6ijande f6r-
farande:

a) F6r varje stat skall det totala avgiftsbeloppet faststdlas i f6rhillande till antalet sAsongs-
arbetare som ar medborgare i denna stat och nArvarande i Schweiz respektive Liechtenstein vid
utghngen av augusti minad, till sasongens genom-snittslAngd, till 16nema och till avgiftssatser-
na till schweizisk respektive liechtensteinsk arbetsl6shetsf6rs~kring (arbetsgivares och ar-
betstagares andel).

b) Det belopp som skall Aterbetalas till varje stat skall motsvara 50 procent av det totala avgifts-
beloppet, beraknat enligt a.

c) Aterbetalning skall endast ske om det totala antalet ssongsarbetare som r bosatta i den
ber6rda staten under rakenskapsperioden 6ver-stiger 500 avseende Schweiz eller 50 avseende
Liechtenstein.

Artikel 4

BestAnmelserna om Aterbetalning av avgifter till arbets-16shetsf6rsdkring som inghr i de konventioner
om arbetsl6shetsf6rskring som Schweiz slutit med Frankrike (konvention den 14 december 1978),
med Italien (konvention den 12 december 1978), med F6rbundsrepubliken Tyskland (konvention den
17 november 1982), med Osterrike (konvention den 14 december 1978) och med Furstend6met
Liechtenstein (konvention den 15 januari 1979), skall fortsatta att galla under 6verglngsperiodema.

Artikel 5

Giltigheten av detta protokoll skall begrainsas till lUngden av de 6verglngsperioder som anges i
protokoll 15.
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PROTOKOLL 17
ANGAENDE ARTIKEL 34

1. Artikel 34 i avtalet skall inte hindra avtalsparterna frin att anta lagstiftning eler genomf6ra
Atgirder som avser et tredje lands tiUtride till deras marimader.

All lagstiftning inom eft omride som regleras av avtalet skall behandlas enligt det f~rfarande som
anges i avtalet och avtalspartema skall striva efter aft utarbeta motsvarande EES-regler.

I alla andra fall skall avtalsparterna underritta Gemensamma EES-kommittin om sina Stgarder och,
om det beh6vs, striva efter alt anta bestdmnelser som garanterar att AtgIrderna inte kringgis via de
andra avtalsparternas territorium.

Om 6verenskommelse inte kan triffas om sidana regler eller bestinmelser, fir den ber6rda avtalspar-
ten vidta de Atgirder so beh6vs f6r at hindra eft kringglende.

2. Vid bestinmingen av vem som innehar rittigheter som grundas pi artikel 34, skall avsnitt I i
Allm~nna handlingsprogranmmet f~r upphivande av begrmnsningar i etableringsfriheten (EGT nr 2,
15.1.1962 s. 36/62) tilllimpas med samma rAttsliga verkan som inom gemenskapen.
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PROTOKOLL 18
OM INTERNA FC)RFARANDEN FOR GENOMFORANDE AV ARTIKEL 43

De f6rfaranden som inom gemenskapen skall iakttas f6r tiUmpning av artikel 43 i avtalet anges i
F6rdraget om upprAttandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Vad betr~ffar EFTA-statema Aterfirns f6rfarandena i avtalet om EFTA-staternas stindiga kommitt6
och omfattar f61jande punkter:

En EFTA-stat som avser aft vidta Atgdrder enligt artikel 43 i avtalet skall i god tid underritta EFTA-
staternas stIndiga kommitt6 om detta.

I Irenden av hemlig eller bridskande karakt~r skall dock de andra EFTA-staterna och EFTA-staternas
stindiga kommitti underrattas senast vid tidpunkten f6r Altgrdemas ikrafttridande.

EFTA-statemas stdndiga kommitt, skall unders6ka situationen och avge ett yttrande betraffande
inf6randet av Atgirdema. Kommittin skall f61ja utvecklingen och fAr nIr som helst genom majoritets-
beslut utfdrda rekommendationer om indring, tillfligt upphAvande eller avskaffande av de inf6rda
Atgdrdema eller om Stg~rder f6r aft bitrida den ber6rda EFTA-staten sA att den kan 6vervinna sina
svlrigheter.
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PROTOKOLL 19
OM SJ6FART

De avtalsslutande parterna skall inte sinsemellan tillAmpa de Atgirder som avses i rldets fdrordningar
(EEG) nr 4057/86 (EGT L 378, 31.12.1986, s. 14) och (EEG) nr 4058/86 (EGT L 378, 31.12.1986,
s. 21) och rldets beslut nr 83/573/EEG (EGT L 332, 28.11.1983, s. 37) eller andra liknande tg&rder
f6rutsatt att de regler anglende sj6fart som !r upptagna i avtalet genomf6rs i sin helhet.

De avtalsslutande partema skaU samordna sitt handlande och sina Itgdrder gentemot tredje land och
tredje lands-f6retag pA sj6fartsomrldet i enlighet med f6ljande bestimmelser.

1. Om en avtalsslutande part beslutar aft 6vervaka vissa tredje lnders verksamhet inom lastsj6far-
ten skall den informera Gemensamma EES-kommitt6n och ha ritt aft f6reslA andra avtalsslu-
tande parter aft de skall delta i Atgarden.

2. Om en avtalsslutande part beslutar aft g6ra en diplomatisk uppvaktning hos ett tredje land som
svar pi begransningar av eller hot om at inf6ra begrinsningar av fri tillging till last pA
oceantrader, skall parten underritta Gemensamma EES-kommittdn. Ovriga avtalsslutande parter
fAr besluta aft delta i en sldan diplomatisk uppvaktning.

3. Om nlgon av de avtalsslutande parterna avser aft vidta Atgarder gentemot ett tredje land eller
redare i eft tredje land f6r aft bl.a. reagera pA illojal prissAttning av vissa rederier i tredje lUnder
som deltar i intemationell lastlinjesj6fart eller f6r aft reagera pA begrdnsningar eller hot om aft
inf6ra begrinsningar vad avser fri tillglng till laster pA oceantrader skall partema underritta
Gemensamma EES-kommifttn. Nrhelst detta ir 15mpligt fAr den avtalsslutande part som inlett
dessa f6rfaranden begara aft 6vriga avtalsslutande parter deltar i dem.

Ovriga avtalsslutande parter fir besluta aft vidta samma handlingar eller Atg5rder ifrlga om sina
egna territorier. Dir sAdana handlingar eller Aitgirder som en avtalsslutande part vidtar kringgAs
med utnyttjande av andra avtalsslutande parters territorier, och om dessa parter inte har beslutat
om sldana handlingar eller tgarder, fir den avtalsslutande part vars handlingar eller Atg&rder
kringgis vidta lixnpliga Atgirder f6r aft ratta till situationen.

4. Om nlgon av de avtalsslutande parterna avser aft sluta ett lastdeiningsavtal av den typ som
anges i artikel 5.1 och 6 i rldets f6rordning (EEG) nr 4055/86 (EGT L 378, 31.12.1986, s. 1)
eller utstricka denna f6rordnings bestAmmelser till att avse medborgare i ett tredje land pA sltt
som sags i f6rordningens artikel 7, skall den avtalsslutande parten underrAtta Gemensamma
EES-kommit6n.

Om en eller flera av de 6vriga avtalsslutande parterna bar invindningar mot den avsedda
AtgIrden skall en n6jaktig l6sning s6kas inom Gemensamma EES-kommittdn. Om de avtalsslu-
tande partema inte nlr nAgon 6verenskommelse, fAr lAnpliga AtgArder vidtas. Om inga andra
medel finns att tiligA, fAr sldana tgIrder innefatta Aterkallande mellan de avtalsslutande
parterna av den princip om frihet aft tilihandahlla tjinster pA sj6transportomrldet som stadgas
i artikel I i f6rordningen.

5. De uppgifter som anges i punkterna 1-4 skall altid nAr det ar m6jligt lamnas i god tid, f6r art
de avtalsslutande partema skall kunna samordna sift handlande.

6. PS begaran av en avtalsslutande part skall samrd Aga rum mellan de avtalsslutande parterna
betraffande angelAgenheter som r6r sj6fartsfrlgor och som behandlas i intemationella organisa-
tioner och betraffande olika aspekter av den utveckling som agt rum i relationema mellan de
avtalsslutande parterna och tredje lnder i sj6fartsfrlgor och om hur bilaterala och multilaterala
bverenskommelser som slutits pA omrldet tillmpas.
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PROTOKOLL 20
OM TILLGANG TILL INRE VATIENVAGAR

1. Omsesidig tiligAng till varandras inlandsvattenvigar skall lamnas av var och en av de avtalsslu-
tande partema. Shvitt avser Rhen och Donau skall de avtalsslutande parterna vidta alla beh6vliga At-
gfirder fbr att samtidigt uppnA m&IsAttningen att tiliglng skall Idimnas pA lika vilIkor och etablerings-
frihet rlda inom inlandsvattenvagsomrldet.

2. Arrangemang f6r att tillf6rsfikra 6msesidig tillgAng pA lika villkor till inre vattenvAgar inom de
avtalsslutande partemas territorium med avseende pi alla avtalsslutande parter skall ha utarbetats inom
ber6rda internationefla organisationer till den f6rsta januari 1996, med beaktande av de Aligganden
som f61jer av tillimpliga multilaterala 6verenskommelser.

3. Alia relevanta rattsakter med avseende pA inre vattenvlgar skall galla frAn den tidpunkt dA detta
avtal trAder i kraft betrgiffande de EFTA-stater som vid den tidpunkten har tiflglng till gemenskapens
inre vattenvigar och betrffande 6vriga EFTA-stater sA snart de erhllit shdan tillgAng pi lika villkor.

Emellertid skall artikel 8 i f6rordning (EEG) nr 1101/89 av den 27 april 1989 (EGT L 116, 28.4.1989,
s. 25) i den lydelse den har dA den anpassats till avtalet, gIMla f6r sAdana inlandsvattenvagsfartyg frin
de sistndmnda EFTA-statema som tas i bruk efter den 1 januari 1993, sA snart dessa stater fir tilIgAng
till gemenskapens inre vattenvdgar.
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PROTOKOLL 21
OM GENOMF3RANDET AV KONKURRENSREGLER TILLAMPLIGA PA FORETAG

Artikel 1

EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall vid tidpunkten f6r undertecknandet av detta avtal genom
6verenskommelse mellan EFTA-statema anf6rtros befogenheter och funktioner motsvarande EG-
kommissionens f6r tillimpning av konkurrensreglerna i F6rdraget om upprAttandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen och F6rdraget om upprAttandet av Europeiska kol- och stilgemenskapen
f6r aft den skall kunna f6rverkliga de principer som anges i artikel 1.2 e och artikel 53-60 i avtalet
och i protokoll 25.

Gemenskapen skall i f6rekommande fall utfarda bestanmelser avseende tilldmpningen av de principer
som anges i artikel 1.2 e och artikel 53-60 i avtalet och i protokoll 25 f6r att sakerstalla art EG-
kommissionen enligt detta avtal har befogenheter och funktioner som motsvarar dem som den vid
tidpunkten f6r undertecknandet av avtalet f6rfogar 6ver f6r tillimpning av konkurrensreglema i
F6rdraget om upprlittandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och F6rdraget om upprattandet
av Europeiska kol- och stAlgemenskapen.

Artikel 2

Om nya rittsakter om tilllmpningen av artikel 1.2 e och artikel 53-60 och av protokoll 25 eller
andringar i de rAttsakter som upprlknas i artikel 3 i delta protokoll utfirdas i enlighet med de
fbrfaranden som anges i del VII i avtalet, skall motsvarande Indringar inf6ras i avtalet om upp-
rattandet av EFTA:s 6vervakningsmyndighet f6r aft sikerstAlla aft EFTA:s 6vervakningsmyndighet
samtidigt anf6rtros befogenheter och funktioner motsvarande dem som tilkommer EG-kommissionen.

Artikel 3

1. F6rutom av de rittsakter som finns uppr&knade i bilaga XIV belyses EG-kommissionens
befogenheter och funktioner vid tillhimpning av konkurrensreglema i F6rdraget om upprattandet av
Europeiska ekonomiska gemenskapen av f61jande rAttsakter:

Kontroll av koncentrationer

1. 389 R 4064: Artikel 6-25 i ridets f6rordning nr 4064/89/EEG av den 21 december 1989 om
kontroll av f6retagskoncentrationer (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1).

2. 390 R 2367: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2367/90 av den 25 juli 1990 om de
anmlningar, frister och f6rh6r som avses i ridets f6rordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av
f6retagskoncentrationer (EGT nr L 219, 14.8.1990, s. 5).

Allminna procedurregler

3. 362 R 0017: Rldets f6rordning nr 17 av den 6 februari 1962. F6rsta f6rordningen om till-
ianpning av f6rdragets artiklar 85 och 86 (EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204/62) i dess lydelse
enligt

- 362 R 0059: F6rordning nr 59/62/EEG av den 3 juli 1962 (EGT nr 58, 10.7.1962,
s. 1655/62)
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- 363 R 0118: F6rordning nr 118/63/EEG av den 5 november 1963 (EGT nr 162,
7.11.1963, s. 2696/63)

- 371 R 2822: F6rordning (EEG) nr 2822/71 av den 20 december 1971 (EGT nr L 285,
29.12.1971, s. 49

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.03.1972, s. 92)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 93)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 165)

4. 362 R 0027: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 27 av den 3 maj 1962. F6rsta tillimpnings-
f6rordning till ridets f6rordning nr 17 av den 6 februari 1962 (Form, innehll och 6vriga
detaIjer betrAffande ans6kningar och anmAlningar) (EGT nr 35, 10.5.1962, s. 1118/62) i dess
lydelse enligt

- 368 R 1133: F6rordning (EEG) nr 1133/68 av den 26 juli 1968 (EGT nr L 189,
1.8.1968, s. 1)

- 375 R 1699: F6rordning (EEG) nr 1699/75 av den 2 juli 1975 (EGT nr L 172, 3.7.1975,
s. 11)

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 93)

- 385 R 2526: F6rordning (EEG) nr 2526/85 av den 5 augusti 1985 (EGT nr L 240,
7.9.1985, s. 1)

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 16)

5. 363 R 0099: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 99/63 av den 25 juli 1963 om sldana f6rh6r
som avses i artikel 19.1 och 19.2 i rldets f6rordning (EEG) nr 17/62 (EGT nr 127, 20.8.1963,
s. 2268/63)

Transport

6. 362 R 0141: R/dets f6rordning (EEG) nr 141/62 av den 26 november 1962 om undantag frin
tillimpning av ritdets f6rordning nr 17 f6r transportomrldet, indrad genom f6rordningar nr
165/65/EEG och 1002/67/EEG (EGT nr 124, 28.11.1962, s. 2751/62)

7. 368 R 1017: Artikel 6 och artikel 10 - 31 i rdets f6rordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli
1968 om tillimpning av konkurrensregler pA transporter pi jrnvag, landsvig och inre vatten-
vAgar (EGT nr L 175, 23.7.1968, s. 1)

8. 369 R 1629: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1629/69 av den 8 augusti 1969 om form,
innehlll och 6vriga detaijer betraffande klagomil enligt artikel 10, ans6kningar enligt artikel 12
och anmilningar enligt artikel 14.1 i rldets f6rordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968
(EGT nr L 209, 21.8.1969, s. 1)

9. 369 R 1630: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1630/69 av den 8 augusti 1969 om f6rh6r
enligt artikel 26.1 och 2 i rldets f6rordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 (EGT nr L
209, 21.8.1969, s. 11)
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10. 374 R 2988: Rhdets f6rordning (EEG) nr 2988/74 av den 26 november 1974 om preskription-
stider i frlga om f6rfaranden och verkstallande av pMf6ljder enligt Europeiska ekonomiska
gemenskapens transport- och konkurrensregler (EGT nr L 319, 29.11.1974, s. 1)

11. 386 R 4056: Avsnitt II i ridets f6rordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om
detaljerade regler for tillAmpning av artiklama 85 och 86 i f6rdraget p1 sj6farten (EGT nr L
378, 31.12.1986, s. 4)

12. 388 R 4260: Kommissionens forordning (EEG) nr 4260/88 av den 16 december 1988 om de
anmAlningar, kiagomll, ans6kningar och muntliga f6rhandlingar som avses i rldets f6rordning
(EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 med detaIjerade regler f6r hur artiklama 85 och
86 i f6rdraget skall tillampas p, sj6farten (EGT nr L 376, 31.12.1988, s. 1)

13. 387 R 3975: Rldets f6rordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om f6rfarandet f6r
tilldmpning av konkurrensreglema pI f6retag inom luftfartssektorn (EGT nr L 374, 31.12.1987,
s. 1) i dess lydelse enligt

- 391 R 1284: Rldets f6rordning (EEG) nr 1284/91 av den 14 maj 1991 (EGT nr L 122,
15.5.1991, s. 2)

14. 388 R 4261: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 4261/88 av den 16 december 1988 om de
klagomll, ans6kningar och f6rh6r som avses i ridets f6rordning (EEG) nr 3975/87 om f6r-
farandet f6r tillimpning av konkurrensreglema p& f6retag inom luftfartssektom (EGT nr L 376,
31.12.1988, s. 10).

2. F6rutom av de rattsakter som finns uppraknade i bilaga XIV belyses EG-kommissionens
befogenheter och funktioner vid tillampning av konkurrensreglerna i F6rdraget om upprattandet av
Europeiska kol-och stllgemenskapen av f61jande rittsakter:

1. Artikel (EKSG) 65.2 tredje till femte stycket, 65.3, 65.4 andra stycket ach 65.5.

2. Artikel (EKSG) 66.2, andra till fjirde stycket, och 66.4 - 6.

3. 354 D 7026: H6ga myndighetens beslut nr 26/54 av den 6 maj 1954 med en f6rordning om
uppgiftsskyldighet enligt f6rdragets artikel 66.4 (ECE, 11.5.1954, s. 350/54)

4. 378 S 0715: Kommissionens beslut nr 715/78/EKSG av den 6 april 1978 om preskriptionstider
f6r f6rfaranden och verkstiillande av pf6ljder enligt f6rdraget om upprAttandet av Europeiska
kol- och stfilgemenskapen (EGT nr L 94, 8.4.1978, s. 22).

5. 384 S 0379: Kommissionens beslut nr 379/84iEKSG av den 15 februari 1984 om faststiillande
av befogenheter f6r kommissionens tjAnsteman och befullmAktigade f6retradare som har till
uppgift att genomf6ra kontroller enligt EKSG-f6rdraget och beslut avseende dess tilllAmpning
(EGT nr L 46, 16.2.1984, s. 23).

Artfikel 4

1. Sldana avtal, beslut och samordnade f6rfaranden som avses i artikel 53.1, som har tillkommit
efter det art avtalet har trtt i kraft och betraffande vilka partema 6nskar Aberopa bestAmmelserna i
artikel 53.3 skall enligt artikel 56, protokoll 23 och de regler som avses i artikel 1-3 i detta protokoll
anmilas till den beh6riga 6vervakningsmyndigheten. SA lange en sldan aninalan inte har giorts, kan
beslut om tillAmpning av artikel 53.3 inte fattas.
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2. Punkt 1 giller inte avtal, beslut och samordnade f6rfaranden om

a) endast f6retag frn en EG-medlemsstat eller EFTA-stat ir patter och avtalen, besluten eller de
samordnade f6rfarandena inte ber6r import eller export mellan de avtalsslutande partema,

b) h6gst tvA f6retag Sr parter och avtalen endast innebar

i) art ena avtalspartens frihet at? bestimma priser eller affArsvillkor begransas vid Aterf6r-
siljning av varor som denne hat f6rvirvat av den andra paten, eller

ii) at? den som f6rvirvar eier utnyttjar rittigheter sor Atnjuter industrielit rittsskydd
siskilt patent, bruksm6nster, m6nster efler varumirken - eller den som enligt avtal om
6verlAtelse eller upplAtelse hat ratt at anvinda en tillverkningsmetod eller kunskaper om
anvindning och tillimpning av industriella processer AlAggs begransningar i utnyttjandet
av dessa rAttigheter,

c) de endast syftar till

i) utarbetande eller enhetlig tillimpning av normer eller typer, eller

ii) gemensam forskning eller utveckling,

iii) specialisering av tillverkningen av produkter, inklusive avtal som it n6dvindiga f6r at
uppnA detta

- om de varor som it f6remil f6r specialisering inte inom en visentlig del av det
territorium sm onmfattas av detta avtal utg6r mer in 15 procent av affarsvolymen f6r
varor som ir identiska eller sor pA grund av sina egenskaper, sit? pris och sin
anvindning av konsumentema betraktas som likartade, och

- om den sammanlagda Arsomsattningen for de ber6rda f6retagen inte 6verstiger 200
miljoner ecu.

Dessa avtal, beslut och samordnade f6rfaranden kan anmilas till den beh6riga 6vervakningsmyndig-
heten i enlighet med artikel 56, protokoll 23 och de regler som avses i artikel 1-3 i detta protokoll.

Artikel 5

1. SAdana avtal, beslut och samordnade f6rfaranden som avses i artikel 53.1, som f6religger nit
avtalet trider i kraft och bettiffande vilka partema 6nskar Aberopa bestimmelsema i artikel 53.3 skall
anmilas till den beh6riga 6vervakningsmyndigheten i enlighet med bestimmelserna i artikel 56,
protokoll 23 och de regler som avses i artikel 1-3 i detta protokoll inom sex minader frAn det at
avtalet har tritt i kraft.

2. Punkt 1 giller inte sAdana avtal, beslut eller samordnade f6rfaranden sor avses i artikel 53.1
i avtalet och som omfattas av artikel 4.2 i detta protokoll. Dessa kan anmilas till den beh6riga
6vervakningsmyndigheten i enlighet med artikel 56, protokoU 23 och de regler sor avses i artikel 1-3
i detta protokoll.
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Artikel 6

Den behoriga 6vervakningsmyndigheten skall i sina beslut enligt artikel 53.3 ange den dag dA beslutet
skall galla. Denna dag kan sittas tidigare An dagen f6r anmilan nar det giller shdana avlal, beslut av
f6retagssammanslutningar eller samordnade f6rfaranden som omfattas av artiklama 4.2 och 5.2 i detta
protokoll eller som omfattas av artikel 5.1 i delta protokoll och som har anmAlts inom den tidsfrist
som anges i arlikel 5.1.

Artikel 7

1. Om sdana avtal, beslut och samordnade f6rfaranden som avses i artikel 53.1, som f6religger
nir avtalet trAder i kraft och som har anmAlts inom den tidsfrist som anges i artikel 5.1 i detta
protokoll inte uppfyller villkoren i artikel 53.3 och de ber6rda f6retagen eller f6retagssammanslut-
ningarna upph6r alt tillampa dem eller Andrar dem pA sidant sAtt an de inte lAngre faller under
f6rbudet i artikel 53.1 eller si art de uppfyller villkoren i artikel 53.3, skall f6rbudet i artikel 53.1
endast gilla f6r den tidsperiod som den beh6riga 6vervakningsmyndigheten fastst~ller. Beslut av den
beh6riga 6vervakningsmyndigheten i enlighet med f6reglende mening gAller inte f6retag och f6re-
tagssanmmanslutningar som inte uttryckligen har samtyckt till anmilan.

2. Punkt 1 giller sidana avtal, beslut eller samordnade f6rfaranden som avses i artikel 4.2 i delta
protokoll och som f6religger nir avtalet trider i kraft, om de har aninilts inom sex minader frAn den
dagen.

Artikel 8

Ans6kningar och anmalningar som har inlamnats till EG-kommissionen innan avtalet trider i kraft
skall anses uppfylla bestammelsema om ans6kningar och anmalningar enligt delta avtal.

Den 6vervakningsmyndighet som ar beh6rig enligt artikel 56 i avtalet och artikel 10 i protokoll 23
kan krava alt et vederb6rligen ifyllt formulir, sisom Ar f6reskrivet f6r tillimpningen av avtalet,
inlnnas till den inom en tidsfrist som den bestlimmer. I sA fall skall ans6kningar och anmglningar
anses ha skett pi ritt satt endast om formularen inlimnas inom den faststllda tiden och i enlighet
med bestmmelsema i avtalet.

Artikel 9

B6ter f6r 6vertridelser av best~imrnelsema i artikel 53.1 skall inte Alaggas med avseende pA en Atgard
som har vidtagits fbre anmAlan av sidana avtal, beslut och samordnade forfaranden som avses i
artiklarna 5 och 6 i delta protokoll och som har anmalts inom den tidsfrist som anges dir.

Artikel 10

De avtalsslutande partema skall sAkerstAlla at Agirder vidtas inom sex minader frn det art avtalet
har trtt i kraft f6r alt ge EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-komnissionens jAinstemin det
bitrAde de beh6ver f6r at kunna genomf6ra sina unders6kningar enligt detta avtal.
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Artikel 11

Betraffande avtal, beslut och samordnade f6rfaranden som f6religger nir avtalet trader i kraft och som
omfattas av artikel 53.1 skall f6rbudet i artikel 53.1 inte gilla om avtalen, besluten eller f6rfarandena
inom sex minader frin det aft avtalet har trdtt i kraft andras pA sAdant satt at de uppfyller vilikoren
f6r gruppundantag enligt bilaga 14.

Artikel 12

BetrAffande avtal, beslut av f6retagssammanslutningar och samordnade f6rfaranden som f6religger nir
avtalet trader i kraft och som omfattas av artikel 53.1 skall f6rbudet i artikel 53.1 inte gIlla frAn
dagen f6r avtalets ikrafttrAdande om avtalen, besluten eller f6rfarandena inom sex minader frAn det
aft avtalet har trAtt i kraft indras pA sAdant sAtt aft de inte lIngre omfattas av f6rbudet i artikel 53.1.

Artikel 13

Avtal, beslut av f6retagssammanslutningar och samordnade f6rfaranden som f6re avtalets ikrafttri-
dande har medgetts eft individuellt undantag enligt artikel 85.3 i F6rdraget om upprAttandet av
Europeiska gemenskapen skall Sven i fortsattningen vara undantagna i f6rhAllande till bestammelsema
i avtalet till utgAngen av den period som hat angetts i undantagsbeslutet eller till den tidpunkt som
EG-kommissionen annars bestAmmer, om denna infaller tidigare.
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PROTOKOLL 22
OM DEFINITIONEN AV "FORETAG" OCH "OMSAT1rNING" (ARTIKEL 56)

Artikel 1

Nir del gAller tilldelning av enskilda arenden enligt artikel 56 i avtalet avses med "f6retag" vare
enhet som bedriver verksamhet av kommersiell eller ekonomisk art.

Artikel 2

Med "omsAttning" enligt artikel 56 i avtalet avses de ber6rda f6retagens intakter inom det territorium
som omfattas av delta avtal under f6regiende rakenskaps/r frin f6rsaljning av varor och tjanster inom
ramen f6r f6retagens ordinarie verksamhet efter avdrag f6r f6rsaljningsrabatter sarnt mervardesskatt
och andra skatter som direkt hdnf6r sig till omsAttningen.

Artikel 3

1 stallet f6r omsattning anvinds f61jande:

a) f6r kreditinstitut och andra finansinstitut, deras totala tillgAngar multiplicerade med f6rhAllandet
mellan utlAning till kreditinstitut och kunder vid transaktioner med invinare inom del territo-
rium sor omfattas av avtalet och den totala summan av denna utlAning,

b) fbr f6rsakringsbolag, virdet av de bruttopremier som mottas frAn invAnare inom del territorium
som omfattas av avtalet, som skall omfatta samtliga mottagna och utestende belopp enligt
f6rsAkringsavtal som har tecknats av f6rsiikringsbolagen eller f6r deras rikning, inklusive
utgAende Aterf6rsakringspremier, efter avdrag f6r skatter och skatteliknande avgifter som
debiteras pA grundval av de individuella premiebeloppen eller premiernas totala virde.

Artikel 4

1. Med avvikelse frAn den definition av omsattning som gAller vid tillimpning av artikel 56 i
avtalet och som anges i artikel 2 i delta protokoll, bestir omsittningen

a) i frAga om avtal, beslut av f6retagssammanslutningar och samordnade f6rfaranden som avser
system f6r distribution och ink6p mellan f6retag som inte an konkurrenter, av intAkter frin
f6rsaljning av de varor eller Ijinster som avtalen, besluten eller de samordnade f6rfarandena
avser och av andra varor eller IjAnster som pA grund av sina egenskaper, sitt pris och sin
anviindning av konsumentema betraktas som likartade,

b) i friga om avtal, beslut av f6retagssammanslutningar och samordnade f6rfaranden som avser
6verf6ring av teknik mellan f6retag som inte 5r konkurrenter, av intikter frAn f6rsSljningen av
de varor eller tjAnster som produceras med den teknik som avtalen, besluten eller de samordna-
de f6rfarandena avser och av intAktema frAn forsaljningen av de varor eller ijanster som
tekniken i friga Ir avsedd att f6rblttra eller ersatta.

2. Om del vid tidpunkten f6r tillkomsten av shdana system som avses i punkt 1 a och b inte
freligger nAgon omsittning avseende f6rsiljning av varor eller Ijinster, skall dock den allmiinna
bestAmmelsen i artikel 2 vara tillAmplig.
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Artikel 5

1. Om ett enskilt irende ber6r varor som omfattas av protokoll 25, ar det omsgttningen av dessa
varor som skall ligga till grund f6r tilidelningen av arendet.

2. Om ett enskilt Arende ber6r bAde varor som omfattas av protokoll 25 och varor eller tjAnster
som ornfattas av artiklarna 53 och 54 i avtalet, skall ifrigavarande oms~ttning berfiknas pA grundval
av alla varor och tjiinster enligt artikel 2.
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PROTOKOLL 23
OM SAMARBETET MELLAN OVERVAKNINGSMYNDIGHETERNA

(ARTIKEL 58)

ALLMANNA PRINCIPER

Artikel 1

EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall pA begaran av endera av 6vervaknings-
myndigheterna utbyta information och samrlda med varandra betriffande allmdinna policyfrlgor.

EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall, i 6verensstdinelse med sina interna
regler, med beaktande av artikel 56 i avtalet och protokoll 22 samt av blda sidors beslutsautonomi,
samarbeta vid handlAiggningen av individuella irenden som omfattas av artikel 56.1 b och c, 56.2,
andra meningen och artikel 56.3 p1 det satt som foreskrivs i nedanstAende bestimmelser

lnom ramen f6r detta protokoll avses med termen "en 6vervakningsmyndighets territorium", vad EG-
kommissionen betriffar, EG-medlemsstatemas territorium, pA vilket Fordraget om upprAttandet av
Europeiska ekonomiska gemenskapen respektive F6rdraget om upprattandet av Europeiska kol- och
sthlgemenskapen enligt bestammelsema i dessa f6rdrag dr tillampligt och, vad EFTA:s 6vervaknings-
myndighet betrAffar, EFTA-statemas territorier, pA vilka avtalet ar tilllimpligt.

FORFARANDENAS INLEDNINGSFAS

Artikel 2

I irenden som omfattas av artikel 56.1 b och c, 56.2, andra meningen och artikel 56.3 i avtalet, skall
EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen sA snart som m6jligt till varandra 6versdnda
anmailningar och klagomll, om det inte klart framglr a" dessa Ar riktade till blda 6vervaknings-
myndighetema. De skall ocksA meddela varandra ndr de vidtar Atgarder pA eget initiativ.

Den 6vervakningsmyndighet som har mottagit ett meddelande enligt f6rsta stycket kan framf6ra sina
synpunkter pA detta inom 40 arbetsdagar frAn mottagandet.

Artikel 3

Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten skall i firenden som omfattas av artikel 56.1 b och c, 56.2,
andra meningen och artikel 56.3 i avtalet, samrAda med den andra 6vervakningsmyndigheten nAr den

- offentliggbr sin avsikt at( utfirda icke-ingripandebesked,
- offentligg6r sin avsikt alt fatta et beslut enligt artikel 53.3 , eller
- riktar en skrivelse med anmArkningar till de ber6rda f6retagen eller f6retagssammanslutningar-

na.

Den andra 6vervakningsmyndigheten kan framf6ra sina synpunkter inom den tidsfrist som anges i
offentligg6randet eller skrivelsen med anmArkningar.

Synpunkter som mottas frAn de ber6rda f6retagen eller tredje man skall vidarebefordras till den andra
6vervakningsmyndigheten.
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Artikel 4

1 Srenden sam omfattas av artikel 56.1 b och c, 56.2, andra meningen och artikel 56.3 i avtalet, skall
dep beh6riga 6vervakningsmyndigheten till den andra 6vervakningsmyndigheten 6versdnda de admini-
strativa skrivelser genom vilka en akt avslutas eller et klagom/l avvisas.

Artikel 5

I arenden sor omfattas av artikel 56.1 b och c, 56.2, andra meningen och artikel 56.3 i avtalet, skall
den behbriga 6vervakningsmyndigheten inbjuda den andra 6vervakningsmyndigheten att lita sig f6re-
tradas vid f6rh6r med de ber6rda f6retagen. Inbjudan skall ocksA riktas till de stater sam ligger inom
den andra 6vervakningsmyndighetens beh6righet.

RADGIVANDE KOMMITTER

Artikel 6

I irenden sam omfattas av artikel 56.1 b och c, 56.2, andra meningen och artikel 56.3 i avtalet, skall
den beh6riga 6vervakningsmyndigheten i ritt tid meddela den andra 6vervakningsmyndigheten om
tidpunkten f6r m6tet med Rtdgivande kommittdn och 6verlAmna de handlingar sam ir av betydelse.

Alla handlingar sam 6verlimnas f6r detta indam/i av den andra 6vervakningsmyndigheten skall
liggas fram f6r RAdgivande kommitten hos den 6vervakningsmyndighet sam Ar beh6rig art fatta beslut
i et Arende enligt artikel 56 i avtalet tillsammans med det material sam har skickats ut av denna
6vervakningsmyndighet.

Vardera 6vervakningsmyndigheten saint de stater sam ligger inom dess beh6righet har rit at nArvara
vid m6ten med den andra 6vervakningsmyndighetens rAdgivande kommittder och at framf6ra sina
synpunkter dir. De har dock inte r6stritt.

BEGARAN OM HANDLINGAR OCH RATTEN ATT FRAMFORA SYNPUNKTER

Artikel 7

I krenden sam omfattas av artikel 56.1 b och c, 56.2, andra meningen och artikel 56.3 i avtalet, fir
den 6vervakningsmyndighet sam inte 5r beh6rig att avg6ra ett Arende enligt artikel 56 i varje skede
av handliggningen begara kopior av de viktigaste handlingar sam 6verlamnas till den beh6riga
6vervakningsmyndigheten f6r faststillande av 6vertridelser av artiklarna 53 och 54 eller erhillande
av icke-ingripandebesked eller undantag och fir dessutom innan det slutgiltiga beslutet fattas framf6ra
sAdana synpunkter sam den anser plikallade.

ADMINISTRATIT BITRADE

Artikel 8

1.Nix den 6vervakningsmyndighet sam ir beh6rig enligt artikel 56 i avtalet riktar en begIran om
uppgifter till ett f6retag eller en f6retagssammanslutning inom den andra 6vervakningsmyndighetens
territorium skall den samtidigt 6versinda en kopia av begiran till den andra 6vervakningsmyn-
digheten.
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2.Om ett f6retag eller en f6retagssamnmanslutning inte Iinmar de begirda uppgiftema inom den
tidsfrist som har bestamts av den beh6riga 6vervakningsmyndigheten, eller limnar ofullstiindiga
uppgifter, skall den beh6riga 6vervakningsmyndigheten genom beslut kriva aft dessa uppgifter lainas.
Nr det gAller f6retag eller f6retagssammanslutningar inom den andra 6vervakningsmyndighetens
territorium skall den beh6riga 6vervakningsmyndigheten 6versinda en kopia av beslutet till den andra
6vervakningsmyndigheten.

3. PA begAran av den 6vervakningsmyndighet som Ar beh6rig enligt artikel 56 i avtalet skall den
andra 6vervakningsmyndigheten inom sin territorium f6reta unders6kningar i enlighet med sina intema
bestAixnmelser, om den beh6riga 6vervakningsmyndigheten som framstaller begaran anser det
n6dvindigt.

4. Den beh6riga 6vervakningsmyndigheten bar rAtt at vara representerad vid, och aktivt delta i,
unders6kningar som genomf6rs av den andra 6vervakningsmyndigheten enligt punkt 3.

5. Alla uppgifter som inhiAntas under sidana unders6kningar som sker pA beggran skall 6ver-
ldnnas till den 6vervakningsmyndighet som begarde unders6kningama sA snart de bar avslutats.

6. Om den beh6riga 6vervakningsmyndigheten i renden som omfattas av artikel 56.1 b och c,
artikel 56.2, andra meningen och artikel 56.3, genomf6r unders6kningar inom sit territorium, skall
den underrltta den andra 6vervakningsmyndigheten om at sidana unders6kningar bar Agt rum och pA
begiran 6verlaina resultaten av unders6kningama till den 6vervakningsmyndigheten.

Artikel 9

1. Uppgifter som bar inhintats enligt bestknmelserna i detta protokoll skall endast anvindas f6r
sidana Atgirder som vidtas med st6d av artiklarna 53 och 54 i avtalet.

2. EG-kommissionen, EFTA:s 6vervakningsrnyndighet, EG-medlemsstaternas och EFTA-stater-
nas beh6riga myndigheter saint dessas tiinstemin och 6vriga anstilida skall inte avsl6ja uppgifter som
de bar inhAimtat med st6d av detta protokoll och som ir av sAdant slag at de omfattas av sekretess.

3. Regler om sekretess och sekretessbelagda uppgifter enligt detta avtal eller de avtalsslutande
parternas lagstiftning skall inte utg6ra nlgot hinder f6r det informationsutbyte som f6reskrivs i detta
protokoll.

Artikel 10

1. F6retag skall sinda anmlningar av avtal till den 6vervakningsmyndighet som ar behb6rig enligt
artikel 56. KiagomAl fir siindas till vilken som heist av 6vervakningsmyndigheterna.

2. AnmIningar eller klagomil som bar sants till den 6vervakningsmyndighet som enligt artikel 56
i avtalet inte r beh6rig aft avg6ra ett visst irende skall 6verlAmnas utan dr6jsml till den beh6riga
6vervakningsmyndigheten.

3. Om det vid f6rberedelser f6r eller inledande av f6rfaranden pi eget initiativ visar sig att den
andra 6vervakningsmyndigheten enligt artikel 56 i avtalet ir beh6rig aft pr6va Arendet, skall .rendet
6verla-mnas till den beh6riga 6vervakningsinyndigheten.

4. Nir ett arende bar 6verllnnats till den andra 6vervakningsmyndigheten enligt punkt 2 eller 3
fir arendet inte terlinas. Ett Arende fir inte 6verlannas efter det aft avsikten aft utfarda icke-
ingripandebesked eller aft fatta eft beslut enligt artikel 53.3 i avtalet bar offentliggiorts eller efter det
att en skrivelse med anmArkningar bar skickats till de ber6rda f6retagen eller f6retagssammanslut-
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ningama eller en skrivelse bar skickats till s6kanden med ett meddelande om at det inte finns
tillrickliga skil f6r art fullf61ja klagomlet.

Artikel 11

Datum f6r inl]nnande av en ans6kan eller anmilan skall anses vara den dag nir den inkommer till
EG-kommissionen eller EFTA:s 6vervakningsmyndighet, oavsett vilken av dessa som Ar beh6rig atn
besluta i irendet enligt artikel 56 i avtalet. Om ans6kan eller anmalan skickas med rekommenderat
brev, skall den dock anses ha inkommit den dag som framgr av avsiindningsortens poststfinpel.

SPRAK

Artikel 12

F6retag skall i samband med anmalningar, ans6kningar och kiagomAl ha rtt at kommunicera med
EFrA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen pi ett av EFTA-staternas eller EG:s officiella
sprik som de vAIjer. Detta giller iven i friga om samtliga stadier av ett f6rfarande, oavsett om det
inleds av den beh6riga 6vervakningsmyndigheten med anledning av en anmilan, ans6kan eller
klagomAl eller pA eget initiativ.
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PROTOKOLL 24
OM SAMARBETE VID KONTROLL AV FORETAGSKONCENTRATIONER

ALLMANNA PRINCIPER

Artikel 1

1. EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall pA begaran av endera av
6vervakningsmyndighetema utbyta information och samrda med varandra betrAffande allmanna
policyfrlgor.

2. Nir det galler arenden som omfattas av artikel 57.2 a skall EG-kommissionen och EFTA:s
6vervakningsmyndighet samarbeta vid handlggningen av f6retagskoncentrationer i enlighet med
nedanstAende bestdmmelser.

3. 1 detta protokoll avses med termen en Overvakningsmyndighets territorium, vad EG-kommis-
sionen betrAffar, EG-medlemsstatemas territorium pA vilket F6rdraget om upprittandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen altemativt F6rdraget om upprAttandet av Europeiska kol- och stllgemen-
skapen enligt bestdmmelsema i dessa f6rdrag ar tillampligt och, vad EFTA:s 6vervakningsmyndighet
betrAffar, EFTA-staternas territorier p1 vilka avtalet Ar tillAmpligt.

Artikel 2

1. Samarbete skall fbrekomma enligt bestAmmelserna i detta protokoU, om:

a) de ber6rda f6retagens omsAttning inom EFTA-staternas territorium uppglr till 25 procent eller
mer av deras sammanlagda omsAttning inom det territorium som omfattas av detta avtal, eller

b) minst tvl av de ber6rda f6retagens omsittning 6verstiger 250 miljoner ecu inom EFTA-
staternas territorium, eller

c) koncentrationen kan skapa eller stdrka en dominerande stAllning som skulle medf6ra att en
effektiv konkurrens inom EFTA-statemas territorium eller en visentlig del av det p1tagligt
hammades.

2. Samarbete skal acksl f6rekomma or:

a) koncentrationen hotar aft skapa eller stirka en dominerande stailning som skulle medf6ra aft en
effektiv konkurrens p tagligt hiimmades p1 en marknad i en EFTA-stat som uppvisar alla
kinnetecken pi en avgrAnsad marknad, oavsett om det r6r sig om en visentlig del av det
territorium som omfattas av delta avtal, eller

b) en EFTA-stat 6nskar vidta tglrder f6r art skydda legitima intressen enligt artikel 7.

FORFARANDENAS INLEDNINGSFAS

Artikel 3

1. EG-kommissionen skall till EFTA:s 6vervakningsmyndighet 6verlgmna kopior av anmAlningar
av iirenden enligt artikel 2.1 och 2 a inom tre arbetsdagar och kopior av de viktigaste handlingar som
tas emot eller utffrdas av EG-kommissionen sI snart som m6jligt.
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2. EG-kommissionen skall i n1ra och stAndig samverkan med EFTA:s 6vervakningsmyndighet
vidta de Atg~rder som f6reskrivs f6r tillamnpning av artikel 57 i avtalet. EFTA:s 6vervakningsmyndig-
het och EFTA-statema fAr framf6ra synpunkter pA dessa Algirder. F6r tillanpningen av artikel 6 i
detta protokoll skall EG-kommissionen inhamta uppgifter frAn den beh6riga myndigheten i den
ber6rda EFTA-staten och lanma den tillfalle art framf6ra sina synpunkter i varje skede i f6rfarandet
fram till dess att ett beslut enligt den nimnda artikeln fattas. I detta syfte skall den lIAta myndigheten
ta del av akten.

FORHOR

Artikel 4

I arenden som ormfattas av artikel 2.1 och 2 a skall EG-kommissionen inbjuda EFTA:s 6vervaknings-
myndighet att lita sig f6retridas vid f6rhor med de ber6rda f6retagen. PA samma satt fir EFTA-
staterna representeras vid dessa f6rh6r.

EG:s RADGIVANDE KOMMIT-I FOR KONCENTRATIONER

Artikel 5

1. 1 arenden som omfattas av artikel 2.1 och 2 a skall EG-kommissionen i ratt tid underratta
EFTA:s 6vervakningsmyndighet om tidpunkten f6r m6ten som hAlls av Ridgivande kommittdn f6r
koncentrationer och 6verlamna de handlingar som ar av betydelse.

2. Alla handlingar som 6veriamnas f6r detta andamil av EFTA:s 6vervakningsmyndighet,
inklusive sidana handlingar som harr6r frAn EFTA-stater, skall laggas fram f6r RAdgivande kommit-
tn f6r koncentrationer tillsammans med 6vriga handlingar av betydelse som har skickats ut av EG-
kommissionen.

3. EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EFTA-statema har ratt aft narvara vid mbten i Ridgivande
komnittdn f6r koncentrationer och att framf6ra sina synpunkter dar. De har dock inte r6stratt.

ENSKILDA STATERS RATTIGHETER

Artikel 6

1. EG-kommissionen kan genom ett beslut som utan dr6jsmil meddelas de ber6rda f6retagen,
EG-medlemsstaternas beh6riga myndigheter och EFTA:s 6vervakningsmyndighet hAnskjuta en anmild
koncentration till en EFTA-stat, om den hotar att skapa eller stArka en dominerande stallning som
skulle medf6ra at en effektiv konkurrens pitagligt hAmmades pi en marknad i den staten som
uppvisar alla kinnetecken pA en avgrinsad marknad, oavsett om det r6r sig om en vasentlig del av det
territorium som omfattas av detta avtal eller ej.

2. 1 sidana fall som avses i punkt 1 kan en EFTA-stat, pA samma grunder och villkor som en
EG-medlemsstat enligt artikel 173 i F6rdraget om upprattandet av Europeiska ekonomiska gemenska-
pen, 6verklaga vid EG-domstolen och s~rskilt begara aft interimsbestaimelser tillampas f6r aft dess
nationella konkurrensregler skall kunna tilllmpas.
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Artikel 7

1. Trots at EG-kommissionen enligt f6rordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om
kontrolil av foretagskoncentrationer (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1) ensam ar beh6rig att behandla
koncentrationer med en gemenskapsdimension, flr EFTA-staterna vidta lampliga Atgarder fbr att
skydda andra legitima intressen An de som omfattas av f6rordningen, f6rutsatt aft shdana Atgarder ir
f6renliga med de allmanna principer och 6vriga bestammelser som direkt eller indirekt faststalls i detta
avtal.

2. Med legitima intressen enligt punkt 1 avses allmgn sakerhet, mediernas mhngfald och regler om
tillrickliga reserver.

3. Alia andra allminna intressen skall meddelas EG-kommissionen och skall erkiinnas av EG-
kommissionen efter en bed6mning av deras f6renlighet med de allminna principer och 6vriga be-
stammelser som direkt eller indirekt faststalls i detta avtal innan ovannamnda StgArder kan vidtas.
EG-kommissionen skall underrtta EFTA:s 6vervakningsmyndighet och den ber6rda EFTA-staten om
sift beslut inom en mhnad efter meddelandet.

ADMINISTRATIVT BITRADE

Artikel 8

1. F6r aft fullg6ra de uppgifter som bar anf6rtrotts den f6r tillAmpningen av artikel 57 fAr EG-
kommissionen inhamta alla uppgifter som beh6vs frAn EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EFTA-
statema.

2. Nar EG-kommissionen riktar en begaran om uppgifter till en person, eft f6retag eller en
f6retagssammanslutning inom EFTA-statemas territorium skall den samtidigt 6versAnda en kopia av
begaran till EFTA:s 6vervakningsmyndighet.

3. Om dessa personer, f6retag eler f6retagssammanslutningar inte Iamnar de begkrda uppgiftema
inom den tidsfrist sor har bestiAts av EG-kommissionen, eller limnnar ofullstindiga uppgifter, skall
EG-kommissionen genom beslul krgva aft uppgifterna lamnas och 6versAnda en kopia av beslutet till
EFTA:s 6vervakningsmyndighet.

4. PA beggran av EG-kommissionen skall EFTA:s 6vervakningsmyndighet f6reta unders6kningar
inom sift territorium.

5. EG-kommissionen bar r5tt att vara representerad vid och aktivt delta i unders6kningar som
genomfars enligt punkt 4.

6. Alia uppgifter som inh~mtas under shdana begarda unders6kningar skall 6verhimnas till EG-
kommissionen sA snart unders6kningama bar avslutats.

7. Om EG-kommissionen i irenden som omfattas av artikel 2.1 och 2 a genomf6r unders6kningar
inom gemenskapens territorium, skall den underratta EFTA:s 6vervakningsmyndighet om att shdana
unders6kningar bar figt rum och pA begaran pA limpligt satt 6verldmna resultaten av unders6k-
ningama.
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SEKRETESS

Artikel 9

1. Upplysningar som har inhamtats enligt bestammelsema i delta protokoll skall endast anvandas
i samband med sdana Itgarder som vidtas med st6d av artikel 57 i avlalet.

2. EG-kommissionen, EFTA:s 6vervakningsmyndighet, EG-medlemsstaternas ochEFTA-staternas
beh6riga myndigheter samt dessas tjinstemdn och 6vriga anstillda skall inte avsl6ja upplysningar som
de har inhfimtat med st6d av detta protokoll och som ar av shdant slag all de omfattas av sekretess.

3. Regler om sekretess och sekretessbelagda uppgifter enligt avtalet eller de avtalsslutande
parternas lagstiftning skall inte utg6ra nAgot hinder f6r det utbyte och den anvdndning av information
som f6reskrivs i delta protokoll.

ANMALNINGAR

Artikel 10

1. F6retag skall sanda anmdlningar till den 6vervakningsmyndighet som Sr beh6rig enligt artikel
57.2 i avtalet.

2. Anmalningar eller klagomil som har sAnts till den myndighet som enligt artikel 57 inte dr
beh6rig art avg6ra et visst Arende skall utan dr6jsmtl 6verlamnas till den beh6riga 6vervaknings-
myndigheten.

Artikel 11

Datum f6r inlimnande av en anmailan skall vara den dag nir den inkommer till den beh6riga
6vervakningsmyndigheten.

Om arendet har anmalts enligt till mpningsf6reskriftema i artikel 57, men omfattas av artikel 53, skall
datum f6r inlimnande av en anmalan vara den dag nAr den inkommer till EG-kommissionen eller
EFTA:s 6vervakningsmyndighet.

SPRAK

Artikel 12

1. FBretag skall i samband med anialningar ha rAtt art kommunicera med EFTA:s 6vervaknings-
myndighet och EG-kommissionen pA en av EFTA-statemas eller gemenskapens officiella sprAk sor
de v~ljer. Detta gfller Sven i frAga om alla stadier i f6rfarandet.

2. Om f6retag viljer at kommunicera med en 6vervakningsmyndighet pA ett sprdk som varken 5r
officiellt sprAk i ntgon av de stater som ligger inom den myndighetens beh6righet eller et av
myndighetens arbetssprtk, skall de samtidigt till samtliga handlingar bifoga en 6versAttning till ett av
myndighetens officiella sprAk.

3. 1 den mAn f6retag som inte har deltagit i anmalan ber6rs, skall de ocksA ha rttt at ta emot
meddelanden frAn EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen pA ett lAmpligt sprik som
dr officiellt sprAk i en EFTA-stat eller gemenskapen eller pA ett av dessa myndigheters arbetssprik.
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Om de viljer att kommunicera med en 6vervakningsmyndighet ps ett sprlk sam varken ar officiellt
sprlk i nlgon av de stater sam ligger inom den myndighetens beh6righet eUer et av myndighetens
arbetssprlk, giller punkt 2.

4. Det sprlk som viljs f6r 6versattningen skaU avgdra vilket sprlk sam skaU anvandas av den
beh6riga myndigheten nir den kommunicerar med f6retagen.

TIDSFRISTER OCH ANDRA PROCEDURFRAGOR

Artikel 13

Nr det galler tidsfrister och andra procedurbestammelser skal], om inte annat f6ijer av detta protokoll,
best mnelserna f6r tillAmpning av artikel 57 vara tilimpliga Sven p samarbetet mellan EG-
kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EFTA-staterna.

OVERGANGSBESTAMMELSE

Artikel 14

Artikel 57 gller inte koncentrationer sam var f6reml f6r et avtal eller meddelande, eller om kontroll
f6rvArvades f6re avtalets ikrafttradande. Artikeln Sr under inga omstindigheter tillAmplig p1 en
koncentration betraffande vilken ett fdrfarande har inletts f6re den tidpunkten av en nationell
myndighet sam Ar ansvarig f6r konkurrensfrlgor.
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PROTOKOLL 25
OM KONKURRENS BETRAFFANDE KOL OCH STAL

Artikel I

1. Alla avtal mellan f6retag, beslut av f6retagssammanslutningar och samordnade f6rfaranden
avseende sArskilda varor enligt den fbrteckning sam avses i protokoL 14 vilka kan p~verka handeln
mellan de avtalsslutande parterna och direkt eller indirekt kan hindra, begrainsa eller snedvrida den
normala konkurrensen inom det territorium sam omfattas av detta avtal & fdrbjudna, sarskilt de sam
innebAr att

a) priser faststAils efler bestms,

b) produktion, teknisk utveckling eller investeringar begrinsas eller kontrolleras,

c) marknader, varor, kunder eller ink6pskillor delas upp.

2. Den 6vervakningsmyndighet sam & beh6rig enligt artikel 56 i avtalet skall dock tilllta
specialiseringsavtal eller avtal om gemensamma ink6p eller gemensam f6rsSjning i friga om de varor
sam avses i punkt 1, om den konstaterar at

a) sdan specialisering eller sAdana gemensamma ink6p eller gemensam f6rsAljning medf6r en
visentlig f6rbitring av produktionen eller distributionen av dessa varor,

b) avtalet i frAga Ar n6dvandigt f6r alt uppnA dessa resultat och inte Ar mer konkurrensbegriinsande
An vad sam beh6vs f6r detta iindamAl, och

c) avtalet inte ar Agnat alt ge de ber6rda f6retagen m6jlighet art bestamma priserna f6r, eller
kontrollera eller begrSnsa produktionen eller marknadsf6ringen av, en vasentlig del av varoma
i frAga inom det territorium sam omfattas av detta avtal eler alt avskArma f6retagen frAn
effektiv konkurrens frin andra f6retag inom det territorium sam omfattas av detta avtal.

Om den beh6riga 6vervakningsmyndigheten, med sArskilt beaktande av art denna punkt avser
distributionsf6retag, finner alt vissa avtal till sin karakt~ir och sina f6ljder Ar helt likvdrdiga med dem
sam avses ovan, skall den, nar den har f6rvissat sig om alt de uppfyller samma villkor, tillAta aven
dessa avtal.

3. Avtal eller beslut sam Ar f6rbjudna enligt punktl I r automatiskt ogiltiga och kan inte Aberopas
vid nigon domstol i EG-medlemsstatema eller EFTA-staterna.

Artikel 2

1. Om inte annat f6ljer av bestimmelsema i punkt 3 i denna artikel, krIver vaje transaktion ett
farhandsgodkinnande frAn den 6vervakningsmyndighet sam &" beh6rig enligt arlikel 56 i detta avtal,
om den i sig direkt eller indirekt orsakar inom det territorium sam omfattas av detta avtal, till f6ljd
av en Atgrd av en person eller ett fbretag eller en grupp av personer elher f6retag, en koncentration
av f6retag, av vilka minst ett omfaltas av artikel 3, sam kan piverka handeln mellan de avtalsslutande
parterna, oavsett om transaktionen beror en enda vara eller elt antal olika varor och om den genomf6rs
genom fusion, f6rvirv av aktier enler delar av f6retaget ether tillgingar, lin, avtal eller nigon annan
form av kontroll.
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2. Den 6vervakningsmyndighet som ir behbrig enligt artikel 56 i detta avtal skall bevilja det
godkinnande som avses i punkt 1 om den konstaterar att den planerade transaktionen inte kommer art
ge de ber6rda personema eller f6retagen m6jlighet, med avseende p den vara eller de varor som
omfattas av dess jurisdiktion.

- at bestarnma priser, kontrollera eller begrinsa produktion eller distribution eller hindra en
effektiv konkurrens ph en visentlig del av marknaden f6r dessa varor, eller

- at kringgA de konkurrensregler som faststalls enligt detta avtal, sArskilt genom att med
konstgjorda medel skapa en gynnad stilning som innebAr en betydande f6rdel ni" det gAller
tillging till ink6pskallor eller marknader.

3. Vissa grupper av transaktioner kan med hinsyn till storleken av de ber6rda tillgingama eller
f6retagen sammantaget med karaktAren av den koncentration som skall genomf6ras undantas frin
kiavet ph f6rhandsgodkinnande.

4. Om den 6vervakningsmyndighet som Ar beh6rig enligt artikel 56 i detta avtal finner att
offentliga eller privata f6retag som, faktiskt eller rittsligt, innehar eller f6rvirvar pA marknaden f6r en
av varoma inom dess jurisdiktion en dominerande stAillning som avskirmar dem frAn effektiv
konkurrens inom en vasentlig del av det territorium som omfattas av detta avtal, anvinder denna
st-Dlning f6r syften som strider mot mAlen f6r detta avtal och om sAdant missbruk kan psverka
handeln mellan de avtalsslutande parterna, skall den till dem rikta sAdana rekommendationer som r
ignade a" f6rhindra at stAllningen utnyttjas ph det sittet.

Artikel 3

Nir det giller artiklarna 1 och 2 saint de uppgifter som behfvs for deras tillimpning och for de
f6rfaranden som grundas ph dessa artiklar, avses med "f6retag" varje f6retag som inom det territorium
som onfattas av detta avtal fir verksamt inom produktion inom kol- och sthlindustrin och varje
f6retag eller agentur som regelmissigt gr verksamt inom annan distribution in f6rsaljning till hushill
eller hantverksindustri.

Artikel 4

Bilaga XIV i avtalet innehhller sarskilda best5mmelser for genomf6rande av de principer som anges
i artiklarna I och 2.

Artikel 5

EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall sikerstAlla tillimpningen av de principer
som anges i artiklarna I och 2 i detta protokoll i 6verensstimmelse med bestAmelsema f6r
genomf6randet av artiklarna I och 2 enligt protokoll 21 och bilaga XIV i avtalet.

Artikel 6

Beslut i enskilda irenden som avses i artiklarna 1 och 2 i detta protokoll skall fattas av EG-kommis-
sionen eller EFTA:s 6vervakningsmyndighet i enlighet med artikel 56 i avtalet.
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Artikel 7

Med inriktning pA utveckling och uppritth&ilande av en enhetlig 6vervakning pA konkurrensomrAdet

inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsomrddet och f6r att i detta syfte frAmja enhetlighet i

genomf6rande, tilldmpning och tolkning av best~mnelsema i detta avtal, skall de beh6riga myndig-
hetema samarbeta enligt bestimmelserna i protokoll 23.
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PROTOKOLL 26
OM BEFOGENHETERNA OCH UPPGIFTERNA FOR EFTA:s OVERVAKNINGSMYN-

DIGHET PA STATSST6DSOMRADET

EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall, i et avtal mellan EFrA-statema, f5 motsvarande befogenheter
och likartade uppgifter som EG-kommissionen har, vid tiden f6r delta avtals undertecknande,
betriffande tillampningen av de konkurrensregler som giller f6r statligt st6d i F6rdraget om upp-
rittandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, vilket g6r det m6jligt f6r EFTA:s 6vervaknings-
myndighet att tillimpa de principer som anges i artiklama 1.2 e, 49 och 61-63 i avtalet. EFTA:s
6vervakningsmyndighet skall Aven ha befogenhet art tillAmpa de konkurrensregler som gAller f6r stat-
ligt st6d med avseende pA produkter som faller inom ramen f6r F6rdraget om upprAttandet av
Europeiska kol- och st~lgemenskapen i enlighet med protokoll 14.
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PROTOKOLL 27
OM SAMARBETE PA STATSSTODSOMRADET

F6r att sdikerstAlla enhetlighet ifrhga om genomf6rande, tilldmpning och tolkning av reglema f6r
statligt st6d inom de avtalsslutande partemas territorium och f6r att se till art dessa regler utvecklas
pS ett enhetligt satt, skall EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet iaktta f6ijande
regler:

a) Utbyte av information och Asikter i allmgnna frigor om t.ex. genomf6rande, tillAmpning och
tolkning av de i avtalet fastslagna reglema f6r statligt st6d skall ske regelbundet eller ps
begaan av nhgon av 6vervakningsmyndigheterna.

b) EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall regelbundet g6ra uppf6ljningar
av statligt st6d i respektive stater. Dessa uppf61jningar skall g6ras tiligingliga f6r den andra
6vervakningsmyndigheten.

c) Om det f6rfarande som anges i artikel 93.2, punkt 1 och 2, i Fordraget om upprAittandet av
Europeiska gemenskapen eller motsvarande f6rfarande som anges i ett avtal mellan EFTA-
staterna om inrAittande av EFTA:s 6vervakningsmyndighet har inletts f6r statsst6dsprogram och
drenden, skall EG-kommissionen eller EFTA:s 6vervakningsmyndighet underratta den andra
6vervakningsmyndigheten saint de ber6rda partema sl att de kan komma in med synpunkter.

d) Overvakningsmyndigheterna skall underr.tta varandra om alia beslut si snart dessa har fattats.

e) Inledningen av det f6rfarande som avses i punkt c och de beslut som avses i punkt d skall
offentligg6ras av de beh6riga 6vervakningsmyndigheterna.

f) Utan hinder av bestArnmelserna i detta protokoll skall EG-kommissionen och EFTA:s 6ver-
vakningsmyndighet, ph begAran av den andra 6vervakningsmyndigheten, lAmna upplysningar i
enskilda fall och utbyta Asikter om enskilda statsst6dsprogram och Arenden.

g) Uppgifter som erhhllits i enlighet med punkt f skall behandlas som konfidentiella.
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PROTOKOLL 28
OM IMMATERIELL AGANDERATT

ArtikCeI
Skyddets omfatting

1. 1 detta protokoll skall uttrycket immateriell ,iganderatt Iven onfatta skyddet f6r den industriella
och kommnersiella 5ganderAtten enligt artikel 13 i avtalet.

2. Vid detta avtals ikrafttradande skall de avtalsslutande parterna anpassa sina rittsregler om
immateriell iganderitt sA att de blir f6renliga med principerna om varors och tjiinsters fiia r6rlighet
saint med den skyddsnivA som gemenskapsritten ger den immateriella Aganderiitten, inbegripet
m6jlighetema att pA rAttslig vig h5vda dessa rittigheter, dock utan att det piverkar tillimpningen av
bestiammelserna i detta protokoll och bilaga XVII.

3. 1 enlighet med fbrfarandereglema i detta avtal och utan alt det pAverkar till5mpningen av
bestamrelserna i detta protokoll och i bilaga XVII, kommer EFTA-statema, pA begiiran av och efter
samrd mellan de avtalsslutande partema, art anpassa sina rAttsregler om inmateriell 1iganderdtt sA at
dessa Atminstone nlr upp till den skyddsnivl f6r den immaterieila iganderitten som rider i
Europeiska gemenskapen vid undertecknandet av detta avtal.

Artikel 2
Konsumtion av rittigheter

1. I den min gemenskapshtgirder eller rAttsbildningen i gemenskapen behandlar konsumition, skall
de avtalsslutande parterna bestina om sidan konsurntion f6r den ixnmateriella iganderitten i
enlighet med gemenskapsritten. Utan att f6regripa en framtida utveckling av rittspraxis skall denna
best iimelse tolkas i enlighet med inneb6rden i de avg6randen av betydelse i sammanhanget som
meddelats av Europeiska gemenskapens domstol f6re detta avtals undertecknande.

2. Betriffande patentritt skall denna bestimmelse b6rja tillhxnpas senast et Ar efter detta avtals
ikrafttrddande.

Artikel 3
Gemenskapspatent

1. De avtalsslutande partema Afar sig at i m6jligaste mhn strava efter att, inom tre Ar frAn det alt
avtalet om gemenskapspatent (89/695/EEG) har trAtt i kraft, slutfbra f6rhandlingar om EFTA-statemas
anslutning till det avtalet. F6r Islands del skall denna tidpunkt dock inte intrAda tidigare An den 1
januari 1998.

2. De sirskilda villkoren f6r EFTA-statemas anslutning till avtalet om gemenskapspatent
(89/695/EEG) skall vara f6remAl f6r framtida f6rhandlingar.

3. Gemenskapen tar sig alt, efter det an avtalet om gemenskapspatent har tratt i kraft, inbjuda de
EFTA-stater som begir det till f6rhandlingar i enlighet med artikel 8 i avtalet om gemenskapspatent,
f6rutsatt all de ber6rda staterna vid tidpunkten i frlga har uppfyllt bestimnelsema i punkt 4 och 5
nedan.

4. EFTA-statemas rillsregler skall 6verensstamma med de materiefla bestnmelsema i Europeiska
patentkonventionen av den 5 oktober 1973.
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5. Betrrffande farmaceutiska produkters och livsmedelsprodukters patenterbarhet skall Finland f6re
den 1 januari 1995 ha uppfyllt bestAmmelserna i punkt 4. BetrAffande farmaceutiska produkters
patenterbarhet skall Island senast den 1 januari 1997 ha uppfyllt bestimmelsema i punkt 4. Gemen-
skapen skall emellertid inte rikta en sidan inbjudan som anges i punkt 3 till Finland och Island f6re
dessa respektive tidpunkter.

6. i friga om patent f6r en produkt som anges i punkt 5, sor har patents~kts hos nigon av de
avtalsslutande parterna vid en tidpunkt nir produktpatent fbr den ber6rda produkten inte kunde
erhillas i Finland eller Island, firpatenthavaren eller dennes rfttsinnehavare, utan hinder av artikel 2,
anvinda sig av sin patentritt f6r aft f6rhindra art produkten importeras till eller marknadsf6rs i de
avtalsslutande parter dir produkten tnjuter patentskydd, iven om produkten f6rsta gingen f6rdes ut
pi marknaden i Finland eller Island av patenthavaren sjilv eller med dennes samtycke.

Denna ritt fir Aberopas med avseende pA de i punkt 5 angivna produkterna under h6gst tvA Ar efter
det art Finland respektive Island har giort de ber6rda produktema patenterbara.

Artikel 4
Halvledarprodukter

1. De avtalsslutande parterna skall ha rAtt art besluta om ulstrackning av rattsligt skydd f6r
halvledarprodukters kretsm6nster till personer frAn sidant tredje land eller territorium sor inte Ar
avtalspart, vilka inte tnjuter rAtt till skydd enligt bestammelsema i detta avtal. De avtalsslutande
parterna fAr iven ingi avtal om sidan utstrackning.

2. Nir en avtalsslutande part utstricker ritten till skydd f6r halvledarprodukters kretsm6nster till
en icke avtalsslutande part, skall den avtalsslutande parten striva efter aft sgkerstAlla aft den icke
avtalsslutande parten ger de 6vriga avtalsslutande parterna rAtt till skydd pA villkor som ir likvArdiga
med dem som den ber6rda avlalsslutande parten har fitt.

3. Rrtigheter som utstricks genom parallella eller likvirdiga avtal eller 6verenskommelser eller
genom likvArdiga beslut mellan en avtalsslutande part och tredje land skall erkannas och respekteras
av alla de avtalsslutande parterna.

4. For punkterna 1-3 gAller aft reglerna i detta avtal om information, samrid och tvistl6snings-
f6rfarande skall tillaxnpas.

5. Om olikartade f6rhillanden i rattsskyddet uppkommer mellan nigon av de avtalsslutande
parterna och ett tredje land, skall samrAd enligt punkt 4 inledas utan dr6jsmAl med avseende pA vad
en sidan olikhet kan innebrra f6r varors fortsatta fria r6rlighet enligt detta avtal. Varje gAng ett avtal,
en 6verenskommelse eller ett beslut antas, trots art skiljaktigheter kvarstir mellan gemenskapen och
nigon annan av de avtalsslutande partema, skall del VII i detta avtal tillampas.

Artikel 5
Internationella konventioner

1. De avtalsslutande parterna Atar sig att f6re den 1 januari 1995 tilltrAda f61jande multilaterala
konventioner om industriell, immateriell och komnmersiell Aganderitt:

a) Pariskonventionen om industriellt rattsskydd (Stockholmstexten, 1967).

b) Bemkonventionen f6r skydd av litterAra och konstnirliga verk (Paristexten, 1971).

c) Intemationella konventionen om skydd f6r ut6vande konstnArer, framstallare av fonogram saint
radiofbretag (Rom, 1961).
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d) Protokollet till Madrid6verenskommelsen om internationell registrering av varumarken (Madrid,
1989).

e) Nice6verenskommelsen om intemationell klassificering av varor och tjdnster vid registrering av
varumirken (Geneve 1977, Andrad 1979).

f) Budapestkonventionen om deponering av mikroorganismer f6r patentandamil (1980).

g) Konventionen om patentsamarbete (1984).

2. BetrAffande Finlands, Irlands och Norges tilltride till protokollet till Madrid6verenskommelsen,
skall den i punkt 1 angivna tidpunkten ers~ttas av den I januari 1996 och betraiffande Islands tilltrdde
av den 1 januari 1997.

3. Vid detta protokolls ikrafttridande skall de avtalsslutande partemas r5ttsregler 6verensstamma

med de materiella bestdmmeisema i de konventioner som anges i punkt 1 a - c. Irlands rittsregler
skall dock senast den 1 januari 1995 6verensstarnma med de materiella bestimmelserna i Bernkon-
ventionen.

Artikel 6
F6rhandlingar om Allmainna tull- och handelsavtalet

De avtalsslutande parterna Ar, utan at detta pAverkar gemenskapens och dess medlemsstaters
beh6righet betr.iffande den immateriella Aganderatten, 6verens om ant f6rbittra den i detta avtal
faststAllda ordningen betriffande den immateriella iganderitten mot bakgrund av utg~ngen av
f6rhandlingarna i Uruguayrundan.

Artikel 7
Omsesidigt informations- och samxhdsf6rfarande

De avtalsslutande parterna Atar sig at informera varandra om arbete som de bedriver inom ramen f6r
intemationella organisationer och i samband med avtal som behandlar immateriell iganderitt.

De avtalsslutande parterna Atar sig ocksl aft, inom omraden som omfattas av en i gemenskapsrAtten
beslutad Atgard, pA begAran samr1da i f6rvAg i sAdana situationer som naimnts ovan.

Artikel 8
OvergAngsbestAmmelser

De avtalsslutande parterna Ar 6verens om at inleda f6rhandlingar f6r all sakerstAlla ant EFTA-stater
som sA 6nskar fullt ut fAr delta i sidana framtida system betraffande immateriell iganderdtt sor kan
komma at antas i gemenskapsrAtten.

Om sldana system antas f6re detta avtals ikrafttrAdande, skall f6rhandlingar om deltagande i dessa
system pb6brjas snarast m6jligt.

Artikel 9
Beh6righet

Bestim-nelsema i detta protokoll piverkar inte gemenskapens och dess medlemsstaters beh6righet
betriffande den immateriella iganderitten.
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PROTOKOLL 29
OM YRKESUTBILDNING

F6r art framja unga mdnniskors r6rlighet i EES-omridet 6verenskommer de avtalsslutande parterna
om att stArka sitt samarbete p yrkesutbildningens omride och ant strAva efter att f6rbittra villkoren
f6r studerande som 6nskar studera i en annan EES-stat dn sin egen. I detta samimanhang 6ver-
enskommer de om art f6reskriftema i avtalet om studenters uppehhllstillsthnd inte skall andra enskilda
avtalsslutande parters m6jligheter r6rande terminsavgifter som debiteras utlAndska studerande, om
sdana mbjligheter fanns innan avtalet trAdde i kraft.
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PROTOKOLL 30
OM SARSKILDA BESTAMMELSER OM ORGANISATION AV

SAMARBETET PA STATISTIKENS OMRADE

1. En konferens med f6retridare f6r de avtalsslutande partemas statistikmyndigheter, Europeiska
gemenskapemas statistikkontor (Eurostat) och EFTA-statemas statistikrAdgivningskontor (OSA EFTA)
skall inrattas. Konferensen skall ge riktlinjer f6r det statistiska samarbetet, ut-veckla arbetsprogram
och f6rfaranden f6r statistiskt samarbete i nara anslutning till gemenskapens arbetsprogram och
f6rfaranden och f6ija dessas genomf6rande.

2. EFTA-staterna skall frin den tidpunkt dl avtalet trader i kraft delta i arbetet inom ramen f6r
planerna f6r ange-lUgna Atgirder pA den statistiska informationens omride.

EFTA-staterna skall bidra ekonomiskt till sAdana Aitgirder i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet och
dlrtill knutna finansf6rordningar.

EFTA-staterna skall pi lika vilikor delta i de EG-kommittder som bitrider EG-kommissionen vid
genomf6rande eller utveckling av sAdana Atgiirder i den mAn de frigor som be-handlas omfattas av
avtalet.

3. Statistisk rapportering frAn EFTA-statema avseende f6r-hillanden som omfattas av avtalet skall
samordnas av OSA EFTA och sandas till Eurostat. Lagring och bearbetning av uppgiftema skall ske
hos Eurostat.

4. Eurostat och OSA EFTA skall se till, at EES-statistik sprids till olika anvdndare och till
allmdinheten.

5. EFTA-staterna skall bestrida Eurostats merkostnader f6r lagring, bearbetning och spridning av
uppgifter frAn EFTA-staterna i enlighet med bestammelsema i detta avtal. De belopp som skall
erlAggas skall f6r vade period faststAllas av gemensamma EES-kommittdn.

6. Insynsskyddade statistiska uppgifter fAr endast anvAndas f6r statistiska andamil.

D.v.s. framtida planer av samma slag som de som fast-stilits i rAdets resolution 389 Y 0628
(01) av den 19 juni 1989 om genomf6rande av en plan f6r angelAgna, AtgArder p5 statistikens
orAnrde: Statistiskt arbetsprogram f6r Euro-peiska gemenskapema 1989 - 1992 (EGT nr C
161, 28.6.1989, s. 1).
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PROTOKOLL 31
OM SAMARBETE INOM SARSKILDA OMRADEN VID SIDAN OM

DE FYRA FRIHETERNA

Artikel I
Forskning och teknisk utveckling

a) EFTA-staterna skall frAn detta avtals ikrafttradande medverka vid genomf6randet av
ramprogramnet f6r gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling
(1990-1994)' genom deltagande i dess sdrskilda program.

b) EFTA-statema skall bidra ekonomiskt till den verksamhet som avses i a i enlighet med
artikel 82.1 a i avtalet.

c) Till f6ljd av bestimmelsen i b skall EFTA-statema delta i full omfattning i alia de EG-
kommitt~er som bitrider EG-kommissionen vid genomf6randet eller utvecldingen av
nimnda ramprogram och dess sarskilda program.

d) Med hinsyn till den sarskilda karaktiren av det samarbete som f6rutses inom forskning
och teknisk utveckling skall fbretradare f6r EFTA-statema, i den utstrickning som
beh6vs f6r att samarbetet skall fungera val, iven knytas till arbetet vid Kommittdn f6r
vetenskaplig och teknisk forskning (KVTF) och andra EG-kommittder med vilka EG-
kommissionen samrAder pA detta omrlde.

2. F6r Islands del skall dock bestimmelsema i punkt 1 gilla f6rst fOn den 1 januari 1994.

3. Utvirdering och mera genomgripande omorientering av arbetet inom ramprogrammet fur
gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling (1990-1994) skall efter
avtalets ikrafttrlidande ske enligt det f6rfarandet som avses i artikel 79.3 i avtalet.

4. Detta avtal skall inte pverka vare sig det bilaterala samarbete som iger rum inom rampro-
grammet f6r gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling (1987-1991)2
eller, i den mAn det r6r sig om s1dant samarbete som inte omfattas av detta avtal, de bilaterala
ramprogrammen f6r forskning och teknisk utveckling mellan gemenskapen och EFTA-statema.

1 390 D 0221: Ridets beslut nr 90/221/EEG av den 23 april 1990 (1990-1994) (EGT nr L 117,

8.5.1990, s. 28).
2 387 D 0516: Rldets beslut nr 87/516/EURATOM, EEG av den 28 september 1987 (EGT L

302, 24.10.1987, s. 1).
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Artikel 2
InformationstjAnster

Gemensamma EES-kommittdn skall frAn tidpunkten f6r detta avtals ikrafttridande besluta om
villkoren f6r EFTA-statemas deltagande i de program f6r informationstjiAnster sor bar skapats enligt,
eller grundas p, nedanstlende beslut av EG-rldet:

- 388 D 0524: Rldets beslut nr 88/524/EEG av den 26 juli 1988 om faststillandet av en
handlingsplan f6r aft skapa en marknad f6r informationstjgnster (EGT nr L 288, 21.10.1988, s.
39),

- 389 D 0286: Ridets beslut nr 89/286/EEG av den 17 april 1989 om genomf6randet pS
gemenskapsnivl av huvudfasen i ell strategiskt program f6r innovationer och teknik6verf6ring
(1989-1993) (Sprintprogrammet) (EGT nr L 112, 25.4.1989, s. 12).

Artikel 3
MiIj6

1. Samarbetet p milj6omrdet skall starkas inom ramen f6r gemenskapens verksamhet, sdrskilt
inom f6ljande omrhden:

- milj6politik och Atgardsprogram p! milj6omrhdet,
- integrering av milj6skyddskrav med annan politik,
- ekonomiska och fiskala instrument,
- milj6frhgor med grAns6verskridande verkningar,
- viktigare regionala och globala frigor som ir f6remil f6r diskussioner inom internationella or-

ganisationer.

Samarbetet skall bl. a. omfatta regelbundna m6ten.

2. SA snart som m6jligt efter det aft detta avtal har trAtt i kraft skall, i den mAn frAgan inte har
avgjorts f6re den tidpunkten, de n6dvhndiga besluten fattas f6r att sAkerstilla EFTA-staternas
deltagande i Europeiska milj6byrAn, nar detta organ bar upprAttats av gemenskapen.

3. Om det har bestkmts av Gemensamma EES-kommittdn aft samarbetet skall bestA i att de av-
talsslutande partema inf6r parallell lagstiftning med identisk-t eller likv ardigt innehHl, skall de
fTrfaranden som avses i artikel 79.3 i avtalet i fortsAttningen gAlla f6r utarbetandet av shdan lagstift-
ning pA omrhdet i frhga.

Artikel 4
Utbildning, yrkespraktik- och ungdomsfrhgor

1. EFTA-staterna skall frin tidpunkten f6r detta avtals ikrafttridande delta i gemenskapsprogram-
met Ungdom f6r Europa i enlighet med del VI.
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2. Fr.o.m. den I januari 1995 skall EFTA-statema delta enligt bestammelserna i del VI i alla
gemenskapens utbildnings- och ungdomsprogram som har inletts eller beslutats. Planeringen och
utvecklingen av gemenskapens program ph detta omrlde skall fr.o.m. avtalets ikraft-tridande ske
enligt de f6rfaranden som avses i del VI, siarkilt artikel 79.3.

3. EFTA-staterna skall i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet bidra ekonomiskt till de program
sam anges i punkterna 1 och 2.

4. EFrA-statema skall frAn det at de inleder samarbetet i program till vilka de enligt artikel 82.1
a bidrar ekonomiskt delta i full omfattning i alla de EG-kommitt6er sam bitrider EG-kommissionen
i genomf6randet eller utvecklingen av dessa program.

5. EFrA-statema skall frAn tidpunkten fbr avtalets ikrafttrAdande delta i gemenskapens olika
verksamheter f6r informationsutbyte, dAribland, om sl ar limpligt, kontakter och m6ten med experter
samt seminarier och konferenser. Dessutom skall de avtalsslutande parterna, genom Gemensamma
EES-kommittin eller ph annat sAtt, ta andra intiativ sam kan vara lAmpliga i detta sammanhang.

6. De avtalsslutande partema skall frimja ett indamilsenligt samarbete mellan de beh6riga
organisationerna och institutionerna och andra organ inom sina respektive territorier, om detta bidrar
till art stirka eller bredda samarbetet. Detta giller sirskilt de frhgor som utg6r verksamhetsomridet f6r
Europeiskt centrum f6r utveckling av yrkesutbildningen (CEDEFOP)'.

Artikel 5
Socialpolitik

1. PA det socialpolitiska omridet skall den dialog som avses i artikel 79.1 i avtalet bl.a. bestA i att
hlla mten och ordna kontakter mellan experter, undersbka frigor av gemensamt intresse inom
sdrskilda omrhden, utbyta information om de avtalsslutande partemas verksamheter, inventera
samarbetslaget saint gemensamt genomfbra sidana aktiviteter sam seminarier och konferenser.

2. De avtalsslutande parterna skall sarskilt s6ka stirka samarbetet inom ramen fbr gemenskap-
sverksamhet som kan bli f6ljden av f61jande gemenskapsrittsakter:

- 388 Y 0203: Rhdets resolution av den 21 december 1987 om sikerhet, hygien och hilsa
i arbetslivet (EGT nr C 28, 3.2.1988, s. 3),

375 R 0337: Rhdets f6rordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om inrattandet av eft
europeiskt centrum fbr utveckling av yrkesutbildningen (EGT nr L 39, 13.2.1975, s. 1) i dess
lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 99),

- 1 85 1: Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 170).
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- 391 Y 0531: Rhdets resolution av den 21 maj 1991 om tredje medelfristiga handlings-
programmer f6r gemenskapen pA medellAng sikt f6r jAmstAlldhet mellan kvinnor och man
(1991-1995) (EGT nr C 142, 31.5.1991, s. 1),

- 390 Y 0627(06): RAdets resolution av den 29 maj 1990 om Atgarder f6r att hjAlpa
lAngvarigt arbetsl6sa (EGT nr C 157, 27.6.1990, s. 4),

- 386 X 0379: RAdets rekommendation nr 86/379/EEG av den 24 juli 1986 om sysselsitt-
ning f6r de handikappade inom gemenskapen (EGT nr L 225, 12.8.1986, s. 43),

- 389 D 0457: Rldets beslut nr 89/457/EEG av den 18 juli 1989 om upprAttandet av ett
handlingsprogram f6r gemenskapen pi medellAng sikt f6r ekonomisk och social anpass-
ning av de ekonomiski och socialt missgynnade gruppema i samhallet (EGT or L 224,
2.8.1989, s. 10).

3. EFTA-statema skall frin tidpunkten f6r detta avtals ikrafttrAdande delta inom ramen f6r
gemenskapens tgArder f6r de Aldre1 .

EFTA-statema skall bidra ekonomiskt enligt artikel 82.1 b i avtalet.

EFTA-statema skall delta i full omfattning i de EG-kommitt~er som bitrader EG-kommissionen i
genomf6randet eller utvecklingen av programmet utom nar det gAller frAgor som r6r f6rdelningen av
EG:s ekonomiska resurser mellan gemenskapens medlemsstater.

4. Gemensamma EES-kommittdn skall fatta de nbdviindiga besluten f6r art underlitta samarbetet
mellan de avtalsslutande partema i gemenskapens framtida program och verksamhet pA det socialpoli-
tiska omrldet.

391 D 0049: RAdets beslut nr 91/49/EEG av den 26 november 1991 (EGT nr L 28, 2.2.1991,
s. 29).
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5. De avtalsslutande partema skall frdmja ett AndamAlsenligt samarbete mellan de beh6riga
organisationema och institutionema och andra organ inom sina respektive territorier, dAr detta bidrar
till att stArka eller bredda samarbetet. Detta galler sarskilt de frAgor som utg6r verksamhetsomridet f6r
Europeiska fonden f6r f6rbittring av arbets- och levnadsvillkor'.

Artikel 6
Konsumentskydd

1. PA konsumentskyddsomrAdet skall de avtalsslutande partema med alla lampliga medel f6rstirka
den 6msesidiga dialogen i syfte art bestiimna omrAden och aktiviteter dar ett narmare samarbete kan
bidra till at deras mAI uppnAs.

2. De avtalsslutande partema skall s6ka starka samarbetet inom ramen f6r gemenskapsverksamhet
som kan bli f61jden av nedan nimnda gemenskapsrittsakter, sArskilt nar det gdller aft sakerstAlla
konsumenternas inflytande och medbestlmmande.

- 389 Y 1122(01): Rhdets resolution av den 9 november 1989 om framtida prioriteringar f6r aft
Ater slA fast ett program f6r konsumentskydd (EGT nr C 294, 22.11.1989, s. 1),

- 590 DC 0098: Trerig ItgArdsplan f6r konsumentpolitik inom EEG (1990-1992),

- 388 Y 1117(01): RAdets resolution av den 4 november 1988 om 6kat konsumentdeltagande i
standardiseringsarbetet (EGT nr C 293, 17.11.1988, s. 1).

Artikel 7
SmA och medelstora f6retag

1. Samarbetet i frAga om smA och medelstora f6retag skall frimjas sirskilt inom ramen f6r
gemenskapens Altgirder f6r aft

- undanr6ja on6diga administrativa, finansiella och ritsliga hinder f6r affarsverksamhet,

- informera och hjilpa f6retag, sirskilt smA och medelstora f6retag, nir det giller politik och
program som skulle kunna vara av betydelse f6r dem,

- frimja samarbete och samverkan meian f6retag, sirskilt saml och medelstora f6retag, frlin olika
regioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrldet.

375 R 1365: RAdets f6rordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om skapandet av en
europeisk fond f6r f6rbittring av arbets- och levnadsvillkor (EGT nr L 139, 30.5.1975, s. 1) i
dess lydelse enligt

- 1 79 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 111),

- 1 85 : Anslutningsakten f6r Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 170).
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2. De avtalsslutande parterna skall sirskilt s6ka stirka samarbete inom ramen f6r gemenskap-
sverksamhet som kan bli f6ljden av f6ljande gemenskapsrittsakter:

- 388 Y 0727(02): Ridets resolution om f6rbAttring av affhrsmilj6n och om exploaterings-
frimnjande Atglrder inom gemenskapen, speciellt i frAga om smA och medelstora f6retag (EGT
nr C 197, 27.7.1988, s. 6),

- 389 D 0490: RAdets beslut nr 89/490/EEG av den 28 juli 1989 om f6rblttring av affarsmilj6n
och frimjande av utvecklingen av f6retag inom gemenskapen, sarskilt av stuA och medelstora
f6retag (EGT nr L 239, 16.8.1989, s. 33),

- 389 Y 1007(01): Rldets resolution av den 26 september 1989 om utvecklingen av legoproduk-
tion inom gemenskapen (EGT nr C 254, 7.10.1989, s. 1),

- 390 X 0246: RAdets resolution av den 28 maj 1990 om genomf6randet av en politik syftande
till administrativ f6renkling till f6rmln f6r smnt och medelstora f6retag i medlemsstatema (EGT
nr L 141, 2.6.1990, s. 55),

- 391 Y 0605: Ridets resolution av den 27 maj 1991 oam handlingsprogrammet f6r smA och
medelstora f6retag, inklusive f6retag inom hantverksindustri (EGT nr C 146, 5.6.1991, s. 3),

- 391 D 0319: Rldets beslut nr 91/319/EEG av den 18 juni 1991 om indring av progranmet f6r
art f6rblittra affdrsmilj6n och fr mnja utvecklingen av f6retag inom gemenskapen, sarskilt sMA
och medelstora f6retag, (EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 32).

3. Gemensamma EES-kommittin skall frAn tidpunkten f6r avtalets ikrafttridande fatta de
n6dvindiga besluten om de villkor, inklusive villkoren betriffande EFTA-statemas ekonomiska
bidrag, som skall gilla f6r samarbete inom ramen f6r gemenskapens verksamhet vid genomf6randet
av ridets beslut om f6rbittring av affarsmilj6n och frimjande av utvecklingen av f6retag, sirskilt smAn
och medelstora f6retag, inom gemenskapen samt den verksamhet som blir f6ljden av beslutet.

389 D 0490: Ridets beslut nr 89/490/EEG av den 28 juli 1989 (EGT nr C 239, 16.8.1989, s. 33).
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Artikel 8
Turism

PS turismens omrAde skall den dialog som avses i artikel 79.1 i avtalet syfta till att bestimma
omrAden och Atgdrder dir ett nirmare samarbete skulle kunna bidra till at framja turismen och
f6rbattra de allmanna f6rutsittningarna for turistindustrin inom de avtalsslutande parternas territorier.

Artikel 9
Den audivisuella sektom

SA snart som mojligt efter det att detta avtal har tr5tt i kraft skall, sAvida inte frigan hat avgjorts fore
den tidpunkten, de n6dvindiga besluten fattas for art sdkerstAlla EFTA-staternas deltagande i de
program som har upprAttats enligt rhdets beslut 90/685/EEG av den 21 december 1990 om genomf6r-
andet av ett handlingsprogram f6r att framja utvecklingen av den europeiska audiovisuella industrin
(MEDIA) (1991-1995) (EGT nr L 380, 31.12.1990, s. 37).

Artikel 10
Riddningstjinst

1. De avtalsslutande parterna skall s6ka stArka det samarbete inom ramen f6r gemenskapsverk-
samhet som kan bli fbljden av rAdets och medlemsstatemas representanters inom rAdet resolution
89t223/EEG av den 13 februari 1989 om fdrindringar i samarbetet pA gemenskapsnivi avseende
riddningstjiinsten (EGT nr C 44, 23.2.1989, s. 3).

2. EFTA-staterna skall sikerstilla att numret 112 inf6rs inom deras territorier som enda europeiskt
n6dtelefonnummer i enlighet med bestiimmelserna i ridets beslut 91/396/EEG av den 29 juli 1991 om
inf6randet av ett enda europeiskt n6dtelefonnummer (EGT nr L 217, 6.8.1991, s. 31).

Vol. 1817. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Traitis 311

PROTOKOLL 32
OM FINANSIELLA VILLKOR FOR GENOMFORANDE AV ARTIKEL 82

Artikel 1
F6rfarande vid faststAllandet av EFTA-statemas finansiella medverkan

1. F6rfarandet vid berikningen av EFTA-staternas finansiella medverkan i gemenskapens
verksamheter anges i f6ljande punkter.

2. EG-kommissionen skall senast den 30 maj varje budgetir, med relevant bakgrundsmaterial,
tillstilla Gemensamma EES-kommittdn uppgift om:

a) De belopp vilka tagits upp "fIr information" i f6rslagen till anslag f6r ekonomiska Ataganden
och anslagen f6r betalningar i det preliminAra f6rslaget till ailmAn budget fbr Europeiska
gemenskapen och vilka motsvarar de verksamheter som EFTA-staterna deltar i och som har
berAknats i enlighet med bestammelsema i artikel 82.

b) Den beraknade storleken av bidragen f6r EFTA-statemas deltagande i dessa verksamheter, som
"f6r information" tagits upp i inkomstberdkningen i det preliminAra budgetffrslaget.

3. Gemensamma EES-kommittdn skall f6re den 1 juli varje Ar bekrdfta art beloppen som avses i
punkt 2 6verensstAmmer med bestAmmelsema i artikel 82 i avtalet.

4 De belopp som tagits upp "f6r information" och som motsvarar EFTA-staternas medverkan
s/vil i anslagen f6r ekonomiska Itaganden som i anslagen f6r betalningar skall, liksom beloppen f6r
bidragen, justeras ndr budgeten faststAlls av den budgetansvariga myndigheten, sA aft bestimmelsema
i artikel 82 blir iakttagna.

5. SA snart den allm~ma budgeten slutligt faststAllts av den budgetansvariga myndigheten skall
EG-kommissionen meddela Gemensamma EES-kommittn de belopp som redo-visas dar "fMr
information", bide i inkomstberaikningen och i utgiftsberakningen, och som motsvarar EFTA-statemas
medverkan.

Gemensamma EES-kommittdn skall inom 15 dagar bekrAfta art dessa belopp 6verensstmimmer med
bestAmmelsema i artikel 82.

6. Senast den I januari varje budgethr skall EFTA-statemas stdndiga kommittd meddela EG-
kommissionen den slutliga fordelningen av bidraget mellan EFTA-staterna.

Denna f6rdelning skall vara av bindande karaktir f6r varje EFTA-stat.

Om denna information inte tillhandahllits f6re den I januari skall f6rdelningen frAn f6reghende Ar
tillampas provisoriskt.
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Artikel 2
F6rfarande f6r 6verf6ringen av EFTA-statemas bidrag

1. PA grundval av de uppgifter som EFTA-staternas stindiga kornmittd lkmnat i eniighet med
bestAmmelsema i artikel 1.6 skal EG-kommissionen uppritta f61jande:

a) Et f6rslag till fordran i enlighet med artikel 28.1 i EG:s finansf6rordning' motsvarande
beloppet f6r EFTA-statemas deltagande, berAknat pA anslagen f6r ekonomiska Itaganden.

UpprAttandet av f6rslaget till fordran skall f6ranleda EG-komiissionen art formeilt 6ppna
anslagen f6r ekonomiska Ataganden f6r ber6rda poster i den budgetstruktur som byggts upp f6r
indarilet.

Om gemenskapens budget inte faststAllts vid budgetirets b6rjan skall bestAmmelserna i artikel
9 i finansf6rordningen tillanpas.

b) En betalningsbegiran i enlighet med artikel 28.2 i finansf6rordningen motsvarande beloppet f6r
EFTA-staternas deltagande, beriktnat pA anslagen f6r betalningar.

2. Denna betainingsbegiran skall baseras pa all varje EFTA-stat erlagger sitt bidrag i tvA delbetal-
ningar, varav:

- sex tolftedelar av bidraget senast den 20 januari,

- sex tolftedelar av bidraget senast den 15 juli.

De sex tolftedelar som skall betalas senast den 20 januari beraknas dock pA det belopp sor redovisas
"far information" i det prelimindra budgetf6rsiagets inkomstberikning; korrigering av de belopp som
betalats enligt denna berAkning sker vid betalningen av de tolftedelar som skall betalas senast den 15
juli.

Om budgeten inte faststillts f6re den 30 mars sker iven den andra betalningen enligt det belopp som
f6rutses "far information" i det prelimindra budgetf6rslaget; korrigeringen skall i detta fall ske tre
minader efter det anl det f6rfarande som farutses i artikel 1.5 slutf6rts.

NAr EFTA-staternas betalning av bidragen mottagits skall EG-komnissionen i formell mening 6ppna
betalningsanslagen f6r ber6rda poster i den budgetstruktur som byggts upp f6r indamilet, utan att
detta pAverkar tillampningen av bestimmelserna i artikel 9 i finansf6rordningen.

3. Bidragen skall anges och betalas i ecu.

4. 1 detta syfte skall vaije EFTA-stat hos sin centralbank eller hos nigon annan institution som
den utser f6r Aindamilet 6ppna ett konto i ecu f6r kommissionens rikning.

Finansf6rordningen frAn den 21 december 1977 sor tilliampas pA EG:s allminna budget (EGT
L 356 31.12.1977, s. 1) Andrad genom rhdets f6rordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 610/90 av
den 13 mars 1990 (EGT L 70 16.3.1990, s. 1) i del f6jande kattad finansf6rordningen.
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5. Vid varje tillfalle dA inbetalning till det konto som anges i punkt 4 sker senare An de for-
fallodagar som anges i punkt 2 skall den berfrda EFTA-staten betala dr6jsmslsrdnta enligt en
rantesats som motsvarar den rantesats for f6rfallodagens minad, med ett tilligg om 1,5 procentenheter,
sor Europeiska monetara samarbetsfonden tillimpar vid sina operationer i ecu och sor publiceras
vaije mAnad i Europeiska gemenskapemas officiella tidning, serie C.

Artikel 3
Efterhandsjusteringar av bidragen

1. De belopp fbr EFTA-staternas medverkan sor faststAllts ffr vare ber6rd budgetpost i enlighet
med bestIrrmelsema i artikel 82 i avtalet skall normalt sett vara of6rlndrade under budgetiret.

2. Vid upprittandet av Asbokslut f6r varje budgetr (n) och inom ramen ffr inkomst- och utgifts-
redovisningen skall EG-kommissionen justera redovisningen, sivitt avser EFTA-statemas medverkan,
varvid skall beaktas:

- andringar som har Sgt rum under budgetiret, antingen genom omfordelning eller genom
tilliggsbudget,

- anslagens slutliga utfall f6r budgetiret, med hinsyn till eventuella underutnyttjanden och 6ver-
ffringar av medel mellan budgethr,

- belopp avseende sAdana gemenskapskostnader som EFTA-statema ticker individuellt eller
betalningar som de gor in natura, t.ex. genom administrativt sttd.

Denna justering skall ske inom ramen for faststallandet av budgeten f6r fbljande Ar (n+2).

3. Om synnerliga omstAndigheter f6ranleder det, och i den mAn proportionalitetsfakton miste
sakerstallas, kan EG-kommissionen efter godkAnnande av Gemensamma EES-kommittin begara art
EFTA-statema betalar ett tillliggsbidrag under det budgethr di avvikelsen intriffar. Sidana tilliggs-
bidrag skall bokforas pA de konton som anges i artikel 2.4 vid ett datum som faststhlls av Gemensam-
ma EES-kommittdn och sor sA lAngt mojligt sammanfaller med den justering som ffrutses i artikel
2.2. Om bidragen inte boklrts i tid skall bestAmmelsema i artikel 2.5 tillimpas.

4. Tilliggsregler f&r genoamfrande av punkt 1 - 3 skall vid behov beslutas av Gemensamma
EES-kommittdn.

Detta skall sarskilt gAlla i frAga om det sitt pA vilket hinsyn skall tas till belopp avseende sAdana
gemenskapskostnader som EFrA-statema tAcker individuellt eller betalningar sor de gbr i natura.

Artikel 4
Oversyn

Bestimmelsema i

- artikel 2.1,
- artikel 2.2,
- artikel 3.2 och
- artikel 3.3

skall f6re den 1 januari 1994 ses 6ver av Gemensamma
EES-kommittin, och Andras utifrin erfarenheterna frAn genomf6randet och med hAnsyn till EG-beslut
r6rande EG:s finansfbrordning och/eller presentationen av gemenskapens allmAnna budget.
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Artikel 5
Genomf6randevillkor

1. Anvindningen av de anslag som hanfor sig till EFTA-statemas deltagande skall ske i enlighet
med bestimmelsema i EG:s finansf6rordning.

2. 1 frlga om reglerna for anbudsf6rfaranden giller dock at anbudsinfordran skall vara 6ppen f6r
sAvil alla EG-medlemsstater som alla EFTA-stater i den mlm upphandlingen belastar budgetposter
dAr EFrA-staterna medverkar.

Artikel 6
Information

1. Vid utgfngen av varje kvartal skall EG-kommissionen f6rse EFrA-staternas stfindiga kommittd
med ett utdrag ur sin redovisning med uppgift om laget, bAde vad gAller inkomster och utgifter, i
frlga om genomf6randet av de program och andra verksamheter dir EFTA-statema medverkar
finansiellt.

2. Nir ri kenskapslret ir avslutat skall EG-kommissionen till EFTA-statemas stiindiga kommittd
6verlimna de uppgifter sor avser program och andra verksamheter dir EFTA-statema medverkar
finansielit och som f6rekommer i inkomst- och utgiftsredovisningen saint i balansrikningen som
upprittas i enlighet med best'melsema i artiklarna 78 och 81 i EG:s finansf6rordning.

3. Gemenskapen skall f6rse EFTA-statemas stiindiga kommittd med sAdan ytterligare finansiell
information som den senare skAligen kan begira i friga om de program och andra verksamheter dir
EFrA-statema medverkar finansiellt.

Artikel 7
Revision

1. Revisionen skall ske i enlighet med bestimnelserna i Fordraget om upprittandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen, EG:s finansf6rordning och tillimpliga f6reskrifter inom de omrdden som
anges i artiklarna 76 och 78 i avtalet, och den skall omfatta kontroll av inkomsternas berikning och
tillginglighet lika vii som kontroll sivitt avser alia utgifter sor hinfor sig till EFTA-statemas
deltagande, av utgifternas uppkomst och f6rdelning over tiden.

2. l.impliga former f6r kontakter mellan gemenskapens och EFTA-statemas officiella revisions-
myndigheter skall upprdttas i syfte at underlatta revisionen av de inkomster och utgifter som hdnf6r
sig till EFTA-statemas medverkan i gemenskapsaktiviteter enligt punkt 1.

Artikel 8
BNP-statistik som skall anvindas vid berakning av proportionalitetsfaktorn

1. De BNP-uppgifter angivna till marknadspris som anges i avtalets artikel 82 skall vara de sor
offentligg6rs som en f6ljd av genomf6randet av artikel 76 i avtalet.

2. Ett undantag frAn denna bestimmelse g6rs f6r budgetlren 1993 och 1994, dA BNP-statistik som
faststillts av OECD skall anvindas. Gemensamma EES-kommittdn kan vid behov besluta at detta
undantag skall gilla ett eller flera Ar direfter.
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PROTOKOLL 33
OM SKILJEF6RFARANDE

1. Om en tvist har hiinskjutits till skiljefOrfarande, skall det finnas tre skilIjemAn, om inte parterna
i tvisten beslutar annorlunda.

2. De tvA sidorna i tvisten skall inom trettio dagar utse var sin skiljeman.

3. De sflunda utsedda skiljeminnen skall gemensamt vAija en ordf6rande, som skall vara
medborgare hos en annan avtalsslutande part iin de utsedda skiljeminnen. Om de inte kan komma
6verens inom tvA minader frn det at de uts~gs, skall de vdlja ordf6rande bland sju personer
upptagna i en f6rteckning som upprdttats av Gemensama EES-kommittin. Kommittdn skall uppratta
och aktualisera denna f6rteckning i enlighet med sin arbetsordning.

4. Om inte de avtalsslutande parterna beslutar annorlunda, skall skiljedomstolen sjalv anta sin
arbetsordning. Den fattar sina avg6randen genom majoritetsbeslut.
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PROTOKOLL 34
OM MOJLIGHETEN FOR EFTrA-STATERNAS DOMSTOLAR ATr BEGARA AlT EU-
ROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL BESLUTAR OM TOLKNINGEN AV EES-

REGLER SOM MOTSVARAR EG-REGLER

Artikel 1

Om det i et m] elier irende som ir anhingigt vid en domstol och andra d6mande myndigheter i en
EFTA-stat uppstAr en frga om tolkningen av bestimmelser i avtalet som i sak 6verensstimmer med
bestimmelser i f6rdragen om upprittandet av Europeiska gemenskaperna i den lydelse dessa har
genom indringar eller tillligg. elier i rttsakter antagna i enlighet med dessa f6rdrag, fAr domstolen
eUer myndigheten om den anser det n6dvAndigt begIra at Europeiska gemenskapernas domstol be-
slutar i frAgan.

Artikel 2

En EFTA-stat som avser at anvinda sig av detta protokol skall underritta depositarien och
Europeiska gemenskapernas domstol i vilken omfattning och under vilka f6rutsAttningar protokollet
skall gWi11a f6r dess domstolar eller andra d6mande myndigheter.

Artikel 3

Depositarien skall underritta de avtalsslutande parterna om vaije underrfittelse som avses i artikel 2.
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PROTOKOLL 35
OM GENOMF6RANDET AV EES-REGLER

Med beaktande av f6ljande:

Syftet med detta avtal ar att Istadkomma ett homogent europeiskt ekonomiskt samarbetsomrde pA
grundval av gemensamma regler utan art nAgon avtalsslutande part beh6ver 6verlmna normgivnings-
makt till nigon institution inom Europeiska ekonomiska samarbetsomridet.

Detta mAste f6ljaktligen uppnAs genom nationella f6rfaranden.

Enda artikel

F6r fall nir det kan uppsti konflikter mellan genomffrda EES-regler och andra ffrfattningsbe-
st umelser, f6rbinder sig EFTA-statema art om det &r n6dvindigt inf6ra en f6rfattningsbestkmmelse
som innebi.r alt EES-reglema skall ha f6retride i dessa fall.
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PROTOKOLL 36
OM STADGAN FOR EES GEMENSAMMA PARLAMENTARIKER KOMM1tIE

Artikel 1

Den EES gemensamma parlamentariker kommitt, som upprIttats genom artikel 95 i avtalet skall
inrittas och fungera i enlighet med bestammelsema i avtalet och denna stadga.

Artikel 2

EES gemensamma parlamentariker kommittd skall besti av sextiosex ledam6ter.

Europaparlamentet respektive parlamenten i EFrA-staterna skall utse ett lika stort antal ledam6ter av
EES gemensamma parlamentariker kommittin.

Artkel 3

EES gemensamma parlamentariker kommitt6 skall vllja sin ordf6rande och viceordf6rande bland sina
ledam6ter.

Ordf6randeskapet i kommitt~n skall ut6vas under perioder av ett Ar vixelvis av en ledamot sam utsetts
av Europaparlamentet och en ledamot som utsetts av parlamentet i en EFTA-stat.

Kommitt6n skall utse sit arbetsutskott.

Artikel 4

EES gemensamma parlamentariker kommitti skall hilla allminna sammantriden tvA gAnger om Aret,
vixelvis inom EG och i en EFTA-stat. Kommitt6n skall vid varje sammantrdde besluta var nista
allmAnna sammantrde skall hAllas. Extra sammantriden fir hillas nAr kommittdn eller dess arbetsut-
skott beslutar om det i enlighet med kommittdns arbetsordning.

Artikel 5

EES gemensamma parlamentariker kommi"E skall sjilv anta sin arbetsordning genom beslut med tv&
tredjedels majoritet av kommittdns ledam6ter.

Artikel 6

Kostnaderna fdr deltagande i EES gemensama parlamentariker kommittd skall baras av det
parlament som utsett en ledamot.
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PROTOKOLL 37
MED DEN FORTECKNING SOM AVSES I ARTIKEL 101

1. Vetenskapliga livsmedelskommittin (kommissionens beslut 74i234/EEG).

2. Ukemedelskommittin (ridets beslut 75/320/EEG).

3. Vetenskapliga veterinirmedicinska kommittdn (kommissionens beslut 81/651/EEG).

4. Kommittdn f6r transportinfrastruktur (rAdets beslut 78/174/EEG).

5. Administrativa kommissionen f6r social trygghet f6r migrerande arbetare (ridets f6rordning
(EEG) 1408/71).

6. Kontaktkomrnmittdn f6r tvittning av pengar (rAdets direktiv 91/308/EEG).

7. Ridgivande kommittdn f6r kartell- och monopolfrigor (rAdets f6rordning (EEG) 17/62.)

8. RAdgivande kommittdn f6r koncentrationer (rAdets f6rordning (EEG) 4064/89).
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PROTOKOLL 38
OM DEN FINANSIELLA MEKANISMEN

Artikel I

1. Genom den finansiella mekanismen skall ekonomiskt bistAnd limnas till utveckling och
strukturanpassning i de regioner som anges i artikel 4 dels i form av rAntesubventioner pA lAn, dels i
form av direkta bidrag.

2. Den finansiella mekanismen skall finansieras av EFTA-staterna. Dessa skall ge Europeiska
investeringsbanken ett uppdrag som den skall utfora enligt foljande artiklar. EFTA-staterna skall
uppritta en kommittd for den finansiella mekanismen, som skall fatta de beslut om r~ntesubventioner
och bidrag som krivs enligt artiklarna 2 och 3.

Artikel 2

1. De r ntesubventioner som avses i artikel 1 skan lfrmnas i samband med lin som beviljas av
Europeiska investeringsbanken och skall sA vitt m6jligt uttryckas i ecu.

2. Rintesubventionema pA sAdana lAn skall faststallas till tre procentenheter per Ar i f6rhAllande
till Europeiska investeringsbankens rantesatser och skall ges under h6gst tio Ar f6r varje In.

3. En amorteringsfri period pa tvA Ai skall ges innan kapitalet b6rjar Aterbetalas med lika stora
amorteringar.

4. RAntesubventionema skall ges under f6rutsfittning av godkainnande frn EFTA-kommittdn f6r
den finansiella mekanismen och med beaktande av EG-kommissionens yttrande.

5. Summan av de lAn som skall vara berattigade till rAntesubventioner enligt artikel 1 och som
skall beviljas i lika stora rater skall under perioden 1993-1997 vara sammanlagt 1,5 miljarder ecu.

Artikel 3

1. Summan av de bidrag som avses i artikel 1 skall vara 500 miljoner ecu och skall beviljas i lika
stora rater under perioden 1993-1997.

2. Dessa bidrag skall betalas ut av Europeiska investeringsbanken pA grundval av f6rslag fr~n de
mottagande EG-medlemsstatema efter inhAmtande av EG-kommissionens yttrande och med god-
kAnnande av EFTA-kommittdn f6r den finansiella mekanismen, som fortl6pande skall informeras
under hela processen.

Artikel 4

1. Det ekonomiska bistAnd som avses i artikel 1 skal] begransas till projekt som genomf6rs av
offentliga myndigheter och offentliga eller privata f6retag i Grekland, 6n Irland, i Portugal och de
regioner i Spanien som adr uppriknade i tillagget. Varje regions andel av det totala ekonomiska
bistAndet skall bestiamas av gemenskapen, som skall informera EFTA-statema.
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2. De projekt skall prioriteras som lAgger sarskild viki vid miij6n (inbegripet stadsplanering),
transport (inbegripet transportinfrastruktur) eller utbildning. NAr del gAller projekt som presenteras av
privata f6retag skall skrskild h.nsyn tas till smA och medelstora f6retag.

3. Den h6gsta st6dandelen f6r ett projekt som st6ds av den finansiella mekanismen skal fastst~iias
till en nivA som inte ir of6renlig med EG-politiken i detta avseende.

Artikel 5

EFTA-staterna skall komma 6verens med Europeiska investeringsbanken och EG-kommissionen om
en ordning som av alla parter kan anses gndamAlsenlig f6r at skerstAlla aft den finansiella mekanis-
men fungerar vAl. Beslut skal] ocksA fattas i detta sammanhang om kostnaderna f6r administrationen
av den finansiella mekanismen.

Artikel 6

Europeiska investeringsbanken skall ha ritl an delta som observat6r i Gemensamma EES-kommittns
sammantriden nAr 5renden med anknytning till den finansiella mekanismen och som ber6r banken stAr
pA dagordningen.

Artikel 7

Ytterligare bestimmelser om genomf6randet av den finansiella mekanismen kan vid behov faststallas
av den gemensamma EES-kommittdn f6r den finansiella mekanismen.
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TILLAGG TILL PROTOKOLL 38

Lista 6ver spanska regioner som ar berattigade till ekonomiskt bistAnd

Andalucia
Asturias
Castilla y Le6n
Castilla-La Mancha
Ceuta-Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia
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PROTOKOLL 39
OM ECUN

Med "ecu" avses i detta avtal ecun enligt den definition som har faststAilts av gemenskapens beh6riga
myndigheter. I alla rattsakter som del hfnvisas till i bilagoma till avtalet skall "europeiska be-
rakningsenheter" ersattas med "ecu".
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PROTOKOLL 40
OM SVALBARD

1. Nir EES-avtalet ratificeras skall Norge ha rAtt art undanta Svalbards territorium frAn avtalets
tiUdmpningsomrAde.

2. Om Norge begagnar sig av denna rAitt, skall gAllande avtal som if tilldmpliga PA Svalbard, bl.a.
Konventionen om upprittandet av Europeiska frihandelssammanslutningen, Frihandelsavtalet mellan
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge saint Frihandelsavtalet mellan, A ena sidan,
medlemsstatema i Europeiska kol- och stAlgemenskapen och Europeiska kol- och stAlgemenskapen
och, A andra sidan, Norge, fortfarande vara tillArmpliga pA Svalbards territorium.
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PROTOKOLL 41
OM BEFINTLIGA AVTAL

I enlighet med bestlrnmelsema i artikel 120 i EES-avtalet har de avtalsslutande partema enats om att
f6ijande befintliga bilaterala eller multilaterala avtal som galler meUan Europeiska ekonomiska
gemenskapen A ena sidan och en eler flera EFrA-stater A den andra, skaU vara tillAmpliga aven efter
ikrafttriidandet av EES-avtalet.

29.4.1963/ Internationella kommissionen f6r skydd av floden Rhen mot
3.12.1976 milj6f6roreningar. Blandavtal mellan Schweiziska Edsf6rbundet

och Europeiska ekonomiska gemenskapen, F6rbundsrepubliken
Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederlandema.

3.12.1976 Skydd av floden Rhen mot kemiska fbroreningar. Blandavtal
mellan Schweiziska Edsf6rbundet och Europeiska ekonomiska
gemenskapcn, F6rbundsrepubliken Tyskland, Frankrike, Lux-
emburg och Nederlndema.

1.12.1987 Avtal mellan Republiken Osterrike A ena sidan och F6rbunds-
republiken Tyskland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
A den andra om samarbete vid Ard av vattenresurserna i Do-
naubickenet.

19.11.1991 Avtal i form av skriftvixling mellan Osterrike och Europeiska
ekonomiska gemenskapen om fbrsiljning av bordsviner frAn
gemenskapen och "lantvin" i flaskor inom Osterrikes territo-
rium.
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PROTOKOLL 42
OM BILATERALA ARRANGEMANG FOR VISSA JORDBRUKSPRODUKTER

De avtalsslutande partema noterar att bilaterala 6verenskommelser om handel med jordbruksprodukter
har undertecknats samtidigt som detta avtal. Dessa dverenskommelser som ytterligare utvecklar eUer
kompletterar 6verenskommelser som traffats tidigare av de avtalsslutande parterna och dessutom
Aterspeglar bl.a. deras gemensamt beslutade mil att bidra till art minska sociala och ekonomiska
skilinader mellan deras regioner, skall trada i kraft senast vid tid-punkten f6r ikrafttrddandet av detta
avtal.
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PROTOKOLL 43
OM AVTALET MELLAN EEG OCH OSTERRIKE OM GODSTRANSPORTER I TRANS-

IT PA VAG OCH JARNVAG

De avtalsslutande parterna noterar at samtidigt med f6religgande avtal hat ett bilateralt avtal
undertecknats mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Osterrike om godstransporter i transit
pA vdg och jAirnvg.

Bestrmmelsema i det bilaterala avtalet skall ha f6retrade framf6r bestAmmelserna i f6religgande avtal
i den min de tdcker samma Annesomrhde och i enlighet med vad som anges i detta avtal.

Sex minader innan avtalet meUan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Osterrike om godstrans-
porter i transit pA vAg eller jdrnvAg upph6r alt galla, skall partema tillsammans granska situationen
inom vigtransportomridet.
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PROTOKOLL 44
OM AVTALET MELLAN EEG OCH SCHWEIZ OM GODSTRANSPORTER PA VAG

OCH JARNVAG

De avtalsslutande parterna noterar att samtidigt med f6religgande avtal bar ett bilateralt avtal
undertecknats mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om godstransporter pA vAg
och jarnvig.

Bestmnimelserna i det bilaterala avtalet skall ha f6retride framf6r best&=melsema i f6religgande avtal
i den mnn de ticker samina 1inmesomrlde och i enlighet med vad som anges i detta avtal.

Sex minader innan avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om godstrans-
porter pi vigg och jd-nvig upph6r att gAila, skall partema tilisaminans granska situationen inom vig-
transportomrAdet.
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PROTOKOLL 45
OM OVERGANGSPERIODER FOR SPANIEN OCH PORTUGAL

De avtalsslutande partema anser att avtalet inte inverkar pi de 6vergAngsperioder som har medgivits
Spanien och Portugal genom akten om deras anslutning till Europeiska gemenskapema och som kan
fortsatta art gdlla efter avtalets ikrafttrAdande oberoende av de 6vergAngsperioder som har faststdllts
i sjilva avtalet.
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PROTOKOLL 46
OM UTVECKLINGEN AV SAMARBETET INOM FISKERISEKTORN

De avtalsslutande partema skall i Ijuset av resultaten av 6versyner vartannat Ar av lIget i samarbetet
inom fiskerisektom s6ka utveckla detta samarbete pA en harmonisk och 6msesidigt f6rmAnlig grundval
och inom ramen f6r sin respektive fiskeripolitik. Den f6rsta 6versynen skall Aga rum f6re utgAngen
av 1993.
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PROTOKOLL 47
OM AVSKAFFANDE AV TEKNISKA HANDELSHINDER FOR VIN

De avtalsslutande partema skall tillAta import av och handel med vinprodukter sor har sitt ursprung
i deras respektive territorier och i 6verensstimmelse med gemenskapsratten, sAsom den anpassats inom
ramen f6r detta avtal och som framgAr av tillagget till detta protokoU vad betraffar produktdefinitio-
ner, oenologisk praxis, sammansgttning av produkter och regler nar det giller omsittning och handel.

I detta protokoll skall beteckningen "ursprungsprodukter" forstis som "vinprodukter, i vilka alla
druvor eller andra amnen erhAllna frAn druvor som anvAnds i produkten 5r hell framstallda inom EES-
omridet".

F6r alla andra indamAl an handel mellan EFTA-landerna och gemenskapen fAr EFTA-lindema
fortsitta alt tillimpa sin nationella lagstiftning.

Bestimmelsema i protokoll I om 6vergripande anpassning skall tillampas pA de riatsakter sor anges
i tilligget till detta protokoll. EFTA-lindemas stAndiga kommittd skall fullg6ra de funktioner som
nAmns i punktema 4.d och 5 i protokoll 1.
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TILLAGG

1. 373 R 2805: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2805/73/EEG av den 12 oktober 1973' som
faststAller en lista 6ver vita kvalitetsviner, framstAllda i specificerade omrAden och importerade
vita kvalitetsviner, som har en viss halt svaveldioxid, och faststaller vissa 6vergtngsbestanmel-
ser som hAnfbr sig till halten svaveldioxid i vin, framstkllt f6re 1 oktober 1973 (EGT nr L 289,
16.10.1973, s. 21), indrad genom:

- 373 R 3548: Kommissionens fbrordning (EEG) nr 3548/73 av den 21 december 1973
(EGT nr L 361, 29.12.1973, s. 35).

- 375 R 2160: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2160/75 av den 19 augusti 1975 (EGT
nr L 220, 20.8.1975, s. 7).

- 377 R 0966: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 966/77 av den 4 maj 1977 (EGT nr
L 115, 6.5.1977, s. 7).

Bestammelsema i fbrordningen skall inom ramen for detta avta] tillamnpas med f6ljande
anpassning:

- Viner som har sitt ursprung i EFTA-lander och for vilka bestdrmmelserna i denna
fbrordning dr relevanta skall fortsatta ant omfattas av avsnitt B i artikel 1.

2. 374 R 2319: Kommissionens fbrordning nr 2319/74/EEG av den 10 september 1974 som
specificerar vissa vinodlande omrAden som fAr framstAlla bordsvin med en maximal total
alkoholhalt av 17% (EGT nr L 248, 11.9.1974, s. 7).

3. 378 R 1972: Kommissionens fbrordning (EEG) nr 1972/78 av den 16 augusti 1978 som
faststAller detaIjerade regler f6r oenologisk praxis (EGT nr L 226, 17.8.1978, s. 11), i dess
lydelse enligt:

- 380 R 0045: Kommissionens forordning (EEG) nr 45/80 av den 10 januari 1980 (EGT
nr L 7, 11.1.1980, s. 12).

4. 379 R 0358: RAdets fbrordning (EEG) nr 358/79 av den 5 februari 1979 om mousserande vin
som framstillts i gemenskapen och som definieras i punkt 13 i bilaga 2 till f6rordning (EEG)
or 337/79 (EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 130), i dess lydelse enligt:

- 379 R 2383: Ridets fOrordning (EEG) nr 2383/79 av den 29 oktober 1979 (EGT nr L
274, 31.10.1979, s. 8).

- 179 H: Anslutningsakten f6r Grekland (EGT nr L 292, 19.11.1979, s. 83).

- 380 R 3456: RAdets forordning (EEG) nr 3456/80 av den 22 december 1980 (EGT nr L
360, 31.12.1980, s. 18).

- 384 R 3686: Ridets fbrordning (EEG) nr 3686/84 av den 19 december 1984 (EGT nr L
341, 29.12.1984, s. 3).

- 385 R 3310: Ridets f6rordning (EEG) or 3310/85 av den 18 november 1985 (EGT nr L
320, 29.11.1985, s. 19).

- 385 R 3805: RAdets f6rordning (EEG) nr 3805/85 av den 20 december 1985 (EGT or L
367, 31.12.1985, s. 39).
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- 389 R 2044: Rldets f6rordning (EEG) nr 2044/89 av den 19 juni 1989 (EGT nr L 202,
14.7.1989, s. 8).

- 390 R 1328: Ridets fbrordning (EEG) or 1328/90 av den 14 maj 1990 (EGT nr L 132,
23.5.1990, s. 74).

- 391 R 1735: Rldets f6rordning (EEG) nr 1735/91 av den 13 juni 1991 (EGT nr L 163,
26.6.1991, s. 9).

5. 383 R 2510: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2510/83 av den 7 september 1983 med
bestfimmelser om ett undantag gillande halten av flyktiga syror i vissa viner (EGT or L 248,
8.9.1983, s. 16).

6. 384 R 2394: Kommissionens f6rordning (EEG) or 2394/84 av den 20 augusti 1984 som
faststdller vilikor f6r jonbytarmassor och detaIjerade genomf6randeregler vid framstillning av
renad, koncentrerad druvmust (EGT nr L 224, 21.8.1984, s. 8), i dess lydelse enligt:

- 385 R 0888: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 888/85 av den 2 april 1985 (EGT nr
L 96, 3.4.1985, s. 14).

- 386 R 2751: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2751/86 av den 4 september 1986
(EGT nr L 253, 5.9.1986, s. 11).

7. 385 R 3309: Rldets f6rordning (EEG) nr 3309/85 av den 18 november 1985 som anger
allminna regler f6r beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med
tilsatt kolsyra (EGT nr L 320, 29.11.1985, s. 9), i dess lydelse enligt:

- 385 R 3805: Ridets f6rordning (EEG) or 3805/85 av den 20 december 1985 (EGT nr L
367, 31.12.1985, s. 39).

- 386 R 1626: Ridets f6rordning (EEG) nr 1626/86 av den 6 maj 1986 (EGT nr L 144,
29.5.1986, s. 3).

- 387 R 0538: Rildets f6rordning (EEG) nr 538/87 av den 23 februari 1987 (EGT nr L 55,
25.2.1987, s. 4).

- 389 R 2045: Rldets f6rordning (EEG) or 2045/89 av den 19 juni 1989 (EGT nr L 202,
14.7.1989, s. 12).

Bestammelsema i f6rordningen skahl, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande anpassning:

a) Forsta strecksatsen i artikel 3.4 skall inte tillaxnpas.

b) Artikel 5.2 skall kompletteras pA f61jande sitt:
h) na det giller mousserande kvalitetsvin som anges i avdelning 3 i f6rordningen (EEG) nr

358/79, och med ursprung i
- Osterrike: "Qualititsschaumwein", "Qualititssekt".

c) Artikel 6 skail kompletteras pA f6ljande satt:

5.b) Termen "Hauersekt" skall reserveras f6r mousserande kvalitetsvin som motsvarar
mousserande kvalitetsvin som producerats i ett specificerat omride i enlighet med
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avdelning 3 i farordningen (EEG) nr 358/79 och artikel 6.4 i f6rordningen (EEG) nr
3309/85, under fbrutshttning att de

ir framstAllda i Osterrike,
- fr framstfillda av druvor som ar sk6rdade i samma vingird d& producenten tillverkar

vin frAn druvor, avsedda f6r framstillning av mousserande kvalitetsvin,
- sAljs av producenten med etiketter sam anger vingirden, vinsorten och Aret,

regleras av 6sterrikisk lag.

8. 385 R 3803: RAdets f6rordning (EEG) nr 3803/85 av den 20 december 1985 som faststaller
bestfimmelser som g6r det m6jligt art hirleda ursprunget hos spanska r6da bordsviner och g6r
det m6jligt art f6lja deras kommersiella spridning (EGT nr L 367, 31.12.1985, s. 36).

9. 385 R 3804: Rldets fbfordning (EEG) nr 3804/85 av den 20 december 1985 som upprAttar en
f6rteckning 6ver marker under vinodling i vissa spanska omrflden, dr bordsvin far ha en
faktisk alkoholhalt som r lIgre fin gemenskapens krav (EGT nr L 367, 31.12.1985, s. 37).

10. 386 R 0305: Kommissionens f6rordning nr 305/86/EEG av den 12 februari 1986 om den
maximala, totala halten av svaveldioxid i vin som tillverkats i gemenskapen f6re den I
september 1986 och under en 6verglngsperiod i importerat vin (EGT nr L 38, 13.2.1986, s. 13).

11. 386 R 1627: Rfidets f6rordning nr 1627/86/EEG av den 6 maj 1986 som faststfiller regler f6r
beskrivning av speciella viner med hdnsyn till angivande av alkoholstyrka (EGT nr L 144,
29.5.1986, s. 4).

12. 386 R 1888: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1888/86 av den 18 juni 1986 om den
maximala, totala halten av svaveldioxid i vissa mousserande viner sor h"rr6r frAn gemenskapen
och fir framnstAllda f6re den 1 september 1986 och under en 6vergfngsperiod i importerade
mousserande viner (EGT nr L 163, 19.6.1986, s. 19).

13. 386 R 2094: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2094/86 av den 3 juli 1986 som faststAller
detaIjerade regler f6r anvandning av vinsyra f6r reducering eller borttagande av syror i
specificerade vinprodukter i vissa regioner i zon A (EGT nr L 180, 4.7.1986, s. 17), i dess
lydelse enligt:

- 386 R 2736: Kommnissionens f6rordning (EEG) nr 2736/86 (EGT nr L 252, 4.9.1986,
s. 15).

14. 386 R 2707: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2707/86 av den 28 augusti 1986 som
faststAller detaIjerade regler f6r beskrivning och presentation av mousserande vin och mous-
serande vin med tillsatt kolsyra (EGT nr 246, 30.8.1986, s. 71), i dess lydelse enligt:

- 386 R 3378: Kommissionens fdrordning (EEG) nr 3378/86 av den 4 november 1986
(EGT nr L 310, 5.11.1986, s. 5).

- 387 R 2249: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2249/87 av den 28 juli 1987 (EGT nr
L 207, 29.7.1987, s. 26).

- 388 R 0575: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 575/88 av den 1 mars 1988 (EGT nr
L 56, 2.3.1988, s. 22).

- 388 R 2657: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2657/88 av den 25 augusti 1988 (EGT
nr L 237, 27.8.1988, s. 17).
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- 389 R 0596: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 596/89 av den 8 mars 1989 (EGT nr
L 65, 9.3.1989, s. 9).

- 390 R 2776: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2776/90 av den 27 september 1990
(EGT nr L 267, 29.9.1990, s. 30).

- 390 R 3826: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3826/90 av den 18 december 1990
(EGT nr L 366, 29.12.1990, s. 58).

Bestammelsema i forordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande
anpassning:

i bilaga 2 skall inte punkt 1 tilldmpas.

15. 387 R 0822: Rldets f6rordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma
marknadsordningen f6r vin (EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1), i dess lydelse enligt:

- 387 R 1390: Rldets f6rordning (EEG) nr 1390/87 av den 18 maj 1987 (EGT nr L 133,
22.5.1987, s. 3).

- 387 R 1972: Ridets f6rordning (EEG) nr 1972/87 av den 2 juli 1987 (EGT nr L 184,
3.7.1987, s. 26).

- 387 R 3146: Ridets f6rordning (EEG) nr 3146/87 av den 19 oktober 1987 (EGT nr L
300, 23.10.1987, s. 4).

- 387 R 3992: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3992/87 av den 23 december 1987
(EGT ni L 377, 31.12.1987, s. 20).

- 388 R 1441: Rldets f6rordning (EEG) nr 1441/88 av den 24 maj 1988 (EGT nr L 132,
28.5.1988, s. 1).

- 388 R 2253: Rldets f6rordning (EEG) nr 2253/88 av den 19 juli 1988 (EGT nr L 198,
26.7.1988. s. 35).

- 388 R 2964: Rldets f6rordning (EEG) nr 2964/88 av den 26 september 1988 (EGT nr
L 269, 29.9.1988, s. 5).

- 388 R 4250: Rldets f6rordning (EEG) nr 4250/88 av den 21 december 1988 (EGT nr L
373, 31.12.1988, s. 55).

- 389 R 1236: R/dets f6rordning (EEG) nr 1236/89 av den 3 maj 1989 (EGT nr L 128,
11.5.1989, s. 31).

- 390 R 0388: Rldets f6rordning (EEG) nr 388/90 av den 12 februari 1990 (EGT nr L 42,
16.2.1990, s. 9).

- 390 R 1325: Rldets f6rordning (EEG) nx 1325/90 av den 14 maj 1990 (EGT nr L 132,
23.5.1990, s. 19).

- 390 R 3577: Rldets f6rordning (EEG) nr 3577/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L
353, 17.12.1990, s. 23).
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Bestimmelserna i f6rordningen skalIl, inom ramen f6r detta a tal, tillAmpas med foijande
anpassning:

a) Artikel 1.1, 1.4.c, 1.4.e, 1.4.g och andra stycket av 1.4 skall inte tillfmpas.

b) Med avvikelse frn artikel 1.6 f6r Schweiz b6rjar marknadsAret f6r vin den 1 juli varje
Ar och slutar den 30 juni f6ljande Ar.

c) Avdelningarna 1, med undantag av artikel 13, 3 och 4 skalU inte tillampas.

d) 6sterrike, Schweiz och Liechtenstein skall skapa ett klassificeringsschema f6r vinsorter
som skall upprittas i enlighet med de principer som fastlagts i artikel 13.

e) I artikel 16.7 "Blandning av vin som hRrr6r frAn et tredje land" skall lisas "Blandning
av vin som hifrr6r frin ett tredje land eller en EFTA-stat.

f) F6r produkter som framstIllts pA sina respektive territorier, fAr Osterrike, Schweiz och
Liechtenstein tilliAmpa sin nationella lagstiftning i frlga om praxis som hfnvisas till i
artiklarna 18, 19, 21, 22, 23 och 24.

g) Artikel 20 skall inte tiliimpas.

h) Med avvikelse frAn artikel 66.1 fAr f61jande kvalitetsviner som framstillts i Osterrike
enligt speciella metoder 6verstiga 18 men inte 22 milliekvivalenter av flyktiga syror per
liter: "Ausbruch", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" och "Strohwein".

i) Artiklarna 70, 75, 76, 80 och 85 skall inte tillnipas.

j) Artikel 78 skall omfattas av punkt 3 i protokoll 1.

k) Bilaga I skall kompletteras pA f61jande satt

a) "Strohwein": Produkten med ursprung i Osterrike och framstilld enligt de be-
stammelser som Ar faststAllda i artikel 17.3.1 i den 6sterrikiska vinlagen (Osterrei-
chisches Weingesetz, 1985).

b) Druvmust under jiisning, som ir framstilld i enlighet med de bestmmelser sor finns
i punkt 3 av bilaga 1, fAr betecknas som

- "Sturm": Om den har sitt ursprung i Osterrike.
- "Federweiss" eller "Federweisser": Om den har sitt ursprung i Schweiz eller

Liechtenstein.

Av tekniska skfl kan emellertid den verkliga alkoholstyrkan i volymprocent
undantagsvis 6verstiga 3/5 av den totala alkoholhalten i volymprocent.

c) Termen "Tafelwein" och dess motsvarigheter som det hdnvisas till i punkt 13
skall inte anvgndas f6r vin som har sin ursprung i Osterrike.

I) Bilagoma 3, 5 och 7 skall inte tillimpas.

m) I bilaga 4, skall Osterrike, Liechtenstein och Schweiz anses tillh6ra vinproducerande zon
B.
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n) Med avvikelse frAn bilaga 6

- Osterrike fir behllla det allmAnna f6rbudet mot sorbinsyra
- Norge och Sverige fAr upprtthAIla det allmAnna f6rbudet mot meta-vinsyra
- Vin som hat sitt ursprung i Osterrike, Liechtenstein och Schweiz fAr behandlas

med silverklorid enligt lIndemas respektive vinlagar

16. 387 R 0823: Rgdets f6rordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 som faststiller speciella
bestdanmelser med avseende pA kvalitetsvin som tiUverkas i specificerade omrlden (EGT nr L
084, 27.3.1987, s. 59), i dess lydelse enigt:

- 389 R 2043: Rhdets f6rordning (EEG) nr 2043/89 av den 19 juni 1989 (EGT nr L 202,
14.7.1989, s. 1).

- 390 R 3577: RAdets f6rordning (EEG) nr 3577/90 av den 4 december 1990 (EGT nr L
353, 17.12.1990, s. 23).

BestArnmelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med foijande
anpassning:

Vinprodukter sor hirr6r frAn EFTA-Inder skall anses motsvara kvalitetsvin sor framstillts
i specificerade omrAden ("KVFSO'), under f6rutsittning an de 6verensstimmer med nationell
lagstifining som inom ramen f6r detta protokoll skalU 6verensstdrna med principema i artikel
2.

Beskrivningen "KVFSO" sait de andra beskrivningarna sor anges i artikel 1.2 andra stycket
i denna f6rordning fAr emeliertid inte anvindas f6r dessa viner.

F6rteckningama 6ver kvalitetsvin som upprittats av vinproducerande EFTA-inder skall
publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

17. 387 R 1069: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 1069/87 av den 15 april 1987 som faststiller
detaljerade regler betriffande angivande av alkoholstyrkan pA etikettema till specialvin (EGT
nr L 104, 16.4.1987, s. 14).

18. 388 R 3377: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3377/88 av den 28 oktober 1988 som ger
Storbritannien tilisthnd aft under vissa f6rhAllanden tillAta en ytterligare 6kning av alkoholstyr-
kan i vissa bordsviner (EGT nr L 296, 29.10.1988, s. 69).

19. 388 R 4252: Ridets f6rordning (EEG) nr 4252/88 av den 21 december 1988 om tillverkning
av och handel med lik6rvin som framstllts i gemenskapen (EGT nr L 373, 31.12.1988, s. 59),
andrad genom:

- 390 R 1328: FBrordning (EEG) nr 1328/90 av den 14 maj 1990 (EGT nr L 132,
25.3.1990, s. 24).

20. 389 R 0986: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 986/89 av den 10 april 1989 om f6ljesedlar
f6r transport av vinprodukter och de relevanta f6rteckningar som skall f6ras (EGT nr L 106,
18.4.1989, s. 1), i dess lydelse enligt:

- 389 R 2600: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2600/89 av den 25 augusti 1989 (EGT
nr L 251, 29.8.1989, s. 5).
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- 390 R 2246: Kommissionens f6rordning (EEG) or 2245/90 av den 31 juli 1990 (EGT ni
L 203, 1.8.1990, s. 50).

- 390 R 2776: Kommissionens f6rordning (EEG) ni 2776/90 av den 27 september 1990
(EGT nr L 267, 29.9.1990, s. 30).

- 391 R 0592: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 592191 av den 12 mars 1991 (EGT ti
L66, 13.3.1991, s. 13).

BestAmmelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tilllmpas med f6ijande
anpassning:

Artikel 10.4 och avdelning 2 skall inte tillimpas.

21. 389 R 2202: Kommissionens f6rordning or 2202/89/EEG av den 20 juli 1989 sor definierar
termema "blandning", "vinifiering", "tappare" och "tappning" (EGT tr L 209, 21.7.1989, s. 31).

22. 389 R 2392: Rfdets f6rordning (EEG) tr 2392/89 av den 24 juli 1989 som faststiller allminna
regler f6r beskrivning och presentation av vin och druvmust (EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 13),
Andrad genom:

- 389 R 3886: Rldets f6rordning (EEG) nr 3886/89 av den 11 december 1989 (EGT or L
378, 27.12.1989, s. 12).

BestAinelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande
anpassning:

a) F6r vinprodukter med ursprung i Osterrike, Schweiz och Liechtenstein skall beskriv-
ningskraven i kapitel 2 tillAmpas i stAilet f6r kraven i kapitel 1.

b) I enlighet med kraven i artikel 25.1.d skall beteckningen "bordsvin" eller "lantvin" och
dess motsvarigheter anvdndas i kombination med namnet pA ursprungslandet.

c) F6r bordsvin som har sitt ursprung i Schweiz respektive Liechtenstein fir termerna
"Landwein", "Vin de pays" och "Vino tipico" anvandas under f6rutsittning art produ-
centlandet i frlga har faststllt regler f6r anvaindning i enlighet med Atminstone f61jande
vilIkor:

- Specifik geografisk hanvisning.
- Vissa produktionskrav, s5rskilt nair det galler druvsorter, minsta naturliga alkohol-

styrka rlknat i volymprocent och organoleptiska egenskaper.

23. 389 R 3677: Rldets f6rordning ti 3677/89/EEG av den 7 december 1989 om den totala
alkoholstyrkan i volymprocent och den totala syrahalten hos vissa importerade kvalitetsviner
sant upphbvande av f6rordning (EEG) tr 2931/80 (EGT nr L 360, 9.12.1989, s. 1), i dess
lydelse enligt:

390 R 2178: RAdets f6rordning (EEG) nr 2178/90 av den 24 juli 1990 (EGT nr L 198,
28.7.1990, s. 9).

Bestanmelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillhmpas med f6ijande
anpassning:

- Artikel l.l.a och 1.I.c skail inte tillampas.
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24. 390 R 0743: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 743/90 av den 28 mars 1990 som f6reskriver
en avvikelse frAn vissa bestAnmmelser om halten av flyktiga syror i vissa viner (EGT nr L 82,
29.3.1990, s. 20).

25. 390 R 2676: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 2676/90 av den 17 september 1990 som
bestarmmer gemenskapens metoder f6r analys av vin (EGT nr L 272, 3.10.1990, s. 1).

26. 390 R 3201: Kommissionens f6rordning (EEG) nr 3201/90 av den 16 oktober 1990 som
faststaller detaIjerade regler f6r beskrivning och presentation av vin och druvmust (EGT nr L
309, 8.11.1990, s. 1).

Bestiimmelsema i f6rordningen skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande
anpassning:

a) I artikel 5.3 forsta stycket, andra strecksatsen skall f6ljande termer lAggas till: "Wein-
hauer" och "Hauer".

b) I bilaga 1 punkt 4 (-sterrike) skall f6ljande termer laggas till

- "Strohwein"
- "Qualititswein".

c) I bilaga 1, punkt 12 (Schweiz) skall f61jande termer lkggas till

- "La Gerle"
- "appellation d'origine controlde"
- "appellation d'origine".

d) I bilaga 2 skall f6ijande liggas till punkt 17 under A (Schweiz)

"19. Kantonen Jura
Namn pA de lokala administrativa omrAdet: Buix".

e) Bilaga 2 skall kompletteras pA f6ljande satt

23. LIECHTENSTEIN

Viner som har ett av f6ljanide naxn som ursprungsbeteckning f6r vinodlingsom-
rfdet:
- Balzers
- Bendem
- Eschen
- Mauren
- Schaan
- Triesen
- Vaduz

f) Bilaga 4, stycket 17 (Schweiz) skall kompletteras enligt f61jande:

i) Den vdnstra kolumnen skall kompletteras med foijande sorter:
- Reze
- Kemer
- Charmont
- Bacchus
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- Gamay
- Humagne rouge
- Comalin
- Cabernet franc
- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir

ii) Termen "Humagne blanche" liggs till i h6gra kolumnen som synonym f6r

"Humagne".

g) I bilaga 5, stycket 2, skall f61jande tilliggas:

"4. i Osterrike, f61jande viner producerade i vinodlingsomrtdena i Burgenland,
Nieder6sterreich, Steiermark och Wien

- Kvalitetsvin giort av "Gewfirztraminer" och "Muskat-Ottonel"
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch"

27. 390 R 3220: Kommissionens f6rordning nr 3220/90/EEG av den 7 november 1990 som
faststAller bestimmelser f6r anvindning av viss oenologisk praxis som f6reskrivs i ridets f6r-
ordning (EEG) nr 822/87 (EGT or L 308, 8.11.1990. s. 22).

28. 390 R 3825: Kommissionens fdrordning or 3825/90/EEG av den 19 december 1990 om
6vergingsAtgirder som Ar tiUlhimpliga i Portugal fOn och med den I januari till den I septem-
ber 1991 inom vinsektorn (EGT nr L 366, 29.12.1990, s. 56).

Bestimmelserna i f6rordningen skall, inom ramen f6r delta avtal, tillimpas med f61jande

anpassning:

Artiklama 2, 4 och 5 skall inte tillampas.
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PROTOKOLL 48
OM ARTIKEL 105 OCH 111

Beslut som fattats av Gemensamma EES-kommittdn enligt artikel 105 och 111 kan inte pAverka EG-
domstolens ratts-praxis.
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PROTOKOLL 49
OM CEUTA OCH MELILLA

Produkter som omfattas av avtalet och som har sitt ursprung i EES-omr~det skall, nAr de importeras
till Ceuta eller Melilla, i alla avseenden Atnjuta samma tuUordning som den som tillampas pA
produkter med ursprung i gemenskapens tullteritorium enligt protokoll nr 2 i Anslutningsakten fdr
Spanien och Portugal.

EFTA-statema skall, i frAga om import av produkter som omfattas av avtalet och som har sitt
ursprung i Ceuta och Melilla, tillimpa samma tullordning som den sor tillimpas pa produkter som
ar importerade frn och har sitt ursprung i EES-omridet.
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BILAGA I

VETERINARA FRAGOR OCH VAXTSKYDDSFRAGOR

F6rteckning enligt artikel 17

INLEDNING

NMr de rittsakter som anges i denna bilaga inneh~ller begrepp eller hInvisar till f6rfaranden som Ar
utmlrkande f6r gemenskapens rittsordning, som t.ex.

- ingresser,
- adressatema fOr gemenskapens rittsakter,
- hlnvisningar till territorier eller sprik inom EG,
- hanvisningar till inb6rdes rittigheter och skyldigheter fOr EG-medlemsstaterna samt offentliga

organ, f6retag och enskilda personer i dessa stater,
- hinvisningar till informations- och anmAlningsf6rfaranden,

skall protokoll 1 om 6vergripande anpassning tilllmpas om inte annat f6reskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FOR DETrA OMRADE

Schweiz och Uechtenstein skall med avseende pA de rAttsakter som anges i denna bilaga betraktas
som en enhet.

I. VETERINARA FRAGOR

1. a) Bestammelsema om relationer med tredje land, i de r~ttsakter som anges i detta kapitel,
Ar inte tilllAnpliga. F61jande allmInna principer ir diremot tilllimpliga:

- De avtalsslutande parterna fAr inte tillampa gynnsammare regler f6r import frAn tredje
land An f6r den import som hirr6r frAn avtalet.

Nir det giller dimen med hormonell eller tyreostatisk verkan fir EFTA-statema trots
delta bibehllla sin nationella lagstiftning pA import frin tredje land.

- Vid handel mellan EFTA-statema eller mellan en EFTA-stat och gemenskapen skall
djur och varor frfn tredje land, eller som delvis eller helt harrr dirifrln, uppfylla
den importerande avtalsslutande partens regler gentemot tredje land.

Den exporterande avtalsslutande parten skall se till art beh6rig myndighet, i varje en-
skill fall, vidtar de AtgArder som beh6vs f6r art sikerst lla art bestnmmelsema i detta
stycke uppfylls.

b) De avtalsslutande parterna skall se 6ver frlgan under Ar 1995.

2. BestAmmelsema om grinskontroll, djurskydd och finansiella arrangemang, i de rittsakter som
anges i detta kapitel, Ar inte tillnimpliga. De avtalsslutande parterna skall se 6ver frlgan under
Ar 1995.
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3. Far an EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall kunna vidta de Atgdrder som beh6vs skall be-
stiinmelsema i de ratsakter som anges i detta kapitel, inom ramen fdr detta avtal, tillAmpas
frAn och med nio minader efter avtalets ikrafttridande och senast frAn den 1 januari 1994.

4. De rattsakter som avses i detta kapitel, med undantag for direktiv 91/67/EEG, 91/492/EEG och
91/493/EEG giller inte Island. Ovriga avtalsslutande parter fkr bibehalla sitn nuvarande regel-
system for tredje land vid handel med Island p5 omraden som inte omfattas av nlimnda
rittsakter. De avtalsslutande partema skall se Over frAgan under Ar 1995.

5. EFTA-statema fAr tillampa sina nationella regler, trots at gemenskapslagstiftningen betriffande
BSE infOrlivats i detta avtal och i awaktan pA resultatet av de pAgAende diskussioner som har
till syfte att snarast mOjligt nA ett heltackande avtal for EFTA-staternas tillAnpning av denna
lagstiftning. De fOrbinder sig emellertid at tillWipa tydliga nationella regler, grundade pA
objektiva kriterier, pA ett icke-diskriminerande och fOrutsebart sAtt. SAdana nationella regler
skall 6verlhmnas till gemenskapen enligt reglema i protokoll 1 punkt 4 da avtalet trader i kraft.
Gemenskapen fdrbehaller sig ritten at tillimpa liknande regler vid handel med berOrda
EFTA-stater. De avtalsslutande parterna skall se Over situationen under Ar 1995.

6. Norge fAr tillimpa egna skyddsregler, grundade pi en definition av icke-drabbade regioner, fOr
levande svin, fdrskt kOtt, k6ttvaror och sperma frn svin, trots at gemenskaps-lagstiftningen
betraffande new pig disease infrrlivats i detta avtal och i avvaktan pA resultatet av de plgaende
diskussioner som har till syfte at snarast mbjligt nA ett heltAckande avtal for Norges tillixmpning
av denna lagstiftning. De 6vriga avtalsslutande parterna forbehAller sig ratten at tillimpa
liknande regler i handeln med Norge. De avtalsslutande parterna skall se Over situationen under
Ar 1995.

7. Finland, Norge och Osterrike fAr tillampa sin nationella lagstiftning i stAllet fOr ridets direktiv
91/68/EEG om djurhilsovillkor vid handel inom gemenskapen med fk och getter trots at
direktivet infOrlivats i detta avtal och i avvaktan pA resultatet av de piglende diskussioner som
har till syfte at snarast mjligt nA ett heltickande avtal fOr dessa avtalsslutande parters till-
limpning av denna lagstiftning. Ovriga avtalsslutande parter fir pi detta omrade bibehAlla sina
regelsystem fOr tredje land gentemot dessa lander. De avtalsslutande partema skall se Over
situationen under Ar 1995.

8. Finland, Island och Norge fAr tilldmpa sin nationella lagstiftning for levande fisk och skaldjur
saint for Agg och kdnsceler frAn fisk och skaldjur fOr odling eller inplantering, istAllet for rAdets
direktiv 91/67/EEG om djurhalsovillkor for utslippande pA marknaden av djur och varor frAn
vattenbruk trots at direktivet infOrlivats i detta avtal och i awaktan pA resultatet av de
pigiende diskussioner som har till syfte at sA snart som mdjligt nA en heltickande avtal fOr
dessa avtalsslutande parters tillimpning av denna lagstiftning. Ovriga avtalsslutande parter fir
pA dessa omrAden behilla sina regelsystem fOr tredje land gentemot dessa avtalsslutande parter.
De avtalsslutande parterna skall se 0ver situationen under Ar 1995.

9. Skyddsklausul

1. a) Gemenskapen och en EFTA-stat fAr, pA grund av allvarliga skAl som rOr manniskors
eller djurs halsa, vidta till-filliga sakerhetsAtgarder enligt eget forfarande i friga om
inforande pA deras territorium av djur eller animalieprodukter.

Dessa Atgarder skall utan drojsmAl anmAlas till alla avtalsslutande parter samt till
EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet.
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b) SamrAd betraffande situationen skall h~llas inom 10 dagar frAn dagen f6r anmalan.

EG-kommissionen och/eller EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall, inom sina
respektive ansvarsomrdden, vidta de Atgirder som beh6vs och vederb6rligen beakta
resultaten frAn sAdana samrAd.

2. EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet fAr hAlla samnrld om alia
aspekter av situationen f6r djurhilsan och hAlsovArden. Best~rmmelserna i punkt 1 b &
tildmpliga.

3. a) EG-kommissionen skall till EFTA:s 6vervakningsmyndighet 6verlinna alla beslut
om skyddsAtgiarder som r6r handeln inom gemenskapen. Om EFTA:s 8vervaknings-
myndighet anser art beslutet ir ohlmpligt ir bestiznmelserna i punkt 2 tiuAmpliga.

b) EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall till EG-kommissionen 6verldmna alla beslut
om skyddshtgirder som r6r handeln melan EFTA-stater. Om kommissionen anser att
beslutet ir olmpligt Ar bestAinimelserna i punkt 2 tillAmpliga.

10. Besiktning pA platsen

1. EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall ansvara f6r EFTA-staterna dA det ggller till-
Aimpningen av bestinxnelserna om stickprovskontroller, inspektioner eller tvister som
kriver expertmedverkan och som avses i detta kapitel.

2. F61jande principer skall gilla:

a) Inspektioner skall utf6ras enligt program som motsvarar dem som anvinds inom
gemenskapen.

b) EFTA:s 6vervakningsmyndighet skall, f6r inspektioner i EFTA-statema, ha en struk-
tur som motsvarar gemenskapens.

c) Samma kriterier skall gilla f6r inspektionema.

d) lnspekt6ren skall vara ajavig nir han fullgbr sina uppdrag.

e) Inspekt6rerna skall ha jAnf6rbar nivg vad gAller utbildning och erfarenhet.

f) Information om inspektioner skall utvbAxlas mellan EG-kommissionen och EFTA:s
6vervakningsmyndighet.

g) Uppfbljningen av inspektionema skall samordnas mellan EG-kommissionen och
EFTA:s 6vervakningsmyndighet.

3. N6dvindiga regler f6r genomf6randet av bestirnmelserna om stickprovskontroller,
inspektioner eller tvister som kriver expertmedverkan kommer art faststAllas i naira
samarbete mellan EG-kommissionen och EFTA:s 6vervakningsmyndighet.

4. Reglena om stickprovskontroller, inspektioner eller tvister som krinver expertmedverkan
och som avses i delta kapitel Ar endast giltiga i frAga om rittsakter eller delar dirav som
tillampas av EFTA-statema.
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11. Val av gemensammna referenslaboratorier

Om inte annat f6ljer av de ekonomiska konsekvensema skall gemenskapens referenslaboratorier
fungera som referenslaboratorier f6r alla parter i detta avtal.

SamrAd skall ske mellan de avtalsslutande parterna f6r bestAmnma arbetsvillkoren.

12. Vetenskapliga veterinl.ra kommittin

EG-kommissionen skall, ut6ver det antal som faststAiits i artikel 3 i konmissionens beslut
81/651/EEG', bland h6gt kvalificerade personer frAn EFTA-staterna utse WA personer f6r varje
avdelning som avses i artikel 2.1 och artikel 3 i beslutet och dessa skall till fullo delta i
Vetenskapliga veterinara kommittens arbete. De kommer inte att delta vid omr6stning och deras
stillningstagande kommer at protokollf6ras separat.

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. GRUNDTEXTER

1.1 DJURHALSA

1.1.1 Handel och utslppande p marknaden

Notkreaturlsvin

1. 364 L 0432: Rldets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhailsoproblem som
piverkar handeln inom gemenskapen med n6tkreatur och svin (EGT nr 121, 29.7.1964, s.
1977), i dess lydelse enligt

- 366 L 0600: Rldets direktiv 66/600/EEG av den 25 oktober 1966 (EGT nr L 192,
27.10.1966, s. 3294)

- 371 L 0285: Rldets direktiv 71/285/EEG av den 19 juli 1971 (EGT nr L 179, 9.8.1971,
s. 1)

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 76)

- 372 L 0445: Rldets direktiv 72/445/EEG av den 28 december 1972 (EGT nr L 298,
31.12.1972, s. 49)

- 373 L 0150: Ridets direktiv 73/150/EEG av den 5 juni 1973 (EGT nr L 172, 28.6.1973,
s. 18)

- 377 L 0098: RAdets direktiv 77/98/EEG av den 21 december 1976 (EGT nr L 26,
31.1.1977, s. 81)

- 379 L 0109: Ridets direktiv 79/109/EEG av den 24 januari 1979 (EGT nr L 29,
3.2.1979, s. 20)

EGT nr L 233, 19.8.1981, s. 32.
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- 379 L 0111: RAdets direktiv 79/111/EEG av den 24 januari 1979 (EGT nr L 29,
3.2.1979, s. 26)

- 380 L 0219: Ridets direktiv 80/219/EEG av den 22 januari 1980 (EGT nr L 47,
21.2.1980, s. 25)

- 380 L 1098: Rldets direktiv 80/1098/EEG av den 11 november 1980 (EGT nr L 325,
1.12.1980, s. 11)

- 380 L 1274: Ridets direktiv 80/1274/EEG av den 22 december 1980 (EGT nr L 375,
31.12.1980, s. 75)

- 381 L 0476: Ridets direktiv 81/476/EEG av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981,
s. 20)

- 382 L 0061: Rldets direktiv 82/61/EEG av den 26 januari 1982 (EGT nr L 29, 6.2.1982,
s. 13)

- 382 L 0893: Rldets direktiv 82/893/EEG av den 21 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 57)

- 383 L 0642: RAdets direkiv 83/642/EEG av den 12 december 1983 (EGT nr L 358,
22.12.1983, s. 41)

- 383 L 0646: RAdets direktiv 83/646/EEG av den 13 december 1983 (EGT nr L 360,
23.12.1983, s. 44)

- 384 L 0336: Rldets direktiv 84/336/EEG av den 19 juni 1984 (EGT nr L 177, 4.7.1984,
s. 22)

- 384 L 0643: Rldets direktiv 84/643/EEG av den 11 december 1984 (EGT nr L 339,
27.12.1984, s. 27)

- 384 L 0644: Ridets direktiv 84/644/EEG av den 11 december 1984 (EGT nr L 339,
27.12.1984, s. 30)

- 385 L 0320: Rldets direktiv 85/320/EEG av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168,
28.6.1985, s. 36)

- 385 L 0586: Rhdets direktiv 85/586/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372,
31.12.1985, s. 44)

- 387 D 0231: Rldets beslut 87/231/EEG av den 7 april 1987 (EGT nr L 99, 11.4.1987,
s. 18)

- 387 L 0489: Rldets direkliv 87/489/EEG av den 22 september 1987 (EGT nr L 280,
3.10.1987, s. 28)

- 388 L 0406: Rldets direktiv 88/406/EEG av den 14 juni 1988 (EGT nr L 194,
22.7.1988, s. 1)

- 389 L 0360: RAdets direktiv 89/360/EEG av den 30 maj 1989 (EGT nr L 153, 6.6.1989,
s. 29)

- 389 D 0469: Kommissionens beslut 89/469/EEG av den 28 juli 1989 (EGT nr L 225,
3.8.1989, s. 51)

- 389 L 0662: Rldets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 (EGT nr L 395,
30.12.1989, s. 13)
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- 390 L 0422: RAdets direktiv 90/422/EEG av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224,
18.8.1990, s. 9)

- 390 L 0423: Rldets direktiv 90/423/EEG av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224,
18.8.1990, s. 13)

- 390 L 0425: Rldets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224,
18.8.1990, s. 29)

- 391 D 0013: Kommissionens beslut 91/13/EEG av den 17 december 1990 (EGT nr L 8,
11.1.1991, s. 26)

- 391 D 0177: Kommissionens beslut 91/177/EEG av den 26 mars 1991 (EGT nr L 86,
6.4.1991, s. 32)

Bestlnmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, illmpas med f61jande anpassning:

a) I artikel 2 o betraffande regioner skall f61jande tillldgg g6ras:

"- Finland Ilini/lSn
- Liechtenstein Liechtenstein
- Norge fylke
- Schweiz Kanton/canton/cantone
- Sverige lin
- Osterrike Bundesland"

b) Artikel 4 b Ar inte tillnimplig. Ny lagstiftning kommer art faststallas enligt det f6rfarande som
anges i detta avtal.

c) I artikel 10.2 skall tidsangivelsema 1 juli 1991 och 1 januari 1992, i punktens sista mening,
med avseende pA EFTA-statema ersittas med 1 januari 1993 och 1 juli 1993.

d) I bilaga B.12 skall f6ljande tilligg g6ras f6r statliga institutioner med ansvar f6r officiell
testning av tuberkulin:

"m) Finland Veterinwrinstituttet, Oslo

n) Norge Veteminwrinstituttet, Oslo

o) Sverige Institution i det land varifrln varan levereras

p) Schweiz/
Liechtenstein Viruskrankenheiten und Immunprophylaxe, Mit-

telhAusem

"q) Osterrike Bundesanstalt fdr Tierseuchenbekimpfung, M6d-
ling"

e) I bilaga C.9 skall f6ljande tilligg g6ras dl det galIer officiella institutioner med ansvar f6r
officiell testning av antigener:

"m) Finland Veterinarinstituttet, Oslo

n) Norge Veterinierinstituttet, Oslo
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o) Sverige Statens veterinlrmedicinska anstalt, Uppsala

p) Schweiz/
Liechtenstein Institut fuir Veteriniir-Bakteriologie, Bern

q) Osterrike Bundesantalt fir Tierseuchenbekimpfung, M6d-
ling"

f) I bilaga F
Mall I, not 4,
Mall II, not 5,
Mall III, not 4 och
Mall IV, not 5,
skall f61jande tilllgg g6ras betriffande namn pi veterindra tjinstebeniimningar:

"m) Finland Kunnanelginlaiikiri eller KaupungineliinlAikAri
eller iAinineliinliik-ari/Kommunalveterinir, Stad-
sveterinir eller LAnsveterinir

n) Norge Distriktsveterinmr

o) Sverige Grinsveterina eller Distriktsveterinir

p) Schweiz/jechtenstein Kontrolltierarzt/Vitdrinaire de contr6le/Veterinario
di controllo

q) Osterrike Amtstierarzt"

g) I bilaga G punkt A.2 skall f6ljande tillAgg g6ras betrAffande de officiella institutionerna.

"r) Finland Valtion elAinlAiketieteellinen laitos, Helsinki/Sta-
tens veterinnrmedicinska anstalt, Helsingfors

n) Norge Veterinwrinstituttet, Oslo

o) Sverige Statens veterinirmedicinska anstalt, Uppsala

p) Schweiz/Liechtenstein Eidgen6ssisches Institut fidr Viruskrankenheiten
und Immunprophylaxe, MittelhAusem

q) Osterrike Bundesanstalt ffir Tierseuchenbekimpfung, M6d-
ling"

Fdr och getter

2. 391 L 0068: RAdets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhilsovillkor f6r handel
inom gemenskapen med fir och getter (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19)

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

a) Artikel 2.3 skall ersittas med

"Med anliggning skall avses en jordbruksanlaggning eller en fastighet som tillh6r en
person vilken bedriver handel, enligt definition i gAllande nationella regler, och som ar
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beligen pA en EG-medlemsstats eller en EFTA-stats territorium och dir n6tkreatur, svin,
fAr, getter, levande fidderfa och tama kaniner f6rvaras eller regelbundet hAlls saint en
anlggning enligt definitionen i artikel 2 a i ridets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni
1990 om djurhalsovillkor som reglerar r6relse och import fOn tredje land av levande
hastdjur."

2

b) Artikel 2.9 skall ersattas med

"Med en godkand marknad eller ett godkant uppsamlingscentrum avses varje plats, med
undantag f6r anliggningen, dIr far eller getter saljs, k6ps och/eller samlas eller lastas och
som uppfyller kraven i artikel 3.7 i rAdets direktiv 64/432/EEG och som har godkints."

c) Artikel 4.1 a skall ersittas med

"skall identifieras och registreras p1 ett s1dant sitt att det gir art spira den ursprungliga
eller tillfilliga anlaggningen, centret eller organisationen. F6r identifieringen f6rbinder sig
EFTA-statema art samordna sina system med EG:s system.

F6re den 1 september 1993 skall EFTA-statema vidta lAmpliga Itglrder f6r at garantera
att de identifierings- och registreringssystem som ir tillAmpliga vid handel inom EES
utstricks till f6rflyttning av djur inom deras territorier. Nationella identifierings- eller
registreringssystem skall anmilas till EFTA:s 6vervakningsmyndighet f6re den 1 juli
1993."

d) Artikel 4.2, f6rsta strecksatsen, skall ersittas med

"- FAr och getter som kan beh6va slaktas enligt ett nationellt program f6r utrotning av
sjukdomar som inte finns upptagna i f6ljande f6rteckning eller i kapitel I i bilaga B
till detta direktiv:

- Mul och kl6vsjuka (FMD)
- Klassisk svinpest (CSF)
- Afrikansk svinpest (ASF)
- Swine vesicular disease (SVD)
- Newcastlesjuka
- Boskapspest
- Pest hos mindre idisslare (PPR)
- Vesikulfir stomatit (VS)
- Blue tongue
- Afrikansk histpest (AHS)
- Viral encefalmyelit hos hist
- Teschensjuka/svinlamhet
- H6nspest
- Koppor hos fir och get
- Lumpy skin disease
- Rift valley fever
- Elakartad lungsjuka hos n6tkreatur."

e) Artikel 4.2, andra strecksatsen, skall ersittas med

"- fir och getter som av skAl som r6r minniskors eller djurs halsa inte kan marknads-
f6ras pI det egna territoriet."

2 EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42.
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f) Artikel 6 b i, f6rsta strecksatsen, skall ersAttas med

"- anliggningen lir f6remAl f6r regelbundna officiella veterin~ikontroller i 6verens-
stlmmelse med f61jande krav:

Utan at de 6vervakningsuppgifter som Mligger officiell veterinAr enligt detta avtal
piverkas, skall den beh6riga myndigheten utf6ra kontroller vid anliggningar,
godkAnda marknader och uppsamlingscentra, centra eller organisationer f6r art
f6rvissa sig om art sdana djur och varor som Ar avsedda f6r handel uppfyller
kraven i detta direktiv, i synnerhet vilIkoren i artikel 4.1 a om identifiering och
registrering saint art de pA vig till bestimnimelseorten Atf6ljs av hAlsointyg, enligt
f6reskriftema i detta direktiv."

g) I artikel 8.2, sista meningen, skall f6r EFTA-statemas vidkommande tidsangivelsema I
januari 1992 och 1 juli 1992 ersAttas med 1 januari 1993 och 1 juli 1993.

h) Artikel 10 skall inte gilla.

i) I bilaga A, kapitel 2.D.2 skall den f6rsta meningen ersittas med

"till den 1 september 1993 fir och getter frAn andra anliggningar an sAdana som avses
i 1, under f6rutsittning att de uppfyller f6ljande villkor:"

j) Bilaga C skall ersittas med

"Diagnostiska prov pA brucellos (B. melitensis)

Om en anl-ggning skall kunna f6rklaras fri frin brucellos skall diagnostiskt prov pA
brucellos (B. melitensis) utf6ras med anvAndning av Rose Bengal-metoden eller med
komplementbindningsmetoden som beskrivs i punktema 1 och 2 eller genom nhgon
annan metod sam godkAnts enligt f6rfarandet i artikel 15 i detta direktiv. Komplement-
bindningsmetoden anviinds vid unders6kning av enstaka djur.

1. Rose Bengal-metoden

Rose Bengal-metoden fAr anvindas f6r art kontrollera anliggningar med fAr eller
getter f6r ant utr6na om dessa A" officiellt fria frAn brucellos eler fria frAn brucellos.

2. Komplementbindningsmetoden

a) Komplementbindningsmetoden skall anvAndas vid alia unders6kningar av enstaka
djur.

b) Komplementbindningsmetoden fir anvindas vid anliggningar med fAr eller getter
f6r a" utr6na om anliggningama ir officiellt fria frAn brucellos efler fria frin
brucellos.

Om met An 5 procent av djuren i en anlIggning uppvisar en positiv reaktion vid an-
vaindning av Rose Bengal-metoden skall ytterligare en unders6kning utforas pA
varje enskilt djur i anliggningen med hjAlp av komplementbindningsmetoden.

Serum som innehiller 20 eller fler ICFT7-enheter per ml skal anses som positivt vid
komplementbindningsmetoden.
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De antigener som anv~nds skall vara godklnda av det nationella laboratoriet och
skall f61ja den andra intemationella standarden f6r antiserum mot Brucella abortus."

k) Bilaga E

Mall I (III) (b) och (V) (e) tredje strecksatsen
Mall 11 (111) (b) och (V) (f) tredje strecksatsen och
Mall I11 (111) (b) och (V) (i) tredje strecksatsen skall inte tillimpas.

Halsidjur

3. 390 L 0426: RAdets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhilsovillkor vid r6relse
och import av hlstdjur frin tredje land (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42)

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ljande an-
passning:

a) Artikel 9 skall inte gilla.

b) I bilaga C not 1 skall fbljande till~gg g6ras:

"Finland Kunnanel.inl A gri eller Kaupungineliinldikiri
eller LWninelginliik~ri/ Kommunalveterinfr,
Stadsveterinfr eller LAnsveterinAr

Norge Distriktsveteriner

Sverige Grlnsveterinlr eller Distriktsveterinlr

Schweiz/LUechtenstein KontrolltierarztNWtdrinaire de contr6le/Veterinario
di controllo

Osterrike Amtstierarzi"

Fjdderfa/Klickningsagg

4. 390 L 0539: RAdets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhilsovilkor fOr
handel inom gemenskapen och f6r import frAn tredje land av fjAderfii och kllckningsigg (EGT
nr L 303, 31.10.1990 s. 6)

Best~mmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande an-
passning:

a) I artikel 3.1, f6rsta meningen, skall tidsangivelsen 1 juli 1991 fOr EFTA-statemas
vidkommande ersittas med 1 januari 1993.

b) Vid till&mpningen av artikel 7.1 b r bestimmelsema om mrkning som finns i kommis-
sionens f6rordning (EEG) 1868/77' relevanta. Vid tillAmpningen av dessa besthmmelser
giller f6ljande fOrkortningar f6r EFTA-statemas vidkommande:

FI fOr Finland
NO fOr Norge
CH eller FL f6r Schweiz/Lechtenstein
SE f6r Sverige
AT f6r Osterrike

EGT nr L 209, 17.8.1977, s. 1.
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c) I artikel 13.2, andra stycket, skall lidsangivelsema 1 juli 1991 och 1 januari 1992 f6r
EFTA-statemas vidkommande ersAttas med I januari 1993 och I juli 1993.

d) I artikel 14.2, sista meningen, skall tidsangivelserna 1 juli 1991 och 1 januari 1992 f6r
EFTA-statemas vidkommande ersAttas med 1 januari 1993 och I juli 1993.

e) Artikel 29 skall inte galla.

f) Artikel 30 skall inte gilla.

g) I bilaga 1 skall f61jande tillAgg g6ras betrAffande nationella referenslaboratorier f6r sjuk-
domar som drabbar fjiderfd:

"Finland Valtion elainlaiketieteellinen laitos, Helsinki/Sta-
tens veterinlrmedicinska anstalt, Helsingfors

Norge Veterinarinstituttet, Oslo

ScweizJ
Liechtenstein Eidgen6ssisches Institut ffir Viruskrankheiten und

lmmunprophylaxe, Mittelhiusem

Sverige Statens veterinArmedicinska anstalt, Uppsala

Osterrike Bundesantalt ffir Virusseuchenbeklinpfung bei
Haustieren, Wien-Hetzendorf"

h) I bilaga 2 kapitel 1.2 skall hlnvisningen till EEG-f6rordningen 2782/75 inte gAlla.

Vattenbruk

5. 391 L 0067: Rgdets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhilsovillkor f6r
utsllppande pi marknaden av djur och produkter frAn vattenbruk (EGT nr L 46, 19.2.1991,
s. 1)

BestImmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilllmpas med f61jande an-
passning:

Artikel 16 skall inte gilla.

Embryon frdn n6.kreatur

6. 389 L 0556: RAdets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhilsovillkor f6r
handel inom gemenskapen med och import frin tredje land av embryon frAn tamdjur av
n6tkreatur (EGT or L 302, 19.10.1989, s. 1), i dess lydelse enligt

390 L 0425: Rldets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224,
18.8.1990, s. 29)
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BestArnmelserna i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillAmpas med fbljande an-
passning:

Artikel 14 skall inte gilla.

Sperma frdn notkreatur

7. 388 L 0407: Rfdets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhAlsokrav sor ar
tilhmpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma fr/n tamdjur av
n6tkreatur (EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10), i dess lydelse enligt

- 390 L 0120: Ridets direktiv 90/120/EEG av den 5 mars 1990 (EGT nr L 71, 17.3.1990,
s. 37)

- 390 L 0425: Ridets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224,
18.8.1990, s. 29)

Bestkmmelsema i direktivet skal, inom ramen fLr detta avtal, tilhimpas med f61jande an-
passning:

Artikel 15 skall inte g.Iila.

Sperma frdn svin

8. 390 L 0429: Rldets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhilsokrav som ar
tillhmpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma fr/n tamdjur av svin
(EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 62)

BestImmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

a) Artikel 6.2 skall inte galla.

b) Artikel 14 skall inte galla.

c) Artikel 15 skall inte gilla.

Fdirskt kott

9. 372 L 0461: Rldets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hAlsoproblem som
phverkar handeln inom gemenskapen med f -rk: k6tt (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24), i dess
lydelse enligt

- 377 L 0098: Rldets direktiv 77/98/EEG av den 21 december 1976 (EGT nr L 26,
31.1.1977, s. 81)

- 380 L 0213: Rldets direktiv 80/213/EEG av den 22 januari 1980 (EGT nr L 47,
21.2.1980, s. 1)
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- 380 L 1099: Rldets direktiv 80/1099/EEG av den 11 november 1980 (EGT nr L 325,
1.12.1980, s. 14)

- 381 L 0476: Rhdets direktiv 81/476/EEG av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981,
s. 20)

- 382 L 0893: Rldets direktiv 82/893(EEG av den 21 december 1982 (EGT nr L 378,
31.12.1982, s. 57)

- 383 L 0646: Ridets direktiv 83/646/EEG av den 13 december 1983 (EGT or L 360,
23.12.1983, s. 44)

- 384 L 0336: RAdets direktiv 84/336/EEG av den 19 juni 1984 (EGT nr L 177, 4.7.1984,
s. 22)

- 384 L 0643: Rldets direktiv 84/643/EEG av den 11 december 1984 (EGT nr L 339,
27.12.1984, s. 27)

- 385 L 0322: Ridets direktiv 85/322/EEG av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168,
28.6.1985, s. 41)

- 387 L 0064: Rhdets direktiv 87/64/EEG av den 30 december 1986 (EGT nr L 34,
5.2.1987, s. 52)

- 387 D 0231: Ridets beslut 87/231/EEG av den 7 april 1987 (EGT nr L 99, 11.4.1987,
s. 18)

- 387 L 0489: Rldets direktiv 87/489/EEG av den 22 september 1987 (EGT nr L 280,
3.10.1987, s. 28)

- 389 L 0662: RAdets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 (EGT nr L 395,
30.12.1989, s. 13)

- 391 L 0266: Ridets direktiv 91/266/EEG av den 21 maj 1991 (EGT nr L 134, 29.5.1991,
s. 45)

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande an-
passning:

a) I artikel 5.1 skall hinvisningen till "kapitel IX i bilaga 1" ersAttas med "kapitel XI i
bilaga 1".

b) Vid tillimpningen av artikel 8a.2 skall hinvisningen till "artikel 9 i ridets direktiv
89/662/EEG" Andras till "punkt 9 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ".

c) Artikel 13a skall inte gilla. Ny lagstiftning kommer ant faststAllas enligt f6rfarandet i
detta avtal.

d) Artikel 15 skall inte glla.

e) I bilagan, punkt 2 tredje strecksatsen, skall f61jande tilligg g6ras:

"EFTA'.
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Fjderf"kotu

10. 391 L 0494: Rldets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1991 om djurhilsovillkor fdr handel
inom gemenskapen med och import frAn tredje land av fArskt fjlderfdk-6tt (EGT nr L 268,
24.9.1991, s. 35)

Bestammelserna' i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande an-
passning:

Artikel 6 skall inte gIlla.

Kttvaror

11. 380 L 0215: Rldets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhilsoproblem sor
piverkar handeln med kbttprodukter inom gemenskapen (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 4), i dess
lydelse enligt

- 380 L 1100: Rldets direktiv 80/1100/EEG av den 11 november 1980 (EGT nr L 325,
1.12.1980, s. 16)

- 381 L 0476: RAdets direktiv 81/476/EEG av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981,
s. 20)

- 385 L 0321: Ridets direktiv 85/321/EEG av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168,
28.6.1985, s. 39)

- 387 L 0491: Rldets direktiv 87/491/EEG av den 22 september 1987 (EGT nr L 279,
2.10.1987, s. 27)

- 388 L 0660: Rldets direktiv 88/660/EEG av den 19 december 1988 (EGT nr L 382,
31.12.1988, s. 35)

- 389 L 0662: Ridets direktiv 89/662/BEG av den 11 december 1989 (EGT nr L 395,
30.12.1989, s. 13)

Bestdnmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, till~mpas med f6ljande an-
passning:

a) Vid tilllumpningen av artikel 7a.1 och 7a.2 skall hlnvisningarna till "artikel 9 i ridets
direktiv 89/662/EEG" indras till "punkt 9 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet".

b) Artikel 10 skall inte galla. Ny lagstiftning kommer att faststAllas enligt f6rfarandet i detta
avtal.

c) Artikel 15 skall inte gilla.

1.1.2 BekimpningsAtgirder
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Mul- och khWvsjuka

12. 385 L 0511: Ridets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om inf6rande av gemen-
skapsltgirder f6r bekimpning av mul- och kl6vsjuka (EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11), i dess
lydelse enligt

390 L 0423: Ridets direktiv 90/423/EEG av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224,
18.8.1990, s. 13)

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande an-
passning:

a) I bilaga A skall f61jande tilligg goras betriffande godk~nda institutioner:

Offentliga

"m) Finland

n) Norge Veterinairinstituttet, Oslo

o) Sverige Statens veterinlrmedicinska anstalt, Uppsala

p) Schwei echtenstein Eidgen6ssisches Institut fdr Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe. Mittelhgusem

q) Osterrike Bundesanstalt fdr Virusseuchenbekimpfung bei
Hausetieren, Wien"

Privata

b) I bilaga B skalU f61jande tilligg g6ras betriffande nationella laboratorier:

"m) Finland Statens veterinxre Institut for virusforskning, Un-
dholm, Danmark

Animal Virus Research Institute, Pirbright Wo-
king, Surrey

n) Norge Statens veterinwre Institut for virusforskning, Lin-
dholm, Danmark

Animal Virus Research Institute, Pirbright Wo-
king, Surrey

o) Sverige Statens veteriniumedicinska anstalt, Uppsala

p) Schweiz/Lechtenstein Eidgen6ssisches Institut f'r Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, MittelhAusern

q) Osterrike Bundesanstalt fir Virusseuchenbekimpfung bei
Haustieren, Wien-Hetzendorf"
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13. 390 L 0423: Rhdets direktiv 90/423/EEG av den 26 juni 1990 om Andring av direktiv
85/511/EEG om inf6rande av gemenskapsAtgirder f6r bekImpning av mul- och kJ6vsjuka,
direktiv 64/432/EEG om djurhilsoproblem som pverkar handeln inom gemenskapen med
n6tkreatur och svin samt direktiv 72/462/EEG om hilsoproblem och problem som r6r veterinar
besiktning vid import frAn tredje land av n6tkreatur, svin och fdrskt k6tt eller k6ttvaror (EGT
nr 224, 18.8.1990, s. 13)

Klassisk svinpest

BestImmelsema i ridets beslut 90/678/EEG av den 13 december 1990 om erklnnande av vissa delar
av gemenskapens territorium ssam varande officiellt fria frAn svinpest eller fria frAn svinpest har
reviderats och kommer dirf6r inte att tas 6ver av EFTA-statema. Gemenskapens nya regler pA
omrAdet kommer att behandlas enligt det f6rfarande som faststallts i avtalet.

14. 380 L 0217: RAdets direktiv 80P2I7/EEG av den 22 januari 1980 om inf6rande av gemenskap-
sAtgirder fr bek~mpning av klassisk svinpest (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11), i dess lydelse
erdigt

- 380 L 1274: RAdets direktiv 80/1274/EEG av den 22 december 1980 (EGT nr L 375,
31.12.1980, s. 75)

- 381 L 0476: Rdets direktiv 81/476/EEG av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981,
s. 20)

- 384 L 0645: RAdets direktiv 84/645/EEG av den 11 december 1984 (EGT nr L 339,
27.12.1984, s. 33)

- 385 L 0586: RAdets direktiv 85/586/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372,
31.12.1985, s. 44)

- 387 L 0486: RAdets direktiv 87/486/EEG av den 22 september 1987 (EGT nr L 280,
3.10.1987, s. 21)

Best mmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r delta avtal, tillhmpas med f61jande an-
passning:

a) I bilaga 2 skall f61jande tilllgg g6ras betriffande nationella laboratorier f6r svinpest:

"i) Finland Statens veterincre Institut for virusforskning,
Undholm, Danmark

n) Norge Statens veterinare Institut for virusforskning,
Lindhom, Danmark

o) Sverige Statens veterin hrmedicinska anstalt, Uppsala

p) Schweiz/Uechtenstein Eidgen6ssisches Institut fltr Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mitteihausem

q) Ostertike Bundesanstalt fOr Virusseuchenbekiinpfung bei
Haustieren, Wien-Hetzendorf"
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b) Vid tillimpningen av bilaga 3 skall EFTA-statema uppritta ett motsvarande anminlnings-
och informationssystem sam kommer aft fungera enligt protokoU 1 til avtalet och som
kommer att samordnas med EG:s system.

1.1.3 AnmdIning av sjukdomar

15. 382 L 0894: Ridets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmalan av djursjuk-
domar inom gemenskapen (EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 58), i dess lydelse enligt

- 389 D 0162: Kommissionens beslut 89/162/EEG av den 10 februari 1989 (EGT nr L 61,
4.3.1989, s. 48)

- 390 D 0134: Kommissionens beslut 90/134/EEG av den 6 mars 1990 (EGT nr L 76,
22.3.1990, s. 23)

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

EFrA-staterna kommer aft uppratta ett motsvarande anmalnings- och informationssystem sam
kommer aft fungera enligt protokoll 1 till avtalet och sam kommer att samordnas med EG:s
system (ADNS), i princip f6re den I september 1993.

16. 384 D 0090: Kommissionens beslut 84/90/EEG av den 3 februari 1984 om faststAllande av en
kodad form f6r anmilan av djursjukdomar enligt ridets direktiv 821894/EEG (EGT nr L 50,
21.2.1984, s. 10), i dess lydelse enligt

389 D 0163: Kommissionens beslut 89/163/EEG av den 13 februari 1989 (EGT nr L 61,
4.3.1989, s. 49)

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillIampas med f61jande an-
passning:

EFTA-staterna kommer an uppritta eft motsvarande anmilnings- och informationssystem sam
kommer att fungera enligt protokol] 1 till avtalet och sam kommer att samordnas med EG:s
system (ADNS), i princip f6re den 1 september 1993.

17. 390 D 0442: Kommissionens beslut 90/442/EEG av den 25 juli 1990 om faststallande av koder
f6r anmilan av djursjukdomar (EGT nr L 227, 21.8.1990, s. 39)

BestAmmelserna i direktivet skal, inom ramen fdr detta avtal, tilimpas med f61jande an-
passning:

EFTA-staterna kommer att uppritta ett motsvarande anmAlnings- och informationssystem som
kommer aft fungera enligt protokoll 1 till avtalet och sam kommer aft samordnas med EG:s
system (ADNS), i princip f6re den 1 september 1993.
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1.2 LIVSMEDELSHYGIEN

Farsla k6tt

18. 364 L 0433: Ridets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienkrav vid framstAllning
och marknadsf6ring av fArskt k6tt (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012), i dess lydelse enligt

- 391 L 0497: Rhdets direktiv 91/497/EEG av den 29 juli 1991 (EGT nr L 268, 24.9.1991,
s. 69)

BestAmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ijande an-
passning:

a) I artikel 4 A skall datumen 1 januari 1993 och 31 december 1991, som nimns i f6rsta
meningen i stycket, dA del gfller EFrA-staterna ersattas med den 1 september 1993
respektive den 31 december 1992.

b) Artikel 5.1 a i skall ersattas med:

"hos vilka, utan att delta medf6r nlgon indring betraffande fbljande sjukdomar:

- mul- och kl6vsjuka
- klassisk svinpest
- afrikansk svinpest
- swine vesicular disease
- newcastlesjuka
- boskapspest
- peste des petits ruminants (ITR)
- vesikulAr stomatit
- bluetongue
- afrikansk hastpest
- virala hastencefaliter
- Teschensjuka/svinlamhet
- h6nspest
- f5r- och getkoppor
- lumpy skin disease
- Rift valleyfeber
- elakartad lungsjuka hos n6tkreatur,

nfigon av f6ijande sjukdomar diagnostiserats:

- generaliserad aktinobacillos eller strAlsvampsjuka
- mjdltbrand och frasbrand
- generaliserad tuberkulos
- generaliserad lymfk6rtelinflammation
- rots
- rabies
- stelkramp
- akut salmonellos
- akut brucellos
- r6dsjuka hos svin
- botulism
- septikemi, pyemi, toxemi eller viremi"
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c) Vad galler artikel 6.1 a skall ridets direktiv 77/96/EEG av den 21 december 19764 om
trikinkontroll (Trichinella spiralis) vid import frin tredje land av farskt k6tt frin tamsvin
tillimpas.

d) I frAga om tillimpningen av artikel 6.2 skall EFTA:s standiga kommittd fatta de n6d-
vandiga besluten betriffande EFTA-statema f6re den 1 september 1993.

e) I artikel 10.1, sjitte stycket, skall b6rjan av sista meningen ha f6ljande lydelse: "C vriga
medlemsstater, EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall under-
rattas".

f) I artikel 13.1 b skall datumet 1 juli 1991 som amns dir for EFTA-staternas del ersattas
med den 1 januari 1993.

g) Artikel 18 skall inte gilla.

h) I bilaga 1, kapitel VI, punkt 26 b, skall hinvisningen till "gemenskapsregler om djur-
skydd" ersattas med "nationell djurskyddslagstiftning".

i) Vad giller bilaga 1, kapitel VIII, punkt 42 A 3, tredje stycket, skall bilaga 1.1 till rAdets
direktiv 77/96/EEG av den 21 december 1976' o m trikinkontroll (Trichinella spiralis)
vid import frin tredje land av fdrskt k6tt frAn tamsvin tillAmpas.

j) I bilaga 1, kapitel VIII, punkt 50 a, f6rsta strecksatsen, skall f6ljande tillAggas:

"- AT - F1 - NO - SE - CH - FL"

k) I bilaga 1, kapitel X1, punkt 50 a, andra strecksatsen och 50 b, tredje strecksatsen, skall
f6ljande tillAggas:

"EFTA"

19. 391 L 0498: Ridets direktiv 91/498/EEG av den 29 juli 1991 om villkoren f6r beviljande av
tillfAlliga och begriinsade avvikelser frAn sArskilda halsof6reskrifter inom gemenskapen
betriffande framstillning och marknadsf6ring av firskt k6tt (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 105)

Bestammelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f6ljande an-
passning:

a) I artikel 2.1 skall "det datum dA detta direktiv anmils" for EFTA-statemas del ersAttas
med den I januari 1993.

b) I artikel 2.2 skall:

- datumet 1 april 1992, sor nimns i f6rsta stycket, f6r EFTA-statemas del ersattas
med den 1 april 1993,

- datumet 1 juli 1992, sor nanns i fjirde stycket, f6r EFTA-staternas del ersattas
med den 1 juli 1993 och

- datumet 1 januari 1993, som nimns i femte stycket, f6r EFTA-staternas del eraittas
med den 1 september 1993.

4 EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67.
' EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67.
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20. 371 L 0118: Rldets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrlgor som
pAverkar handein med f5rskt k6tt av fjgderfd (EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23), i dess lydelse
enligt

- 375 L 0431: RAdets direktiv 75/431/EEG av den 10 juli 1975 (EGT nr L 192, 24.7.1975,
s. 6)

- 378 L 0050: Ridets direktiv 78/50/EEG av den 13 december 1977 (EGT or L 15,
19.1.1978, s. 28)

- 380 L 0216: Rldets direktiv 80/216/EEG av den 22 januari 1980 (EGT nr L 47,
21.2.1980, s. 8)

- 380 L 0879: Kommissionens direktiv 80/879/EEG av den 3 september 1980 (EGT nr L
251, 24.9.1980, s. 10)

- 381 L 0476: RAdets direktiv 81/476/EEG av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981,
s. 20)

- 384 L 0642: Rldets direktiv 84/642/EEG av den 11 december 1984 (EGT nr L 339,
27.12.1984, s. 26)

- 385 L 0324: Rldets direktiv 85/324/EEG av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168,
28.6.1985, s. 45)

- 385 L 0326: Rldets direktiv 85/326/EEG av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168,
28.6.1985, s. 48)

- 387 R 3805: Rldets f6rordning nr (EEG) 3805/87 av den 15 december 1987 (EGT nr L
357, 19.12.1987, s. 1)

- 388 L 0657: Ridets direktiv 88/657/EEG av den 14 december 1988 (EGT nr L 382,
31.12.1988, s. 3)

- 389 L 0662: Rldets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 (EGT nr L 395,
30.12.1989, s. 13)

- 390 D 0484: Kommissionens beslut 90/484/EEG av den 27 september 1990 (EGT nr L
267, 29.9.1990, s. 45)

- 390 L 0654: Ridets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 48)

- 391 L 0494: Rldets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1991 (EGT nr L 268,
24.9.1991, s. 35)

Bestnmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilllmpas med f61jande an-
passning:

a) I artikel 5.1, fjlrde stycket, skall b6rjan av sista meningen ha f61jande lydelse: "Ovriga
medlemsstater, EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall under-
rittas".

b) Artikel 19 skall inte gilla.
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c) I bilaga 1, kapitel X, punkt 44.1 a, f6rsta strecksatsen, skall f6ijande tilliggas:

"- AT - FI - NO - SE - CH - FL"

d) I bilaga 1, kapitel X, punkt 44.1 a, tredje strecksatsen, skall f61jande tillaggas:

"EFTA"

Kittprodukier

21. 377 L 0099: RAdets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienfrigor sorn
pAverkar handeln med k6ttprodukter inom gemenskapen (EGT or L 26, 31.1.1977, s. 85), i dess
lydelse enligt

- 381 L 0476: Rldets direk-tiv 81/476/EEG av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981,
s. 20)

- 385 L 0327: Rhdets direktiv 85/327/EEG av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168,
28.6.1985, s. 49)

- 385 L 0586: Rldets direktiv 85/586/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372,
31.12.1985, s. 44)

- 387 R 3805: Rldets forordning nr (EEG) 3805/87 av den 15 december 1987 (EGT nr L
357, 19.12.1987, s. 1)

- 388 L 0658: Ridets direktiv 88/658/EEG av den 14 december 1988 (EGT or L 382,
31.12.1988, s. 15)

- 389 L 0227: Rldets direktiv 89/227/EEG av den 21 mars 1989 (EGT r L 93, 6.4.1989,
s. 25)

- 389 L 0662: Rldets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 (EGT nr L 395,
30.12.1989, s. 13)

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilimpas med f61jande an-
passning:

a) I artikel 7.1, tredje stycket, skall b6ran av sista meningen ha f6ijande lydelse: "Ovriga
medlemsstater, EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall under-
rittas".

b) Artikel 24 skall inte gAlla.

c) I bilaga A, kapitel VI, punkt 39 a i, f6rsta strecksatsen, skall f6ljande tilliggas:

"IAT/FI/NO/SE/CWFL"

d) I bilaga A, kapitel VI, punkt 39 a i, andra strecksatsen, och ii, tredje strecksatsen, skall
f61jande tilliggas:

"EFTA"
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Malet k6tt

22. 388 L 0657: Ridets direktiv 86/657/EEG av den 14 december 1988 om faststgllande av krav
vid framstAillning av och handel med malet k6tt, k6tt i stycken pA mindre in 100 gram och
k6ttprodukter sant om indring av direktiven 64/433/EEG, 71/118/EEG och 72/462/EEG (EGT
nr L 382, 31.12.1988, s. 3), i dess lydelse enligt

389 L 0662: Ridets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 (EGT nr L 395,
30.12.1989, s. 13)

Bestinmmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillmpas med f61jande an-
passning:

a) I artikel 7.3 skall b6djan av sista meningen ha f6ljande lydelse: "Ovriga medlemsstater,
EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall underrdttas".

b) Artikel 18 skall inte galla.

Aggprodukter

23. 389 L 0437: Ridets direktiv 89/437/EEG av den 20 juni 1989 or hygienfrlgor och hAlsorisker
i samband med tillverkning och utslAppande pi marknaden av Aggprodukter (EGT nr L 212,
22.7.1989, s. 87), i dess lydelse enligt

389 L 0662: Ridets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 (EGT nr L 395,
30.12.1989, s. 13)

Bestanmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f61jande an-

passning:

a) I artikel 2 skall den f6rsta meningen ersfittas med:

"I detta direktiv avses med:

-igg: h6nsaigg med skal, soam ir limpade f6r omedelbar konsumtion eller f6r
anvandning inom livsmedelsindustrin, med undantag av Igg soam behandlats i Agg-
klackningsmaskin och som inte uppfyller f6ijande krav:

a) de skall ha mirkts innan de placerades i klIckningsmaskinen,
b) de fAr inte vara befruktade och skall vara belt genomskinliga vid genorrlys-

ning,
c) luftkammaren fir inte 6verstiga en h6jd av 9 mm,
d) de fir inte ha f6rvarats i en klickningsmaskin lingre In sex dagar,
e) de fir inte vara behandlade med antibiotika,
f) de skall vara avsedda art anvindas i en anliggning f6r framstAllning av

pastfriserade iggprodukter.

Industrilgg: andra h6nsigg med skal in sidana som avses i den fdregiende streck-
satsen.

F61jande definitioner skall iven gglla:"
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b) Artikel 2.11 skall ersattas med f61jande:

"11. utslippande p! marknaden: marknadsf6ring av aggprodukter i betydelsen lager-
hilining eller skyltning i forsaljningssyfte, salubjudande, forsaljning, leverans eller
annan form av marknadsf6ring."

c) I artikel 6.1, andra stycket, skall b6drjan av sista meningen ha f6ljande lydelse: "Ovriga
medlemsstater, EFTA:s 6vervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall under-
rittas".

d) Atikel 17 skall inte galla.

e) I bilagan skall kapitel IV, punkt 1, ersattas med f6ljande:

"1. Agg som anvands vid framstAllning av iggprodukter skall f6rpackas enligt f6ljande
f6reskrifter:

a) i) F6rpackningarna, och Sven det inre f6rpackningsmaterialet, skal vara
st6ttiliga, torra, rena och i gott skick saint tiliverkade av ett material som
skyddar Aggen mot yttre od6r och risk f6r kvalitetsf6rsiming.

ii) Stora f6rpackningar sor anvinds vid transport och spedition av igg, och
iven det inre f6rpackningsmaterialet, fir endast Ateranvindas om de ir i
nyskick och motsvarar kraven i punkt 1. PA stora f6rpackningar som
Ateranvinds fir det inte finas kvar nigon tidigare f6rpackningstext som
kan orsaka missf6rstind.

iii) SmA f6rpackningar fix inte AteranvAndas.

b) i) Agg skall lagras i rena och torra lokaler som ir fria frin yttre od6r.

ii) Agg som transporteras eller lagras skall f6rvaras rent, torrt och fritt frAn
yttre od6r saint skyddas effektivt mot st6tar och phverkan av vaiderlek och
Ijus.

iii) Agg som transporteras eUer lagras skall skyddas mot extrema temperatur-
f6rhillanden."

f) I bilagans kapitel XI, punkt I i, f6rsta strecksatsen, skall f61jande tilliggas:

"/AT/FI/NO/SE/CWFL"

g) I bilagans kapitel XI, punkt 1 i, andra strecksatsen, och I ii, tredje strecksatsen, skall
f61jande tilliggas:

"EFTA"

Fiskprodukter

24. 391 L 0493: Ridets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om faststillande av hygienkrav
f6r produktionen och marknads-f6ringen av fiskprodukter (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15)
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Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilllmpas med f6ljande an-
passning:

a) I artikel 7.2 skall datumen 31 december 1991 och 1 juli 1992, so nimns i andra
meningen i stycket, f6r EFTA-statemas del ers~ttas med den 31 december 1992 respek-
tive den 1 april 1993.

b) Artikel 9 skall inte g~lla.

c) Vid tillUmpningen av bilagans kapitel V, punkt I 1, skall de gemensamma marknadsf6r-
ingsstandarder som faststAllts enligt artikel 2 i rhdets f6rordning (EEG) 3796/81 gilla.

Mollusker

25. 391 L 0492: RAdets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om faststillande av hygienkrav
f6r produktionen och marknadsf6ringen av levande tv3skaliga mollusker (EGT nr L 268,
24.9.1991, s. 1)

BestI-nrelserna i direktivet skaU, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med i61jande an-
passning:

a) I artikel 5.1 a skall datumen 31 december 1991 och 1 juli 1992, som nArmns i andra
meningen i andra stycket, f6r EFTA-staternas del ersdttas med den 31 december 1992
respektive den I april 1993.

b) Artikel 7 skall inte galla.

Hormoner

26. 381 L 0602: Ridets direktiv 81/602/EEG av den 31 juli 1981 om f6rbud f6r vissa Amnen med
hormonell verkan samt Amnen med tyreostatisk verkan (EGT nr L 222, 7.81.1985, s. 32), i dess
lydelse enligt

- 385 L 0358: Rldets direktiv 85/358/EEG av den 16 juli 1985 (EGT nr L 191, 23.7.1985,
s. 46)

27. 385 L 0358: Rldets direktiv 85/358/EEG av den 16 juli 1985 am tillagg till diretiv 81/602/E-
EG om f6rbud f6r vissa innen med hormonell verkan saint imnen med tyreostatisk verkan
(EGT mr L 191, 23.7.1985, s. 46), i dess lydelse enligt

- 388 L 0146: Ridets direktiv 88/146/EEG av den 7 mars 1988 (EGT nr L 70, 16.3.1988,
s. 16)

28. 388 L 0146: Rhdets direktiv 88/146/EEG av den 7 mars 1988 om f6rbud alt anvinda vissa
Amnen med hormonell verkan inom husdjursproduktionen (EGT nr L 70, 16.3.1988, s. 16)

Restsubstanser

29. 386 L 0469: Ridets direktiv 86/469/EEG av den 16 september 1986 om unders6kning av djur
och firskt k6tt med avseende pA f6rekomsten av restsubstanser (EGT nr L 275, 26.9.1986,
s. 36)
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Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen fbr detta avtal, tillimpas med f6ljande:

a) I artikel 2 skall hAnvisningen till direktiv 85/649/EEG ersAttas med en hnvisning till di-
rektiv 88/146/EEG.

b) I artikel 4.1 skall datumet 31 maj 1987, som nlmns i f6rsta meningen i stycket, f6r
EFTA-statemas del ersAttas med den 1 januari 1993.

c) I artikel 4.3 skalU datumet 30 september 1987, som nimns i tredje meningen i stycket, f6r
EFrA-statemas del ersattas med den I september 1993.

d) I artikel 9.1 skall datumet 16 september 1986, som nanms i f6rsta meningen i stycket, f6r
EFTA-staternas del ersittas med den 1 januari 1993.

BST

30. 390 D 0218: Ridets beslut 90/218/EEG av den 25 april 1980 om tillf6rsel av bovint somatot-
ropin (BST) (EGT nr L 116, 8.5.1990, s. 27)

1.3 BLANDAD GRUPP

Mjlk

31. 385 L 0397: Ridets direktiv 85/397/EEG av den 5 augusti 1985 om frAgor om livsmedelshygi-
en och djurhalsa som piverkar handeln inom gemenskapen med varmebehandlad mj~lk (EGT
nr L 226, 24.8.1985, s. 13), i dess lydelse enligt

- 389 D 0159: Kommissionens beslut 89/159/EEG av den 21 februari 1989 (EGT nr L 59,
2.3.1989, s. 40)

- 389 D 0165: Kommissionens beslut 89/165/EEG av den 22 februari 1989 (EGT nr L 61,
4.3.1989, s. 57)

- 389 L 0662: Ridets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 (EGT nr L 395,
30.12.1989, s. 13)

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillgmpas med f61jande an-
passning:

a) Vid tillimpningen av bilaga A, kapitel VIII, punkt 4, skall hinvisningen till ridets
direktiv 79/112/EEG6 g lla.

b) I bilaga A, kapitel VIII, punkt 4 c, skall f6ljande tillAggas:

'EFTA"

6 EGT nr L 33, 8.2.1979, s. I
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Animaliskt avfall patogener

32. 390 L 0667: Rldets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om faststallande av
veterinira bestlmmelser f6r kvittblivning och bearbetning av animaliskt avfall och f6r at sldppa
ut detta pA marknaden samt f6rebyggande av patogener i foder av animaliskt ursprung och om
andring av direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51)

Bestlmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

a) I artikel 3.1 skall uttrycken "gemenskapslagstiftning" och "gemenskapsbestammelser" f6r
EFTA-statemas del ersAttas med "den nationella lagstiftningen i respektive EFTA-stat".

b) Artikel 7 iii skall inte gilla.

c) Artikel 13 skall inte gilla.

Foderlakemedel

33. 390 L 0167: Ridets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars 1990 om faststAllande av villkor f6r
framstlllning, marknadsf6ring och anvindning av foderlakemedel inom gemenskapen (EGT nr
L 92, 7.4.1990, s. 42)

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

a) I artikel 8.2 skall uttrycket "det datum som anges i f6rsta strecksatsen i f6rsta stycket i
artikel 15", som f6rekommer i f6rsta meningen i andra stycket, f6r EFTA-statemas del
ersittas med den 1 april 1993.

b) Artikel 11 skall inte gAlla.

Kanink6tt och k6tt frdn vilda djur i hign

34. 391 L 0495: Rhdets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1990 om frlgor om livsmedels-
hygien som plverkar produktionen och marknadsf6ringen av kanink6tt och k6tt frAn vilda djur
i hagn (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41)

Bestimmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillampas med f6ljande an-
passning:

a) Vid tillAmpningen av sista stycket i artikel 6.1 skall ridets direktiv 77/96/EEG av den 21
december 1976' om trikinkontroll (trichinella spiralis) vid import frAn tredje land av
fArskt k6it frAn tamsvin gilla.

EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67.
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b) I artikel 6.2, sjAtte strecksatsen, skall hanvisningen till rldets direktiv 74/577/EEG for
EFTA-staternas del ersattas med en hinvisning till "tillamplig nationell lagstiftning".

c) Artikel 16 skall inte galla.

d) Artikel 21 skall inte gAlla.

e) I bilaga 1, kapitel I1, punkt 11.1 a, f6rsta strecksatsen, skalU f6ljande tillAggas:

-AT, Fl, NO, SE, CH, FL"

f) I bilaga 1, kapitel Ill, punkt 11.1 a, tredje strecksatsen, skall f6ljande tilliggas:

"EFTA"

Omsesidigt bistdnd

35. 389 L 0608: RAdets direktiv 89/608/EEG av den 21 november 1989 om 6msesidigt bistnd
meilan medlemsstaternas myndigheter och samarbete mellan dessa och kommissionen f6r art
sakerstAlla en korrekt tillAmpning av lagstiftningen om veterinira frigor och avelsfrlgor (EGT
nr L 351, 2.12.1989, s. 34)

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillimpas med f61jande an-
passning:

EFTA-staterna skall upprltta ett liknande samarbetssystem som skall 6verensstAna med
bestmmelsema i detta direktiv och samordnas med EG:s system.

1.4 AVEL

Ndtkreatur

36. 377 L 0504: Ridets direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av
n6tkreatur (EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 8), i dess lydelse enligt

- 379 L 0268: Rldets direktiv 79/268/EEG av den 5 mars 1979 (EGT nr L 62, 13.3.1979,
s. 5)

- 385 L 0586: RAdets direktiv 85/586/EEG av den 20 december 1985 (EGT nr L 372,
31.12.1985, s. 44)

- 391 L 0174: RAdets direktiv 91/174/EEG av den 25 mars 1991 (EGT nr L 85, 5.4.1991,
s. 37)

Svin

37. 388 L 0661: RAdets direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmissiga normer
f6r avelssvin (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36)
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Fdr och getter

38. 389 L 0361: RAdets direktiv 89/361/EEG av den 30 maj 1989 om renrasiga avelsf5ir och
avelsgetter (EGT nr L 153, 6.6.1989, s. 30)

Hdstdjur

39. 390 L 0427: Ridets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmissiga och genealo-
giska vilikor f6r handeln med histdjur inom gemenskapen (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 55)

40. 390 L 0428: RAdets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med histdjur som dr
avsedda f6r tivlingar och om villkor f6r deltagande i tavlingar (EGT nr L 224, 18.8.1990,
s. 60)

Renrasiga djur

41. 391 L 0174: Ridets direktiv 91/174/EEG av den 25 mars 1991 om krav betriffande avel och
hirstamning vid marknadsforing av renrasiga djur saint om andring av direktiv 77/504/EEG och
90/425/EEG (EGT nr L 85, 5.4.1991, s. 37)

Bestdmmelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f61jande an-
passning:

I artikel I skall uttrycket "som ticks av bilaga 2 till Romf6rdraget" inte gilla.

2. TILLAMPNINGSTEXTER

2.1 DIURHALSA

42. 373 D 0053: Kommissionens beslut 73/53/EEG av den 26 februari 1973 om de skyddsitgdrder
mot swine vesicular disease som skall vidtas av medlemsstatema (EGT nr L 83, 30.3.1973,
s. 43)

43. 385 D 0445: Kommissionens beslut 85/445/EEG av den 31 juli 1985 om vissa Atgirder till
skydd f6r djurhalsan i friga om enzootisk bovin leukos (EGT nr L 260, 2.10.1985, s. 18)

44. 389 D 0091: Kommissionens beslut 89/91/EEG av den 16 januari 1989 om tillst~nd f6r Spanien
art tillimpa ytterligare hilsogarantier till skydd mot enzootisk bovin leukos i friga om
n6tkreatur sor importeras f6r avel eller produktion (EGT nr L 32, 3.31989, s. 37)

45. 390 D 0552: Kommissionens beslut 90/552/EEG av den 9 november 1990 om faststillande av
griinsema f6r det territorium som smittats av afrikansk histpest (EGT nr L 313, 13.11.1990, s.
38)

46. 390 D 0553: Kommissionens beslut 90/553/EEG av den 9 november 1990 om faststdllande av
identifikationsmarke f6r histdjur som vaccinerats mot afrikansk hastpest (EGT nr L 313,
13.11.1990, s. 40)

47. 391 D 0093: Kommissionens beslut 91/93/EEG av den 11 februari 1991 om faststAllande av
den del av Aret dA Portugal fAr sinda vissa hastdjur frAn den del av dess territorium som anses
vara smittad av afrikansk hAstpest (EGT nr L 50, 23.2.1991, s. 27)
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48. 388 D 0397: Kommissionens beslut 88/397/EEG av den 12 juli 1988 om samordning av de
f6reskrifter som faststallts av medlemsstatema f6r tillampningen av artikel 6 i rldets direktiv
85/511/EEG (EGT nr L 189, 20.7.1988, s. 25)

49. 389 D 0531: Rldets beslut 89/531/EEG av den 25 september 1989 om utseende av referensla-
boratorium f6r identifiering av mul- och kl6vsjukevirus saint om faststAllande av detta
laboratoriums uppgifter (EGT nr L 279, 28.9.1989, s. 32)

50. 391 D 0042: Kommissionens beslut 91/42/EEG av den 8 januari 1991 om faststallande av de
kriterier som skall tilllmpas vid upprAttandet av katastrofplaner f6r bekampning av mul- och
kl6vsjuka enligt artikel 5 i rldets direktiv 90/423/EEG (EGT nr L 23, 29.1.1991, s. 29)

51. 381 D 0859: Rldets beslut 81/859/EEG av den 19 oktober 1981 om utseende av en sam-
bandslaboratorium f6r klassisk svinpest samt om dess verksamhetsformer (EGT nr L 319,
7.11.1981, s. 20)

52. 387 D 0065: Ridets beslut 87/65/EEG av den 19 januari 1987 om utstrickt tid f6r den Atgird
som f6reskrivits i beslut 81/859/EEG om utseende av eft sambandslaboratorium fdr klassisk
svinpest saint om dess verksamhetsformer(EGT nr L 34, 5.2.1987, s. 54)

53. 383 D 0138: Kommissionens beslut 83/138/EEG av den 25 mars 1983 om vissa AtgArder f6r
art f6rhindra spridningen av afrikansk svinpest (EGT nr L 93, 13.4.1983, s. 17), i dess lydelse
enligt

- 383 D 0300: Kommissionens beslut 83/300/EEG av den 8 juni 1983 (EGT nr L 160,
18.6.1983, s. 44)

- 384 D 0343: Kommissionens beslut 84/343/EEG av den 18 juni 1984 (EGT nr L 180,
7.7.1984, s. 38)

54. 389 D 0021: RAdets beslut 89/21/EEG av den 14 december 1988 om avsteg frin f6rbud i frAga
om afrikansk svinpest f6r vissa regioner i Spanien (EGT nr L 9, 12.1.1989, s. 24), i dess
lydelse enligt

- 391 D 0112: Kommissionens beslut 91/112/EEG av den 12 februari 1991 (EGT nr L 58,
5.3.1991, s. 29)

55. 390 D 0208: Kommissionens beslut 90/208/EEG av den 18 april 1990 om vissa skyddsAtgArder
mot smittsam lunginflammation hos n6tkreatur i Spanien (EGT nr L 108, 28.4.1990, s. 102)

56. 391 D 0052: Komnmissionens beslut 91/52/EEG av den 14 januari 1991 om vissa skyddsht-
girder mot smittsam lunginflammation hos n6tkreatur i Portugal (EGT nr L 34, 6.2.1991, s. 12)

57. 391 D 0056: Kommissionens beslut 91/56/EEG av den 21 januari 1991 om vissa skyddslt-
garder mot smittsam lunginflammation hos n6tkreatur i Italien (EGT nr L 35, 7.2.1991, s. 29)

58. 389 D 0469: Kommissionens beslut 89/469/EEG av den 28 juli 1989 om vissa skyddsltgArder
mot bovin spongiform encefalopati i Storbritannien (EGT nr L 225, 3.8.1989, s. 51), i dess
lydelse enligt

- 390 D 0059: Kommissionens beslut 90/59/EEG av den 7 februari 1990 (EGT nr L 41,
15.2.1990, s. 23)

- 390 D 0261: Kommissionens beslut 90/261/EEG av den 8 juni 1990 (EGT nr L 146,
9.6.1990, s. 29)
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59. 390 D 0200: Kommissionens beslut 90/200/EEG av den 9 april 1990 om ytterligare krav f6r
vissa vAvnader och organ i frAga om bovin spongiform encefalopati (BSE) (EGT nr L 105,
25.4.1990, s. 24), i dess lydelse enligt

- 390 D 0261: Kommissionens beslut 90/261/EEG av den 8 juni 1990 (EGT nr L 146,
9.6.1990, s. 29)

60. 391 D 0237: Kommissionens beslut 91/237/EEG av den 25 april 1991 om ytterligare skyddsAt-
girder mot en ny sjukdom hos svin (EGT nr L 183, 9.7.1991, s. 15), i dess lydelse enligt

- 391 D 0332: Kommissionens beslut 91/332/EEG av den 8 juli 1991 (EGT nr L 183,
9.7.1991, s. 15)

2.2 LIVSMEDELSHYGIEN

61. 384 D 0371: Kommissionens beslut 84/371/EEG av den 3 juli 1984 om faststdllande av
utformningen av den sirskilda mirkning av firskt k6tt som avses i artikel 5 a i direktiv
64/433/EEG (EGT nr L 196, 26.7.1984, s. 46)

62. 385 D 0446: Kommissionens beslut 85/446/EEG av den 18 september 1985 om de inspektioner
pA platsen sow skall g6ras i samband med handeln wed fArskt k6tt inom gemenskapen (EGT
nr L 260, 2.10.1985, s. 19), i dess lydelse enligt

- 389 D 0136: Kommissionens beslut 89/136/EEG av den 8 februari 1989 (EGT nr L 49,
21.2.1989, s. 36)

- 390 D 0011: Kommissionens beslut 90/I1/EEG av den 20 december 1989 (EGT nr L 7,
10.1.1990, s. 12)

63. 390 D 0515: Kommissionens beslut 90/515/EEG av den 26 september 1990 om faststillande
av referensmetoder f6r art pivisa rester av tungmetaller och arsenik (EGT nr L 268, 18.10.1990,
s. 33)

64. 387 D 0266: Kommissionens beslut 87/266/EEG av den 8 maj 1987 om erkannande av alt
Nederlindemas system f6r hAlsokontroll av personal ger likv5rdiga garantier (EGT nr L 126,
15.5.1987, s. 20)

65. 390 D 0514: Kommissionens beslut 90/514/EEG av den 25 september 1990 om erkinnande av
art Danmarks system f6r hiflsokontroll av personal ger likvardiga garantier (EGT nr L 286,
18.10.1990, s. 29)

66. 389 D 0610: Kommissionens beslut 89/610/EEG av den 14 november 1989 om faststillande av
referensmetoder och f6rteckning 6ver nationella referenslaboratorier f6r pfivisande av
restsubstanser (EGT nr L 351, 2.12.1989, s. 39)
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Best annelsema i beslutet skall, inom ramen fdr delta avtal, tillampas med f61jande anpassning:

I bilaga 2 skall fdljande tilliggas i frAga om nationella referenslaboratorier:

Medlemsstat Referenslaboratorium Restdanesgrupper

"Finland: Valtion eliinlilketie-
teellinen laitos, Helsinki
Statens veterinirmedicinska
anstalt, Helsingfors samtliga grupper

Valtion maitovalmis- grupp A Ill (a,b);
teiden tarkastuslaitos, grupp B 11 (c)
Helsinki/Statens kontrollanstalt
f6r mj6lkprodukter, Helsingfors

Norge: Norges Veterinwrhoyskole/- grupp A I (b);
Veterinwrinstituttet,Oslo grupp A Ill,

grupp B I (a,f);
grupp B 11

Hormonlaboratoriet, grupp A I (a,c);
Aker Sykehus, Oslo grupp A II

Bavarian Animal
Health Service, Grub grupp B I (b)

Schweiz/
Liechtenstein: Bundesamt ffr Veterinarwesen,

Sektion Chemie,
Schwarzenburgstrasse 161,
CH-3097 Liebefeld santliga grupper

Sverige: Statens livsmedelsverk,
Uppsala samtliga grupper

Osterrike: Bundesanstalt ffir
Tierseuchenbekimpfung,
M6dling samtliga grupper"

67. 380 L 0879: Kommissionens direktiv 80/879/EEG av den 3 september 1980 om kontroll-
mirkning av stora f6rpackningar f trskl k6tt av fjAderfA (EGT nr L 251, 24.9.1980 s. 10)

68. 383 L 0201: Kommissionens direkliv 83/201/EEG av den 12 april 1983 om faststkllande av
undantag frAn ridets direktiv 77/99/EEG f6r vissa produkter som innehAller andra livsmedel och
endast en procentuellt liten andel k6tt eller k6ttprodukt (EGT nr L 112, 28.4.1983, s. 28), i dess
lydelse enligt

- 383 L 0577: Kommissionens direktiv 83/577/EEG av den 15 november 1983 (EGT nr
L 334, 29.11.1983, s. 21)

69. 387 D 0410: Kommissionens beslut 87/410/EEG av den 14 juli 1987 om faststlillande av
metoder f6r art spAra resthalter av innen med hormonel] verkan samt av amnen med tyreosta-
tisk verkan (EGT nr L 223, 11.8.1987, s. 18)
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70. 389 D 0153: Kommissionens beslut 89/153/EEG av den 13 februari 1989 om sambandet mellan
prov tagna f6r unders6kning av restsubstanser och djuren och den gIrd djuren kommer frin
(EGT nr L 59, 2.3.1989, s. 33)

71. 389 D 0358: Kommissionens beslut 89/358/EEG av den 23 maj 1989 om faststAllande av
Atgirder f6r tillimpningen av artikel 8 i rldets direktiv 85/358/EEG (EGT nr L 151, 3.6.1989,
s. 39)

72. 389 D 0187: Rhdets beslut 89/187/EEG av den 6 mars 1989 om faststalUande a befogenheter
och arbetsformer f6r de referenslaboratorier inom gemenskapen som avses i direktiv 86/469/E-
EG om unders6kning av djur och farskt k6tt med avseende pA f6rekomsten av restsubstanser
(EGT nr L 66, 10.3.1989, s. 37)

73. 388 L 0299: Rtdets direktiv 88/299/EEG av den 17 maj 1988 om handeln med djur som
behandlats med vissa 5mnen med hormonell plverkan samt med k6tt frn sdana djur, enligt
vad som sags i artikel 7 i direktiv 88/146/EEG (EGT nr L 128, 21.5.1988, s. 36)

2.3 BLANDAD GRUPP

74. 389 L 0362: Kommissionens direktiv 89/362/EEG av den 26 maj 1989 om allmanna hygieniska
villkor vid mj6lkproducerande anlAggningar (EGT nr L 156, 8.6.1989, s. 30)

75. 389 L 0384: Rldets direktiv 89/384/EEG av den 20 juni 1989 om faststallande av del detaIje-
rade f6rfarandet vid utf6randet av kontroller av at obehandlad mj6lk har den fryspunkt som
anges i bilaga A till direktiv 85/397/EEG (EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 50)

76. 391 D 0180: Kommissionens beslut 91/180/EEG av den 14 februari 1991 om faststAllande av
vissa metoder f6r analys och provtagning av obehandlad och varmebehandlad mj6lk (EGT nr
L 93, 13.4.1991, s. 1)

2.4 AVEL

77. 384 D 0247: Kommissionens beslut 84/247/EEG av den 27 april 1984 om vilikor f6r god-
kinnande av avelsorganisationer och avelsf6reningar som upprattar eller f6r stamb6cker f6r
renrasiga avelsdjur av n6tkreatur (EGT nr L 125, 12.5.1984, s. 58)

78. 384 D 0419: Kommissionens beslut 84/419/EEG av den 19 juli 1984 om villkor f6r stambok-
f6ring av n6tkreatur (EGT nr L 237, 5.9.1984, s. 11)

79. 386 D 0130: Kommissionens beslut 86/130/EEG av den 11 mars 1986 om metoder f6r
individpr6vning och berikning av avelsvardet hos renrasiga avelsdjur av n6tkreatur (EGT nr L
101, 17.4.1986, s. 37)

80. 386 D 0404: Kommissionens beslut 86/404/EEG av den 29 juli 1986 om utformning och
innehdll i frlga om hstamningsintyg f6r renrasiga avelsdjur av n6tkreatur (EGT nr L 233,
20.8.1986, s. 19)

81. 387 L 0328: RAdets direktiv 87/328/EEG av den 18 juni 1987 om godkinnande f6r avel av
renrasiga avelsdjur av n6tkreatur (EGT nr L 167, 26.6.1987, s. 54)
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82. 388 D 0124: Kommissionens beslut 88/124/EEG av den 21 januari 1988 om hirstamningsbevis
f6r sperma och embryon frAn renrasiga avelsdjur av n6tkreatur samt de uppgifter som skall
inf6ras i beviset (EGT nr L 62, 8.3.1988, s. 32)

83. 389 D 0501: Kommissionens beslut 89/501/EEG av den 18 juli om villkor f6r godklnnande
och tillsyn av avelsf6reningar och avelsorganisationer som upprkttar eller f6r stamb6cker f6r
renrasiga avelssvin (EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 19)

84. 389 D 0502: Kommissionens beslut 89/502/EEG av den 18 juli 1989 om vilikor f6r stambok-
fWring av renrasiga avelssvin (EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 21)

85. 389 D 0503: Kommissionens beslut 89/503/EEG av den 18 juli 1989 om intyg f6r renrasiga
avelssvin och f6r sperma, igg och embryon frin sidana djur (EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 22)

86. 389 D 0504: Kommissionens beslut 89/504/EEG av den 18 juli 1989 om vilikor f6r god-
klnnande och tilisyn av avelsf6reningar, avelsorganisationer och privata f6retag som upprAttar
eller f6r register f6r hybridavelssvin (EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 31)

87. 389 D 0505: Kommissionens beslut 89/505/EEG av den 18 juli 1989 om vilIkor f6r registrering
av hybridavelssvin (EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 33)

88. 389 D 0506: Kommissionens beslut 89/506/EEG av den 18 juli 1989 om intyg f6r hybridavels-
svin och f6r sperma, Sgg och embryon frAn sidana djur (EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 34)

89. 389 D 0507: Kommissionens beslut 89/507/EEG av den 18 juli 1989 om metoder f6r individ-
pr6vning och berflkning av avelsvardet hos renrasiga avelssvin och hybridavelssvin (EGT nr L
247, 23.8.1989, s. 43)

90. 390 L 0118: Rldets direktiv 90/118/EEG av den 5 mars 1990 om godkadnnande av renrasiga
avelssvin f6r aveI(EGT nr L 71, 17.3.1990, s. 34)

91. 390 L 0119: Rhdets direktiv 90/118iEEG av den 5 mars 1990 om godkannande av hybrida-
velssvin f6r avel (EGT nr L 71, 17.3.1990, s. 36)

92. 390 D 0254: Kommissionens beslut 90/254/EEG av den 10 maj 1990 om villkor fdr god-
kinnande av avelsorganisationer och avelsf6reningar som upprattar eIler f6r stamb6cker f6r
renrasiga avelsfr och avelsgetter (EGT nr L 145, 8.6.1990, s. 30)

93. 390 D 0255: Kommissionens beslut 90/255/EEG av den 10 maj 1990 om villkor f6r stambok-
f6ring av renrasiga avelsfAr och aveisgetter (EGT nr L 145, 8.6.1990, s. 21)

94. 390 D 0256: Kommissionens beslut 90/256/EEG av den 10 maj 1990 om metoder f6r individ-
pr6vning och berikning av avelsvardet hos renrasiga avelsflr och avelsgetter (EGT nr L 145,
8.6.1990, s. 35)

95. 390 D 0257: Kommissionens beslut 90/257/EEG av den 10 maj 1990 om vilIkor f6r god-
kinnande f6r avel av renrasiga avelsfir och avelsgetter och f6r anvandning av deras sperma,
agg eller embryon (EGT nr L 145, 8.6.1990, s. 38)

96. 390 D 0258: Kommissionens beslut 90/258/EEG av den 10 maj 1990 om hArstarningsbevis f6r
renrasiga avelsfir och avelsgetter saint f6r deras sperma, agg och embryon (EGT nr L 145,
8.6.1990, s. 39)
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3. RATTSAKTER SOM EFTA-STATERNA OCH EFTA:s OVERVAKNINGSMYNDIG-
HET SKALL TA VEDERBORLIG HANSYN TILL

3.1 DJURHALSA

97. 379 D 0837: Kommissionens beslut 79/837/EEG av den 25 september 1979 om faststAllande
av kontrollmetoder f6r aft vidmakthhlla Danmarks officiellt brucellosfria status i frhga om
n6tkreatursbesattningar (EGT nr L 257, 12.10.1979, s. 46)

98. 380 D 0775: Kommissionens beslut 80/775/EEG av den 25 juli 1980 om faststallande av
kontrollmetoder f6r att vidmakthilla vissa regioners i F6rbundsrepubliken Tyskland officiellt
brucellosfria status i frlga om n6tkreatursbesattningar (EGT nr L 224, 27.8.1980, s. 14), i dess
lydelse enligt

- 389 D 0031: Kommissionens beslut 89/31/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr L 15,
19.1.1989, s. 20)

- 390 D 0029: Kommissionens beslut 90/29/EEG av den 10 januari 1990 (EGT nr L 16,
20.1.1990, s. 34)

99. 380 D 0984: Kommissionens beslut 80/984/EEG av den 2 oktober 1980 om faststAllande av
kontrollmetoder f6r art vidmakthila Danmarks officiellt tuberkulosfria status i frAga om
n6tkreatursbesittningar (EGT nr L 281, 25.10.1980, s. 31)

100. 388 D 0267: Kommissionens beslut 88/267/EEG av den 13 april 1988 om faststdllande av
tidsmellanrummen mellan de serologiska kontroller som avser brucellos i vissa regioner i
Starbritannien (EGT nr L 107, 28.4.1988, s. 51)

3.2 LIVSMEDELSHYGIEN

101. 388 D 0196: Kommissionens beslut 88/196/EEG av den 18 februari 1988 om godkl.nnande av
den plan f6r kontroll av hormonrester som inllmnats av Storbritannien (EGT nr L 94,
12.4.1988, s. 22)

102. 388 D 0197: Kommissionens beslut 88/197/EEG av den 18 februari 1988 om godkAnnande av
den plan f6r kontroll av hormonrester sor inhimnats av Danmark (EGT nr L 94, 12.4.1988, s.
23)

103. 388 D 0198: Kommissionens beslut 88/198/EEG av den 18 februari 1988 om godkiinnande av
den plan f6r kontroll av hormonrester sor inlamats av F6rbundsrepubliken Tyskland (EGT nr
L 94, 12.4.1988, s. 24)

104. 388 D 0199: Kommissionens beslut 88/199/EEG av den 18 februari 1988 om godkinmande av
den plan f6r kontroll av hormonrester som inlranats av Italien (EGT nr L 94, 12.4.1988, s. 25)

105. 388 D 0200: Kommissionens beslut 88/200/EEG av den 18 februari 1988 om godkAnnande av
den plan f6r kontroll av hormonrester sor inlamnats av Belgien (EGT nr L 94, 12.4.1988,
s. 26)

106. 388 D 0201: Kommissionens beslut 88/201/EEG av den 18 februari 1988 om godkinnande av
den plan f6r kontroll av hormonrester sor inlamnats av Spanien (EGT nr L 94, 12.4.1988, s.
27)
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107. 388 D 0202: Kommissionens beslut 88/202/EEG av den 18 februari 1988 om godklnmande av
den plan f6r hontroll av hormonrester som inlamnats av Irland (EGT nr L 94, 12.4.1988, s. 28)

108. 388 D 0203: Kommissionens beslut 88i203/EEG av den 18 februari 1988 om godkAnnande av
den plan for kontroll av hormonrester som inlamnats av Frankrike (EGT nr L 94, 12.4.1988, s.
29)

109. 388 D 0204: Kommissionens beslut 88/204/EEG av den 18 februari 1988 om godkannande av
den plan f6r iontroll av hormonrester som inlimnats av Luxemburg (EGT nr L 94, 12.4.1988,
s. 30)

110. 388 D 0205: Kommissionens beslut 88/205/EEG av den 18 februari 1988 om godk-nnande av
den plan f6r kontroll av hormonrester som inlamnats av Grekland (EGT nr L 94, 12.4.1988, s.
31)

111. 388 D 0206- Kommissionens beslut 881206/EEG av den 18 februari 1988 om godklnnande av
den plan f6r kontroll av hormonrester som inlamnats av Nederlanderna (EGT nr L 94,
12.4.1988, s. 32)

112. 388 D 0240: Kommissionens beslut 88/240/EEG av den 14 mars 1988 om godkdnnande av den
plan f6r kontroll av hormonrester som inlimnats av Portugal (EGT nr L 105, 26.4.1988, s. 28)

113. 389 D 0265: Kommissionens beslut 89i265/EEG av den 30 mars 1989 om godkannande av den
plan f6r kontroll av andra imnen An sldana som ut6var hormonell phverkan som inllmnats av
Spanien (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 20)

114. 389 D 0266: Kommissionens beslut 89/266/EEG av den 30 mars 1989 om godkAnnande av den
plan f6r kontroll av andra Anmen in sAdana som ut6var hormonell plverkan som inlimnats av
Danmark (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 21)

115. 389 D 0267: Kommissionens beslut 89i267/EEG av den 30 mars 1989 om godklnnande av den
plan f6r kontroll av andra imnen In sdana som ut6var hormonell piverkan som inllmnats av
Italien (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 22)

116. 389 D 0268: Kommissionens beslut 89/268/EEG av den 30 mars 1989 om godkannande av den
plan for kontroll av andra Amnen in sAdana som ut6var hormonell piverkan som inl mnats av
Frankrike (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 23)

117. 389 D 0269: Kommissionens beslut 891269/EEG av den 30 mars 1989 om godklnnande av den
plan f6r kontroll av andra Amnen in s/dana som ut6var homonell pverkan som inllmnats av
Belgien (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 24)

118. 389 D 0270: Kommissionens beslut 89/270/EEG av den 30 mars 1989 om godklnnande av den
plan f6r kontroll av andra imnen An shdana som ut6var hormonell plverkan som inlamnats av
F6rbundsrepubliken Tyskland (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 25)

119. 389 D 0271: Kommissionens beslut 89/271/EEG av den 30 mars 1989 om godklnnande av den
plan f6r kontroll av andra Amnen In sidana som ut6var hormonell plverkan som inlimnats av
Portugal (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 26)

120. 389 D 0272: Kommissionens beslut 89/272/EEG av den 30 mars 1989 om godklnnande av den
plan f6r kontroll av andra anen In shdana som ut6var hormonell phverkan som inlimnats av
Luxemburg (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 27)

121. 389 D 0273: Kommissionens beslut 89./273/EEG av den 30 mars 1989 om godkinnande av den
plan f6r kontroll av andra Amnen An shdana som ut6var hormonell plverkan som inlAmnats av
NederlAndema (EGT or L 108, 19.4.1989, s. 28)
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122. 389 D 0274: Kommissionens beslut 89/274/EEG av den 30 mars 1989 am godkinnande av den
plan f6r kontroll av andra innen in sldana som utovar hormonell pverkan som inlAmnats av
Storbritannien (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 29)

123. 389 D 0275: Kommissionens beslut 89/275/EEG av den 30 mars 1989 om godkknmande av den
plan f6r kontroll av andra Amnen an sidana som ut6var hormonel piverkan som inlannats av
Grekland (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 30)

124. 389 D 0276: Kommissianens beslut 89/276/EEG av den 30 mars 1989 om godkinnande av den
plan fbr kontroll av andra Amnen in sAdana sor ut6var hormonell piverkan som innimnats av
Irland (EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 31)

4. RAITSAKT SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA

De avtalsslutande partema skall beakta innehillet i f61jande rAttsakt:

1. 389 X 0214: Kommissionens rekommendation 89/214/EEG av den 24 februari 1989 om
riktlinjer f6r inspektioner pA f6retag som godkants fOr handel med farskt k6tt inom gemenska-
pen (EGT nr L 87, 31.3.1989, s. 1)

II. DJURFODER

1. Utan hinder av bestammelsema i de rittsakter som anges i delta kapitel skall Schweiz och
Liechtenstein senast den I januari 1995 inf6ra nationell lagstiftning i friga om foder till sallskapsdjur
i-6verensstimmelse med dessa rdttsakter. FrAn den I januari 1993 fAr Schweiz och Liechtenstein inte
f6rbjuda utslippande pA marknaden av varor som uppfyller bestimmelserna i dessa rattsakter.

2. Varor med animaliskt ursprung som erhillits frAn foder i 6verenstAmmelse med bestAmmelserna
i de rattsakter som anges i denna bilaga fOr inte onfattas av handelshinder till f6ljd av de 6ver-
enskommelser sor faststAllts i detta kapitel.

RATTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL

Tillsatser

1. 370 L 0524: Rgdets direktiv nr 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT
nr L 270, 14.12.1970, s. 1), i dess lydelse enligt

- 373 L 0103: RAdets direktiv 73/103/EEG av den 28 april 1973 (EGT nr L 124,
10.5.1973, s. 17)

- 384 L 0587: Ridets direktiv nr 84/587/EEG av den 30 juni 1984 (EGT nr L 319,
8.12.1984, s. 13)

- 387 L 0153: Ridets direktiv 87/153/EEG av den 16 februari 1987 (EGT nr L 64,
7.3.1987, s. 19)

- 391 L 0248: Kommissionens direktiv 91/248/EEG av den 12 april 1991 (EEG nr L 124,
18.5.1991, s. 1)

- 391 L 0249: Kommissionens direktiv 91/249/EEG av den 19 april 1991 (EGT nr L 124,
18.5.1991, s. 43)
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- 391 L 0336: Kommissionens direktiv 91/336/EEG av den 10 juni 1991 (EGT nr L 185,
11.7.1991, s. 31)

EFTA-staterna kommer art ta 6ver best1mmelserna i direktivet frAn den 1 januari 1993 med
f61jande villkor:

- Tinvixtbefrimjande medel: EFTA-statema fAr behAlla sin nationella lagstiftning. De
f6rdragsslutande parterna skall se 6ver frAgan under Ar 1995.

- Ovriga tillsalser som ir upptagna i bilaga 1: EFTA-staterna far tillimpa sin nationella
lagstiftning fram till den 31 december 1994.
Dessutom giller f61jande:

FINLAND:
- Antibiotika: Finland fAr behAlla sin nationella lagstiftning. De f6rdragsslutande par-

terna skall se 6ver frAgan under Ar 1995.

ISLAND:
- Antibiotika: Island fAr beh~lla sin nationella lagstiftning. De fordragsslutande par-

tema skall se 6ver frAgan under Ar 1995.

- Antioxidanter, arom- och smakainmen samt fargamnen, inklusive pigment: Island fAr
tilliampa sin nationella lagstiftning fram till den 31 december 1995.

NORGE:
- Antibiotika, coccidiostatika och andra lAkemedel, konserveringsmedlen svavelsyra

och saltsyra saint spAr'Amnet koppar i egenskap av tillvaxtbefrdmjande medel: Norge
fAr behilla sin nationella lagstiftning. De f6rdragsslutande parterna skall se 6ver
frAgan under Ar 1995.

- Vitaminer, provitaminer saint kemiskt vil definierade Amnen med liknande verkan:
Norge fAr tillampa sin nationella lagstiftning under en period sor 16per ut den 31
december 1994. De f6rdragsslutande parterna fAr komma 6verens om aft f6rlanga
denna period.

SVERIGE:
Antibiotika, coccidiostatika och andra lakemedel samt konserveringsmedlet myrsyra:
Sverige fAr behilla sin nationella lagstiftning. De f6rdragsslutande partema skall se
6ver frAgan under Ar 1995.

Bestammelsema i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tillAmpas med f6ljande an-
passning:

Vid tilampningen av artiklana 4 och 5

- skall EFTA-statema, senast den I januari 1993, 6verlamna dokumentation om de
tilisatser sor ar tillAtna i EFTA-landema men inte i gemenskapen. Dokumentationen
skall vara framtagen enligt de riktlinjer som anges i direktiv nr 87/153/EEG.

Dokumentationen skall, om det ar limpligt, 6verlimnas Atminstone pA engelska. Dessu-
tom skall en kort sammanfattning av den grundlAggande informationen, avsedd f6r
offentligg6rande, 6verllmnas pA engelska, franska och tyska.
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De nationella tillstAnd som l~mnats av EFTA-staterna skall, f6re den 1 januari 1995, bli
foremli f6r beslut enligt f6rfarandet i artikel 23. Tills dess at Europeiska ekonomiska
gemenskapen fattat ett beslut fir EFTA-staterna behAlla sina nationella tillstlnd f6r varor
som marknadsf6rs pA deras territorium.

2. 387 L 0153: RAdets direktiv 87/153/EEG av den 16 februari 1987 om faststAllande av riktlinjer
fdr bed6mningen av tillsatser i djurfoder (EGT nr L 64, 7.3.1987, s. 19)

Foderrdvaror och foderblandningar

3. 377 L 0101: RAdets direktiv 77/101/EEG av den 23 november 1976 om marknadsf6ring av
foderrlvaror (EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 1), i dess lydelse enligt

- 379 L 0372: Ridets direktiv 79/372/EEG av den 2 april 1979 (EGT nr L 86, 6.4.1979,
s. 29)

- 379 L 0797: Kommissionens f6rsta direktiv nr 79/797/EEG av den 10 augusti 1979
(EGT nr L 239, 22.9.1979, s. 53)

- 380 L 0510: Kommissionens andra direktiv or 80/5 10/EEG av den 2 maj 1980 (EGT nr
L 126, 21.5.1980, s. 12)

- 382 L 0937: Kommissionens tredje direktiv 82/937/EEG av den 21 december 1982 (EGT
nr L 383, 31.12.1982, s. 11)

- 386 L 0354: Rldets direktiv 86/354/EEG av den 21 juli 1986 (EGT nr L 212, 2.8.1986,
s. 27)

387 L 0234: Kommissionens direktiv 87/234/EEG av den 31 mars (EGT nr L 102,
14.4.1987, s. 31)

- 390 L 0654: Rldets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 48)

Utan hinder av direktivets bestaimmelser galler fOijande:

- Sverige fAr behdlla sin nationella lagstiftning om k6ttmj6l och andra produkter som
framstAllts av h6griskmaterial i den mening som avses i artikel 3 i Rldets direktiv
90/667. De f6rdragsslutande parterna skall se 6ver frlgan under Ar 1995.

- Schweiz och Uechtenstein fAr behilla sin nationella lagstiftning om f6rbud mot jord-
n6ter fram till den 31 december 1994.

4. 379 L 0373: Rldets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om marknadsf6ring av fo-
derblandningar (EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30), i dess lydelse enligt

- 380 L 0509: Kommissionens f6rsta direktiv 80/509/EEG av den 2 maj 1980 (EGT or L
126, 21.5.1980, s. 9)

- 380 L 0695: Kommissionens andra direktiv 80/695/EEG av den 27 juni 1980 (EGT nr
L 188, 22.7.1980, s. 23)

- 382 L 0957: Kommissionens tredje dircktiv 82/957/EEG av den 21 december 1982 (EGT

nr L 386, 31.12.1982, s. 46)
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- 386 L 0354: Ridets direktiv 86/354/EEG av den 21 juli 1986 (EGT nr L 212, 2.8.1986,
s. 27)

- 387 L 0235: Kommissionens direktiv 87/235/EEG av den 31 mars 1987 (EGT nr L 102,
14.4.1987, s. 34)

- 390 L 0044: Ridets direktiv 90/44/EEG av den 22 januari 1990 (EGT nr L 27,
31.1.1990, s. 35)

Utan hinder av direktivets bestimmelser galler f6ojande:

- Sverige fAr behilla sin nationella lagstiftning om k6btmj6l och andra produkter som
framstillts av h6griskmaterial i den mening som avses i artikel 3 i ridets direktiv 90/667.
De fordragsslutande partema skall se 6ver frigan under Ar 1995.

- Schweiz och Liechtenstein fAr behilla sin nationella lagstiftning om f6rbud mot jord-
n6tter fram till den 31 december 1994.

5. 380 L 0511: Kommissionens direktiv 80/511/EEG av den 2 maj 1980 om tillstAnd i vissa fall
f6r marknadsf6ring av foderblandningar i of6rseglade f6rpackningar eller containrar (EGT nr
L 126, 21.5.1980, s. 14)

6. 382 L 0475: Kommissionens direktiv 82/475/EEG av den 23 juni 1982 om faststAllande av
gruppbeteckningar f6r rAvaror som fir anvAndas vid mArkning av foderblandningar till
sgllskapsdjur (EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 27), i dess lydelse enligt

- 391 L 0334: Kommissionens direktiv 91/334/EEG av den 6 juni 1991 (EGT nr L 184,
10.7.1991, s. 27)

- 391 L 0336: Kommissionens direktiv 91/336/EEG av den 10 juni 1991 (EGT nr L 185,
17.7.1991, s. 31)

7. 386 L 0174: Kommissionens direktiv 86/174/EEG av den 9 april 1986 om faststallande av
metod for berdkning av energivardet i foderblandningar till fjaderfi (EGT nr L 130, 6.5.1986,
s. 53)

8. 391 L 0357: Kommissionens direktiv 91/357/EEG av den 13 juni 1991 om faststillande av
gruppbeteckningar f6r rivaror som fAr anvindas vid mArkning av foderblandningar till andra
djur An sallskapsdjur (EGT nr L 185, 17.7.1991, s. 34)

Bioproteiner och motsvarande

9. 382 L 0471: RAdets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som anvinds
i djurfoder (EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8), i dess lydelse enligt

- 385 L 0509: Kommissionens andra direktiv 85/509/EEG av den 6 november 1985 (EGT
nr L 314, 23.11.1985, s. 25)

- 386 L 0530: Kommissionens direktiv 86/530/EEG av den 28 oktober 1986 (EGT nr L
312, 7.11.1986, s. 39)

- 388 L 0485: Kommissionens direktiv 88/485/EEG av den 26 juli 1988 (EGT nr L 239,
30.8.1988, s. 36)
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- 389 L 0520: Kommissionens direktiv 89/520/EEG av den 6 september 1989 (EGT nr L
270, 19.9.1989, s. 13)

- 390 L 0439: Kommissionens direktiv 90/439/EEG av den 24 juli 1990 (EGT nr L 227,
21.8.1990, s. 33)

Bestrimmelserna i direktivet skall, inom ramen f6r detta avtal, tilllmpas med f61jande an-
passning:

Vid tillimpningen av direktivet galler f61jande:

- EFTA-statema skall senast den I januari 1993 6verlimna dokumentation om produkter
som ingir i de grupper av mikroorganismer som finns upptagna under punkt 1.1 och 1.2
i bilagan och som &" tillltna i EIFTA-statema men inte i gemenskapen. Dokumentationen
skall vara framntagen enligt riktlinjema i direktiv 83/228/EEG.

Dokumentationen skall 6verlimnas Atminstone pA engelska. Dessutom skall det finnas en
kort sammanfattning av den grundldggande informationen, avsedd f6r offentligg6rande,
pA engelska, franska och tyska.

- De nationella tillstlnd som I5mnats av EFTA-statema skall, f~re den 1 januari 1995, bli
foremli fbr beslut enligt fOrfarandet i artikel 13. Tills dess att Europeiska ekonomiska
gemenskapen fattat ett beslut fir EFTA-statema behilla sina nationella tillstAnd for varor
som marknadsf6rs pA deras territorium.

10. 383 L 0228: RAdets direktiv 83/228/EEG av den 18 april 1983 om riktlinjer fbr bedomningen
av vissa produkter som anvinds i djurfoder (EGT nr L 126, 13.5.1983, s. 23)

11. 385 D 0382: Kommissionens beslut 85/382/EEG av den 10 juli 1985 om fbrbud mot an-
vandning i foder av proteinprodukter som erhillits frAn Candida-j~stsvampar som odlats pA
n-alkaner (EGT nr L 217, 14.8.1985, s. 27)

Metoder f6r analys och kontroll

12. 370 L 0373: Ridets direktiv 70/373/EEG av den 20 juli 1970 om inf~rande av gemenskapsme-
toder f6r provtagning och analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 170, 3.8.1970,
s. 2), i dess lydelse enligt

- 372 L 0275: Ridets direktiv 72/275/EEG av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972,
s. 39)

13. 371 L 0250: Kommissionens f6rsta direktiv 71/250/EEG av den 15 juni 1971 om gemenskaps-
metoder f6r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 155, 12.7.1971, s. 13), i dess
lydelse enligt

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT n" L 246,
29.8.1981, s. 32)

14. 371 L 0393: Kommissionens andra direkliv 71/393/EEG av den 18 november 1971 om
gemenskapsmetoder fbr analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 279, 20.12.1971,
s. 7), i dess lydelse enligt

373 L 0047: Kommissionens direktiv 73/47/EEG av den 5 december 1972 (EGT nr L 83,
30.3.1973, s. 35)
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- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 246,
29.8.1981, s. 32)

- 384 L 0004: Kommissionens direktiv 84/4/EEG av den 20 december 1983 (EGT nr L 15,
18.1.1984, s. 28)

15. 372 L 0199: Kommissionens tredje direktiv 72/199/EEG av den 27 april 1972 om gemenskaps-
metoder f6r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 123, 29.5.1972, s. 6) i dess
lydelse enligt

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 246,
29.8.1981, s. 32)

- 384 L 0004: Kommissionens direktiv 84/4/EEG av den 20 december 1983 (EGT nr L 15,
18.1.1984, s. 28)

16. 373 L 0046: Kommissionens fjrde direktiv 73/46/EEG av den 5 december 1972 om gemen-
skapsmetoder f6r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 83, 30.3.1973, s. 21), i
dess lydelse enligt

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 246,
29.8.1981, s. 32)

17. 374 L 0203: Kommissionens femte direktiv 74/203/EEG av den 25 mars 1974 om gemen-
skapsmetoder f6r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 108, 22.4.1974, s. 7), i
dess lydelse erdigt

- 381 L 680: Kommissionens direktiv 81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 246,
29.8.1981, s. 32)

18. 375 L 0084: Kommissionens sjatte direktiv 75/84/EEG av den 20 december 1974 om gemen-
skapsmetoder for analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 32, 5.2.1975, s. 26), i
dess lydelse enligt

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 246,
29.8.1981, s. 32)

19. 376 L 0371: Kommissionens f6rsta direktiv 76/371/EEG av den 1 mars 1976 om gemenskaps-
metoder fOr provtagning vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 102, 15.4.1976, s. 1)

20. 376 L 0372: Kommissionens sjunde direktiv 76/372/EEG av den 1 mars 1976 om gemenskaps-
metoder f6r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 102, 15.4.1976, s. 8), i dess
lydelse enligt

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 246,
29.8.1981, s. 32)

21. 378 L 0633: Kommissionens Attonde direktiv 78/663/EEG av den 15 juni 1978 om gemen-
skapsmetoder fOr analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 206, 29.7.1978, s. 43), i
dess iydelse enligt

381 L 0680: Kommissionens direktiv 81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 246,
29.8.1981, s. 32)
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- 384 L 0004: Kommissionens direktiv 84/4/EEG av den 20 december 1983 (EGT nr L 15,
18.1.1984, s. 28)

22. 381 L 0715: Kommissionens nionde direktiv 81/715/EEG av den 31 juli 1981 om gemenskaps-
metoder f6r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 257, 10.9.1981, s. 38)

23. 384 L 0425: Kommissionens tionde direktiv 84/425/EEG av den 25 juli 1984 om gemenskaps-
metoder f6r analys vid den officiella foderkontrollen (EGT nr L 238, 6.9.1984, s. 34)

Fr ammande amnen och produkter

24. 374 L 0063: Rgdets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om frdimmande mirnnen och
produkter i djurfoder (EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31), i dess lydelse enligt

- 376 L 0934: Kommissionens direktiv 76/934/EEG av den 1 december 1976 (EGT nr L
364, 31.12.1976, s. 20)

- 380 L 0502: Rldets direktiv 80/502/EEG av den 6 maj 1980 (EGT nr L 124, 20.5.1980,
s. 17)

- 383 L 0381: Kommissionens tredje direktiv 83/381/EEG av den 28 juli 1983 (EGT nr L
222, 13.8.1983, s. 31)

- 386 L 0299: Kommissionens fjairde direktiv 86/299/EEG av den 3 juni 1986 (EGT nr L
189, 11.7.1986, s. 40)

- 386 L 0354: R~dets direktiv 86/354/EEG av den 21 juli 1986 (EGT nr L 212, 2.8.1986,
s. 27)

- 387 L 0238: Kommissionens direktiv 87/238/EEG av den 1 april 1987 (EGT nr L 110,
25.4.1987, s. 25)

- 387 L 0519: RAdets direktiv 87/519/EEG av den 19 oktober 1987 (EGT nr L 304,
27.10.1987, s. 38)

- 391 L 0126: Kommissionens direktiv 91/126/EEG av den 13 februari 1991 (EGT nr L
60, 7.3.1991, s. 16)

- 391 L 0132: Rldets direktiv 91/132/EEG av den 4 mars 1991 (EGT nr L 66, 13.3.1991,
s. 16)

Utan hinder av direktivets bestimmelser om aflatoxin fhr Sverige behlla sin nationella
lagstiftning. De f6rdrags-slutande partema skall se 6ver frlgan under Ar 1995.
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III. VA TSKYDDSFRAGOR

Bestdrmmeiser som r6r relationer med tredje land och granskontroller och som Aterfinns i de rAttsakter
som anges i detta kapitel i bilagan Ar inte till mpliga.

UTSADE

RATISAKTER SOM DET HANVISAS TILL

1. GRUNDTEXTER

1. 366 L 0400: Rldets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsf6ring av betutside
(EGT nv 125, 11.7.1966, s. 2290/66), i dess lydelse enligt

- 369 L 0061: Rfdets direktiv 69/61/EEG av den 18 februari 1969 (EGT iv L 48,
26.2.1969, s. 4)

- 371 L 0162: Rldets direktiv 71/162/EEG ar den 30 mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971,
s. 24)

- 372 L 0274: Ridets direktiv 72/274/EEG av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972,
s. 37)

- 372 L 0418: Rhdets direktiv 721418/EEG av den 6 december 1972 (EGT nr L 287,
26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: Rldets direktiv 73/438(EEG av den 11 december 1973 (EGT nr L 356,
27.12.1973, s. 79)

- 375 L 444: RAdets direktiv 75/444/EEG av den 26 juni 1975 (EGT nr L 196,
26.7.1975, s. 6)

- 376 L 0331: Kommissionens f6rsta direktiv 76/331/EEG av den 29 mars 1976 (EGT nr
L 83, 30.3.1976, s. 34)

- 378 L 0055: Rldets direktiv 78/55/EEG av den 19 december 1977 (EGT nr L 16,
20.1.1978, s. 23)

- 378 L 0692: R~dets direktiv 78/692/EEG av den 25 juli 1978 (EGT nv L 236, 26.8.1978,
s. 13)

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT nr L 49,
18.2.1987, s. 39)

- 388 L 0095: Kommissionens direktiv 88/95/EEG av den 8 januari 1988 (EGT nr L 56,
2.3.1988, s. 42)

- 388 L 0332: Rldets direktiv 88/332/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151,
17.6.1988, s- 82)

- 388 L 0380: Ridets direktiv 88/380iEEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187,
16.7.1988, s. 31)
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- 390 L 0654: Rhdets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 48)

2. 366 L 0401: Rldets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsf6ring av uts~de av
foderviixter (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298), i dess lydelse enfigt

- 1 72 B: Anslutningsakten for Danmark, rland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 76)

- 378 L 0055: RAdets direktiv 78/55/EEG av den 19 december 1977 (EGT nr L 16,
20.1.1978, s. 23)

- 378 L 0386: Kommissionens f6rsta direktiv 78/386/EEG av den 18 april 1978 (EGT nr
L 113, 25.4.1978, s. 1)

- 378 L 0692: Rhdets direktiv 78/692/EEG av den 25 juli 1978 (EGT nr L 236, 26.8.1978,
s. 13)

- 378 L 1020: R~dets direkliv 78/1020/EEG av den 5 december 1978 (EGT or L 350,
14.12.1978, s. 27)

- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 79/641/EEG av den 27 juni 1979 (EGT or L 183,
19.7.1979, s. 13)

- 379 L 0692: Rhdets direktiv 79/692/EEG av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979,
s. 1)

- 380 L 0754: Kommissionens direktiv 80/754/EEG av den 17 juli 1980 (EGT or L 207,
9.8.1980, s. 36)

- 381 L 0126: Kommissionens direktiv 81/126(EEG av den 16 februari 1981 (EGT nr L
67, 12.3.1981, s. 36)

- 382 L 0287: Kommissionens direktiv 82/287/EEG av den 13 april 1982 (EGT nr L 131,
13.5.1982, s. 24)

- 385 L 0038: Kommissionens direktiv 85/38/EEG av den 14 december 1984 (EGT or L
16, 19.1.1985, s. 41)

- 385 D 0370: Kommissionens beslut 85/370/EEG av den 8 juli 1985 (EGT nr L 209,
6.8.1985, s. 41)

- 386 D 0153: Kommissionens beslut 86/153/EEG av den 25 mars 1986 (EGT nr L 115,
3.5.1986, s. 26)

- 386 L 0155: Rldets direktiv 86/155/EEG av den 22 april 1986 (EGT or L 118, 7.5.1986,
s. 23)

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT nr 49,
18.2.1987, s. 39)

- 387 L 0480: Kommissioneos direktiv 87/480/EEG av den 9 september 1987 (EGT nr L
273, 26.9.1987, s. 43)
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- 388 L 0332: Rldets direktiv 88/332/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151,
17.6.1988, s. 82)

- 388 L 0380: Rldets direktiv 88/380/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187,
16.7.1988, s. 31)

- 389 L 0100: Kommissionens direktiv 89/100/EEG av den 20 januari 1989 (EGT nr L 38,
10.2.1989, s. 36)

- 390 L 0654: Ridets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 48)

Utan hinder av direktivets bestammelser galler f61jande:

a) Finland fAr, fram till och med den 31 december 1996, om inte de f6rdragsslutande
parterna kommit 6verens om annat, tillita marknadsf6ring pI sitt territorium av

- utsade som producerats inom landet och som inte uppfyUer Europeiska ekonomiska
gemenskapens krav i frAga om grobarhet,

- alla typer av utsdde som ingir i kategorin "handelsutsde" ("kauppasiemen"/"-
handelsutside") enligt definitionen i den nuvarande finska lagstiftningen.

b) Norge fAr, fram till och med den 31 december 1996, om inte de f6rdragsslutande parterna
kommit 6verens om annat, tilltta marknadsf6ring p, sift territorium av uts~de som Ar
producerat inom landet och som inte uppfyller Europeiska ekonomiska gemenskapens
krav i friga om grobarhet.

3. 366 L 0402: Ridets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om marknadsfbring av utside av
strlsAd (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66), i dess lydelse enligt

- 369 L 0060: Ridets direktiv 69/60/EEG av den 18 februari 1969 (EGT nr L 48,
26.2.1969, s. 1)

- 371 L 0162: Rldets direktiv 71/162/EEG av den 30 mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971,
s. 24)

- 1 72 B: Anslutningsakten f6r Danmark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 73,
27.3.1972, s. 76)

- 372 L 0274: Rldets direktiv 72/274/EEG av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972,
s. 37)

- 372 L 0418: Rldets direktiv 74/418/EEG av den 6 december 1972 (EGT nr L 287,
26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: Ridets direktiv 73/438/EEG av den 11 december 1973 (EGT nr L 356,
27.12.1973, s. 79)

- 375 L 0444: Rldets direktiv 75/444/EEG av den 26 juni 1975 (EGT nr L 196,
26.7.1975, s. 6)

- 378 L 0055: Rhdets direktiv 78/55/EEG av den 19 december 1977. (EGT nr L 16,
20.1.1978, s. 23)

- 378 L 0387: Kommissionens f6rsta direktiv 78/387/EEG av den 18 april 1978 (EGT nr
L 113, 25.4.1978, s. 13)
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- 378 L 0692: RAdets direktiv 78/692/EEG av den 25 juli 1978 (EGT nr L 236, 26.8.1978,
s. 13)

- 378 L 1020: Rfdets direktiv 78/1020/EEG av den 5 december 1978 (EGT nr L 350 ,
14.12.1978, s. 27)

- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 79/641/EEG av den 27 juni 1979 (EGT nr L 183,
19.7.1979, s. 13)

- 379 L 0692: RAdets direktiv 79/692/EEG av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979,
s. 1)

- 381 L 0126: Kommissionens direktiv 81/126/EEG av den 16 februari 1981 (EGT nr L
67, 12.3.1981, s. 36)

- 386 D 0153: Kommissionens beslut 86/153/EEG av den 25 mars 1986 (EGT nr L 115,
3.5.1986, s. 26)

- 386 L 0155: RAdets direktiv 86/155/EEG av den 22 april 1986 (EGT nr L 118, 7.5.1986,
s. 23)

- 386 L 0320: Kommissionens direktiv 86,320/EEG av den 20 juni 1986 (EGT nr L 200,
23.7.1986, s. 38)

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT or L 49,
18.2.1987, s. 39)

- 388 L 0332: RAdets direktiv 88/332/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151,
17.6.1988, s. 82)

- 388 L 0380: RAdets direktiv 88/380/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187,
16.7.1988, s. 31)

- 388 L 0506: Kommissionens direktiv 88/506/EEG av den 13 september 1988 (EGT nr
L 274, 6.10.1988, s. 44)

- 389 D 0101: Kommissionens beslut 89/101/EEG av den 20 januari 1989 (EGT or L 38,
10.2.1989, s. 37)

- 389 L 0002: Kommissionens direktiv 89/2/EEG av den 15 december 1988 (EGT nr L 5,
7.1.1989, s. 31)

- 390 L 0623: Kommissionens direktiv 90/623/EEG av den 7 november 1990 (EGT nr L
333, 30.11.1990, s. 65)

- 390 L 0654: Ridets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 48)

Utan hinder av direktivets bestlmmelser gAller f61jande:

a) Finland fAr, frazn till och med den 31 december 1996, om inte de f6rdragsslutande
parterna konuner 6verens om annat, tillita marknadsf6ring pA sitt territorium av

utsade av artema havre, kam, vete och rAg som inte uppfyller kraven i detta direktiv
i friga om st6rsta antal utsAdesgenerationer av kategorin "certifikatutsade" ("valiosi-
emen"/"elitutsade'),
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- utslde som dr producerat inom landet och som inte uppfyller Europeiska ekonomis-
ka gemenskapens krav i frlga om grobarhet,

- utsAde av alla arter av kategorin "handelsutsAde" ("kauppasiemen"/"handelsutsade ")

enligt definitionen i nuvarande finsk lagstiftning.

b) Norge fli, fram till och med den 31 december 1996, om inte de f6rdragsslutande parterna
kommer 6verens om annat, tilllta marknadsfbring p1 sitt territorium av utsAde sor

producerats inom landet och som inte uppfyller Europeiska ekonomiska gemenskapens
krav i frlga om grobarhet.

4. 369 L 0208: Rldets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om marknadsforing av utsAde
frAn oje- och fibervixter (EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3), i dess lydelse enligt

- 371 L 0162: Rldets direktiv 71/162/EEG av den 30 mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971,
s. 24)

- 372 L 0274: Rldets direktiv 72/274/EEG av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972,
s. 37)

- 372 L 0418: RAdets direktiv 721418/EEG av den 6 december 1972 (EGT nr L 287,
26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: Rldets direktiv 73/438/EEG av den 11 december 1973 (EGT nr L 356,
27.12.1973, s. 79)

- 375 L 0444: Rldets direkliv 75/444/EEG av den 26 juni 1975 (EGT nr L 196,
26.7.1975, s. 6)

- 378 L 0055: Rldets direktiv 78/55/EEG av den 19 december 1977 (EGT nr L 16,
20.1.1978, s. 23)

- 378 L 0388: Kommissionens f6rsta direktiv 78/388/EEG av den 18 april 1978 (EGT nr
L 113, 25.4.1978, s. 20)

- 378 L 0692: Ridets direktiv 78/692/EEG av den 25 juli 1978 (EGT nr L 236, 26.8.1978,
s. 13)

- 378 L 1020: Ridets direktiv 78/1020/EEG av den 5 december 1978 (EGT nr L 350,
14.12.1978, s. 27)

- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 79/641/EEG av den 27 juni 1979 (EGT nr L 183,
19.7.1979, s. 13)

- 380 L 0304: Kommissionens direktiv 80/304/EEG av den 25 februari 1980 ( EGT nr L
68, 14.3.1980, s. 33)

- 381 L 0126: Kommissionens direktiv 81/126/EEG av den 16 februari 1981 (EGT or L
67, 12.3.1981, s. 36)

- 382 L 0287: Kommissionens direktiv 82/287/EEG av den 13 april 1982 (EGT nr L 131,
13.5.1982, s. 24)

- 382 L 0727: Ridets direkliv 82/727/EEG av den 25 oktober 1982 (EGT nr L 310,
6.11.1982, s. 21)
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- 382 L 0859: Kommissionens direktiv 82/859/EEG av den 2 december 1982(EGT nr L
357, 18.12.1982, s. 31)

- 386 L 0155: Rldets direktiv 86/155/EEG av den 22 april 1986 (EGT nr L 118, 7.5.1986,
s. 23)

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT nr L 49,
18.2.1987, s. 39)

- 387 L 0480: Kommissionens direktiv 87/480/EEG av den 9 september 1987 (EGT nr L
273, 26.9.1987, s. 43)

- 388 L 0332: RAdets direktiv 88/332/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151,
17.6.1988, s. 82)

- 388 L 0380: Rgdets direktiv 88/380/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187,
16.7.1988, s. 31)

- 390 L 0654: Ridets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 48)

5. 370 L 0457: RAdets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma
sortlistan f6r lantbruksvAxter (EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1), i dess lydelse enligt

- 372 L 0418: RAdets direktiv 72/418/EEG av den 6 december 1972 (EGT nr L 287,
26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: Rldets direktiv 73/438/EEG av den 11 december 1973 (EGT nr L 356,
27.12.1973, s. 79)

- 376 D 0687: Kommissionens beslut 76/687/EEG av den 30 juni 1976 (EGT nr L 235,
26.8.1976, s. 21)

- 378 D 0122: Kommissionens beslut 78/122/EEG av den 28 december 1977 (EGT nr L
41, 11.2.1978, s. 34)

- 379 D 0095: Kommissionens beslut 79/95/EEG av den 29 december 1978 (EGT nr L 22,
31.1.1979, s. 21)

- 379 L 0692: Rldets direktiv 79/692/EEG av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979,
s. 1)

- 379 L 0967: Rhdets direktiv 79/967/EEG av den 12 november 1979 (EGT nr L 293,
20.11.1979, s. 16)

- 381 D 0436: Komnmissionens beslut 81/436/EEG av den 8 maj 1981 (EGT nr L 167,
24.6.1981, s. 29)

- 381 D 0888: Kommissionens beslut 81/888/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr L
324, 12.11.1981, s. 28)

- 382 D 0041: Kommissionens beslut 82/41(EEG av den 29 december 1981 (EGT nr L 16,
22.1.1982, s. 50)
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- 383 D 0297: Kommissionens beslut 83/297/EEG av den 6 juni 1983 (EGT nr L 157,
15.6.1983, s. 35)

- 386 L 0155: Ridets direktiv 86/155/EEG av den 22 april 1986 EGT nr L 118, 7.5.1986,
s. 23)

- 388 L 0380: Rhdets direktiv 88/380/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187,
16.7.1988, s. 31)

- 390 L 0654: R~dets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 48)

Utan hinder av direktivets bestimmelser gaier f61jande:

- De f6rdragsslutande partema skall frn ikrafttradandet av avtalet tillsammans utarbeta en
gemensam sortlista som ockS inbegriper shdana sorter frln EFTA-staterna som uppfyUer
direktivets krav. De skall strAva efter att fI den gemensamma sortlistan fdrdig senast den
31 december 1995.

- Innan den gemensamt utarbetade sortlistan tritt i kraft skall EFTA-staterna fortsAtta at
tillimpa nationella sortlistor.

6. 370 L 0458: Rldets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om marknadsf6ring av
utsdde av k6ksvgxter (EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7), i dess lydelse enligt

- 371 L 0162: Rldets direktiv 71/162/EEG av den 30 mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971,
s. 24)

- 372 L 0274: Rldets direktiv 72/274/EEG av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972,
s. 37)

- 372 L 0418: Ridets direktiv 72/418/EEG av den 6 december 1972 (EGT nr L 287,
26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: Rldets direktiv 73/438/EEG av den 11 december 1973 (EGT nr L 356,
27.12.1973, s. 79)

- 376 L 0307: Rhdets direktiv 76/307/EEG av den 15 mars 1976 (EGT nr L 72, 18.3.1976,
s. 16)

- 378 L 0055: RAdets direktiv 78/55 EEG av den 19 december 1977 (EGT nr L 16,
20.1.1978, s. 23)

- 378 L 0692: Rldets direktiv 78/692/EEG av den 25 juli 1978 (EGT nr L 236, 26.8.1978,
s. 13)

- 379 D 0355: Kommissionens beslut 79/355/EEG av den 20 mars 1979 (EGT nr L 84,
4.4.1979, s. 23)

- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 79/641/EEG av den 27 juni 1979 (EGT nr L 183,
19.7.1979, s. 13)

- 379 L 0692: RAdets direktiv 79/692/EEG av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979,
s. 1)
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- 379 L 0967: RAdets direktiv 79/967/EEG av den 12 november 1979 (EGT nr L 293,
20.11.1979, s. 16)

- 381 D 0436: Kommissionens beslut 81/436/EEG av den 8 maj 1981 (EGT nr L 167,
24.6.1981, s. 29)

- 381 D 0888: Kommissionens beslut 81/888/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr L
324, 12.11.1981, s. 28)

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 87/120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT nr L 49,
18.2.1987, s. 39)

- 387 L 0481: Kommissionens direktiv 87/481/EEG av den 9 september 1987 (EGT nr L
273, 26.9.1987, s. 45)

- 388 L 0332: Rhdets direktiv 88/332/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151,
17.6.1988, s. 82)

- 388 L 0380: RAdets direktiv 88/380/EEG av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187,
16.7.1988, s. 31)

- 390 L 0654: Rldets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 (EGT nr L 353,
17.12.1990, s. 48)

7. 372 L 0168: Kommissionens direktiv 72/168/EEG av den 14 april 1972 om faststdllande av
egenskaper och minimikrav f6r besiktning av sorter av k6ksviixter (EGT nr L 103, 2.5.1972, s.
6)

8. 372 L 0180: Kommissionens direktiv 72/180/EEG av den 14 april 1972 om faststillande av
egenskaper och minimikrav f6r kontroll av sorter av lantbruksvlxter (EGT ni L 108, 8.5.1972,
s. 8)

9. 374 L 0268: Kommissionens direktiv 74/268/EEG av den 2 maj 1974 med sArskilda krav
r6rande f6rekomst av flyghavre (Avena fatua) i utsdde av fodervaxter och strAsd (EGT nr L
141, 24.5.1974, s. 19), i dess lydelse enligt

- 378 L 0511: Kommissionens direktiv 78/511/EEG av den 24 maj 1978 (EGT nr L 157,
15.6.1978, s. 34)

2. TILLAMPNINGSTEXTER

10. 375 L 0502: Kommissionens direktiv 75/502/EEG av den 25 juli 1975 om begrdnsning av
marknadsf6ringen av utsade av dngsgr6e (Poa pratensis L) till utsdde som blivit officiellt
godkint som "basutsAde" eller "certifikatutside" (EGT nr L 228, 29.8.1975, s. 23)

11. 380 D 0755: Kommissionens beslut 80/755/EEG av den 17 juli 1980 om tillstlnd at trycka
f6reskriven information med outplAnlig text pA f6rpackningar med utsade av strAsad (EGT nr
L 207, 9.8.1980, s. 37), i dess lydelse enligt

- 381 D 0109: Kommissionens beslut 81/109/EEG av den 10 februari 1981 (EGT nr L 64,
11.3.1981, s. 13)
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12. 381 D 0675: Kommissionens beslut 81/675/EEG av den 28 juli 1981 som faststfller att vissa
f6rseglingssystem ir avsedda f6r "engingsbruk", i den mening som avses i rAdets direktiv
66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69i208/EEG och 70/458/EEG (EGT nr L 246,
29.8.1981, s. 26), i dess lydelse enligt

- 386 D 0563: Kommissionens beslut 86/563/EEG av den 12 november 1986 (EGT nr L
327, 22.12.1986, s. 50)

13. 386 L 0109: Kommissionens direktiv 86/109/EEG av den 27 februari 1986 om begransning av
marknadsf6ringen av utside av vissa after av fodervixter samt oje- och fibervgixter till sidant
ulsade som officiellt godk~nts som "basutsgde" eller "certifikatutside" (EGT nr L 93, 8.4.1986,
s. 21), i dess lydelse enligt

- 389 L 0424: Kommissionens direktiv 89/424/EEG av den 30 juni 1989 (EGT nr L 196,
12.7.1989, s. 50)

- 391 L 0376: Kommissionens direktiv 91/376/EEG av den 25 juni 1991 (EGT nr L 203,
26.7.1991, s. 108)

14. 387 D 0309: Kommissionens beslut 87/309/EEG av den 2 juni 1987 om tillstind aft trycka
f6reskriven information med outplAnlig text p1 f6rpackningar av uts~de av vissa fodervixtarter
(EGT nr L 155, 16.6.1987, s. 26), i dess lydelse enligt

- 388 D 0493: Kommissionens beslut 88/493/EEG av den 8 september 1988 (EGT nr L
261, 21.9.1988, s. 27)

15. 389 L 0014: Kommissionens direktiv 89/14/EEG av den 15 december 1988 am faststillande
av grupper av sorter av mangold och r6dbeta med avseende p1 vilikoren f6r grbdans fribela-
genhet enligt bilaga 1 till rldets direktiv 70/458/EEG om marknadsf6ring av utsAde av
k6ksvaxter (EGT nr L 8, 11.1.1989, s. 9)

16. 389 D 0374: Kommissionens beslut 89/374/EEG av den 2 juni 1989 om anordnande av et
tillfAlligt experiment enligt rAdets direktiv 66/402/EEG om marknadsf6ring av utslde av strlsad,
f6r art faststAlla de villkor som skalU uppfyllas betriffande gr6dan och utsAdet av hybridrAg
(EGT nr L 166, 16.6.1989, s. 66)

17. 389 D 0540: Kommissionens beslut 89/540/EEG av den 22 september 1989 om anordnande av
ett tillfilligt experiment med marknadsf6ring av utslde och f6r6kningsmaterial (EGT nr L 286,
4.10.1989, s. 24)

18. 390 D 0639: Kommissionens beslut 90/639/EEG av den 12 november 1990 om faststllande av
namn p1 de sorter som hirstammar frAn sorter av k6ksvixtarter, f6rtecknade i beslut 89/7/EEG
(EGT nr L 348, 12.12.1990, s. 1)

3. RATTSAKTER SOM EFTA-STATERNA OCH EFTA:s OVERVAKNINGSMYNDIG-
HET SKALL TA VEDERBORLIG HANSYN TILL

19. 370 D 0047: Kommissionens beslut 70/47/EEG av den 22 december 1969 om tillstlnd f6r
Frankrike art, f6r vissa arter, inte beh6va tillanipa rldets direktiv av den 14 juni 1966 om
marknadsf6ring av utslde av fodervixter och strlsad (EGT nr L 13, 19.1.1970, s. 26), i dess
senaste lydelse enligt

- 380 D 0301: Kammissionens beslut 80i301/EEG av den 25 februari 1980 (EGT nr L 68,
14.3.1980, s. 30)
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20. 373 D 0083: Rldets beslut 73/83/EEG av den 26 mars 1973 om jimf6rbarhet vid fAltbesiktning
av utsadesproducerande gr6dor i Danmark, rland och Storbritannien (EGT nr L 106, 20.4.1973,
s. 9), i dess lydelse enligt

- 374 D 0350: Ridets beslut 74/350/EEG av den 27 juni 1974 (EGT nr L 191, 15.7.1974,
s. 27)

21. 373 D 0188: Kommissionens beslut 73/188/EEG av den 4 juni 1973 om tiflst~nd f6r Storbri-
tannien att, fdr vissa after, inte beh6va tillampa ridets direktiv av den 29 september 1970 om
marknadsf6ring av uts~de av k6ksvixter (EGT nr L 194, 16.7.1973, s. 16)

22. 374 D 0005: Kommissionens beslut 74/5/EEG av den 6 december 1973 om tillstind f6r
Danmark at, for vissa alter, inte beh6va tillampa rldets direktiv av den 14 juni 1966 om
marknadsf6ringen av uts5de av strlsAd (EGT nr L 12, 15.1.1974, s. 13)

23. 374 D 0269: Kommissionens beslut 74/269/EEG av den 2 maj 1974 om tillstind f6r vissa
medlemsstater at anta striingare bestlrmmelser f6r flyghavre (Avena fatua) i uts5de av foder-
vAxter och strlsad (EGT nr L 141, 24.5.1974, s. 20), i dess lydelse enligt

- 378 D 0512: Kommissionens beslut 78/512/EEG av den 24 maj 1978 (EGT nr L 157,
15.6.1978, s. 35)

24. 374 D 0358: Kommissionens beslut 74/358/EEG av den 13 juni 1974 om tillstind f6r rland
att, f6r vissa arter, inte beh6va tillAmpa ridets direktiv av den 29 september 1970 om mar-
knadsf6ring av utsade av k6ksvaxter (EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 15), i dess lydelse enligt

- 390 D 0209: Kommissionens beslut 90/209/EEG av den 19 april 1990 (EGT nr L 108,
28.4.1990, s. 104)

25. 374 D 0360: Kommissionens beslut 74/360/EEG av den 13 juni 1974 om tillstAnd fdr Storbri-
tannien att, f6r vissa after, inte beh6va tillAmpa rAdets direktiv av den 30 juni 1969 om
marknadsf6ring av ulsade av oje- och fibervAxter (EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 18)

26. 374 D 0361: Kommissionens beslut 74/361/EEG av den 13 juni 1974 om tillstAnd f6r Storbri-
tannien alt, f6r vissa alter, inte beh6va tillimpa ridets direktiv av den 14 juni 1966 om
marknadsf6ring av utsade av strAs~d (EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 19)

27. 374 D 0362: Kommissionens beslut 74/362/EEG av den 13 juni 1974 om tillstind f6r Storbri-
tannien alt, f6r vissa alter, inte beh6va tillImpa rAdets direktiv av den 14 juni 1966 om
marknadsf6ring av utside av fodervixter (EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 20)

28. 374 D 0366: Kommissionens beslut 74/366/EEG av den 13 juni 1974 om tillfAlligt medgivande
f6r Frankrike alt f6rbjuda marknadsf6ring, i Frankrike, av brytb6nor av sorten "Sim" (EGT nr
L 196, 19.7.1974, s. 24)

29. 374 D 0367: Kommissionens beslut 74/367/EEG av den 13 juni 1974 om tillfilligt medgivande
f6r Frankrike alt f6rbjuda marknadsf6ring, i Frankrike, av brytb6nor av soten "Dustor" (EGT
nr L 196, 19.7.1974, s. 25)

30. 374 D 0491: Kommissionens beslut 74/491/EEG av den 17 september 1974 om tillstlnd f6r
Danmark alt, f6r vissa after, inte beh6va tillanpa rldets direktiv av den 30 juni 1969 om
marknadsf6ring av utsAde av oje- och fibervixter (EGT nr L 267, 3.10.1974, s. 18)
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31. 374 D 0531: Kommissionens beslut 74/531/EEG av den 16 oktober 1974 om tillstlnd f6r
Nederlinderna aft anta strfngare bestAmnmelser f6r flyghavre (Avena fatua) i utsAde av strsd
(EGT nr L 299, 7.11.1974, s. 13)

32. 374 D 0532: Kommissionens beslut 74/532/EEG av den 16 oktober 1974 om tillstAnd f6r rland
aft, f6r vissa arter, inte beh6va tillmpa rtdets direktiv av den 14 juni 1966 om marknadsforing
av utsdde av fodervixter och strtsid saint av ridets direktiv av den 30 juni 1969 om marknads-
f6ring av utsade av olje- och fibervaxter (EGT nr L 299, 7.11.1974, s. 14)

33. 375 D 0577: Kommissionens beslut 75/577/EEG av den 30 juni 1975 om tillstlnd f6r Frankrike
att begrtinsa marknadsfbringen av utsAde och groddplantor av vissa sorter av Iantbruksvdxter
(EGT nr L 253, 30.9.1975, s. 41)

34. 375 D 0578: Kommissionens beslut 75/578/EEG av den 30 juni 1975 om tillstAnd f6r Luxem-
burg att begriinsa marknadsfbringen av utsade av vissa sorter av lantbruksvAxter (EGT nr L
253, 30.9.1975, s. 45), i dess lydelse enligt

- 378 D 0285: Kommissionens beslut 781285/EEG av den 22 februari 1978 (EGT nr L 74,
16.3.1978, s. 29)

35. 375 D 0752: Kommissionens beslut 75/752/EEG av den 20 november 1975 om tillstind for
Storbritannien aft, fbr vissa kbksvlxter, inte behbva tillImpa rAdets direktiv 70/458/EEG (EGT
nr L 319, 10.12.1975, s. 12)

36. 376 D 0219: Kommissionens beslut 76/219/EEG av den 30 december 1975 om tillsthnd for
Frankrike aft begrAinsa marknads-f6ringen av utsAde eller f6r6kningsmaterial av vissa sorter av
Iantbruksvdxter (EGT nr L 46, 21.2.1975, s. 30)

37. 376 D 0221: Kommissionens beslut 76/221/EEG av den 30 december 1975 om tilistlnd f6r
Luxemburg at begransa marknads-f6ringen av utsAde eller f6r6kningsmaterial av vissa sorter
av lantbruksvixter (EGT nr L 46, 21.2.1976, s. 33)

38. 376 D 0687: Kommissionens beslut 76/687/EEG av den 30 juni 1976 om tillst~nd f6r F6r-
bundsrepubliken Tyskland aft begrinsa marknadsf6ringen av utsAde av vissa sorter av lant-
bruks-vaxter (EGT nr L 235, 26.8.1976, s. 21), i dess lydelse enligt

- 378 D 015: Kommissionens beslut 78/615/EEG av den 23 juni 1978 (EGT nr L 198,
22.7.1978, s. 12)

39. 376 D 0688: Kommissionens beslut 76/688/EEG av den 30 juni 1976 om tilistAnd f6r Frankrike
at begrinsa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av lantbruksvaxter (EGT nr L 235,
26.8.1976, s. 24)

40. 376 D 0689: Kommissionens beslut 76/689/EEG av den 30 juni 1976 om tilistind f6r Luxem-
burg at begrinsa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av lantbruksvaxter (EGT nr L
235, 26.8.1976, s. 27)

41. 376 D 0690: Kommissionens beslut 76/690/EEG av den 30 juni 1976 om tilistlnd f6r Storbri-
tannien at begrflnsa marknads-f6ringen av utsAde av vissa sorter av lantbruksvaixter (EGT nr
L 235, 26.8.1976, s. 29)

42. 377 D 0147: Kommissionens beslut 77/147/EEG av den 29 december 1976 om tillstAnd f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland aft begrinsa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av
lantbruksvixter (EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 66)
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43. 377 D 0149: Kommissionens beslut 77/149/EEG av den 29 december 1976 om tillstlnd fbr
Frankrike att begrinsa marknads-foringen av utside av vissa sorter av lantbruksvAxter (EGT nr
L 47, 18.2.1977, s. 70)

44. 377 D 0150: Kommissionens beslut 77/150/EEG av den 29 december 1976 om tillst~nd f6r
Frankrike att begrAnsa marknads-f6ringen av en viss sort av str~s~d (EGT nr L 47, 18.2.1977,
s. 72)

45. 377 D 0282: Kommissionens beslut 77r.82/EEG av den 30 mars 1977 om tillstAnd f6r
Frankrike att begrlnsa marknadsf6ringen av utside av vissa sorter av lantbruksviixter (EGT nr
L 95, 19.4.1977, s. 21)

46. 377 D 0283: Kommissionens beslut 77/283/EEG av den 30 mars 1977 om tillstlnd f6r
Storbritannien at? begrinsa marknads-f6ringen av utside av vissa sorter av !antbruksvgxter
(EGT nr L 95, 19.4.1977, s. 23)

47. 377 D 0406: Kommissionens beslut 77/406/EEG av den I juni 1977 om tillstAnd f6r F6rbunds-
republiken Tyskland aft begrinsa marknadsf6ringen av utside av vissa sorter av lantbruks-
vixter (EGT nr L 148, 16.6.1977, s. 25)

48. 378 D 0124: Kommissionens beslut 78/124/EEG av den 28 december 1977 om tillstind f6r
Luxemburg at? begransa marknads-f6ringen av utsade av vissa sorter av lantbruksvlxter (EGT
nr L 41, 11.2.1978, s. 38)

49. 378 D 0126: Kommissionens beslut 78/126/EEG av den 28 december 1977 om tillsthnd f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland at? begrinsa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av
lantbruksvlxter (EGT nr L 41, 11.2.1978, s. 41)

50. 378 D 0127: Kommissionens beslut 78/127/EEG av den 28 december 1977 om tillstnd f6r
Frankrike at begrinsa marknads-f6ringen av utside av vissa sorter av iantbruksvixter (EGT nr
L 41, 11.2.1978, s. 43)

51. 378 D 0347: Kommissionens beslut 78/347/EEG av den 30 mars 1978 om tillstind f6r
Storbritannien at? begrinsa marknads-f6ringen av utside av vissa sorter av lantbruksvlxter
(EGT nr L 99, 12.4.1978, s. 26)

52. 378 D 0348: Kommissionens beslut 78/348/EEG av den 30 mars 1978 om tillstAnd f6r
Frankrike att begransa marknadsf6ringen av utside av vissa sorter av lantbruksvlxter (EGT nr
L 99, 12.4.1978, s. 28)

53. 378 D 0349: Kommissionens beslut 78/349/EEG av den 30 mars 1978 om tillstAnd f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland at begrinsa marknadsf6ringen av utsAde av vissa sorter av
lantbruks-vixter (EGT nr L 99, 12.4.1978, s. 30)

54. 379 D 0092: Kommissionens beslut 79/92IEEG av den 29 december 1978 om tilistAnd f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland att begrimsa marlmadsf6ringen av utside av vissa sorter av
lantbruksvixter (EGT or L 22, 31.1.1979, s. 14)

55. 379 D 0093: Kommissionens beslut 79/93/EEG av den 29 december 1978 am tilistind f6r
Storbritannien att begrisa marknads-f6ringen av utsAde av vissa sorter av lantbruksvaxter
(EGT nr L 22, 31.1.1979, s. 17)
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56. 379 D 0094: Kommissionens beslut 79/94/EEG av den 29 december 1978 om tilistind f6r
Frankrike att begrinsa marknadsf6ringen av utsfde av vissa sorter av lantbruksvixter (EGT nr
L 22, 31.1.1979, s. 19)

57. 379 D 0348: Kommissionens beslut 79/348/EEG av den 14 mars 1979 om tillsthnd f6r
Frankrike ant begransa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av IantbruksvIxter (EGT nr
L 84, 4.4.1979, s. 12)

58. 379 D 0355: Kommissionens beslut 79/355/EEG av den 20 mars 1979 om tilistAnd f6r
Danmark att, f6r vissa arter, inte beh6va tillimpa rhdets direktiv 70/458/EEG om marknads-
f6ring av uts~de av k6ksvAxter (EGT nr L 84, 4.4.1979, s. 23)

59. 380 D 0128: Kommissionens beslut 80/128/EEG av den 28 december 1979 om tillsthnd f6r
Storbritannien at begrhnsa marknadsf6ringen av utsAde av vissa sorter av lantbruksvlxter (EGT
nr L 29, 6.2.1980, s. 35)

60. 380 D 0446: Kommissionens beslut 80/446/EEG av den 31 mars 1980 om tillsthnd f6r
Storbritannien art begrAnsa marknads-f6ringen av utsade av en viss sort av lantbruksvlxter
(EGT nr L 110, 29.4.1980, s. 23)

61. 380 D 0512: Kommissionens beslut 80/512/EEG av den 2 maj 1980 om tillstAnd f6r Danmark,
F6rbundsrepubliken Tyskland, Luxemburg, Nederlinderna och Storbritannien at inte beh6va
tilllxnpa vilIkoren i rhdets direktiv 66/401/EEG om marknads-f6ring av utside av foderviaxter,
dl det g~ller vikten p1 prover f6r bestlmning av fr6er av snija (Cuscuta) (EGT nr L 126,
21.5.1980, s. 15)

62. 380 D 1359: Kommissionens beslut 80/1359/EEG av den 30 december 1980 om tillstAnd f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland an begr~insa marknadsf6ringen av utsAde av vissa sorter av
lantbruksvitxter (EGT nr L 384, 31.12.1980, s. 42)

63. 380 D 1360: Kommissionens beslut 80/1360/EEG av den 30 december 1980 om tilistlnd f6r
Frankrike at begrinsa marknads-f6ringen av utsAde av vissa sorter av lantbruksvAxter (EGT nr
L 384, 31.12.1980, s. 44)

64. 380 D 1361: Kommissionens beslut 80/1361/EEG av den 30 december 1980 om tillsthnd f6r
Storbritannien art begrinsa marknadsf6ringen av utsAde av vissa sorter av lantbruksviixter (EGT
nr L 384, 31.12.1980, s. 46)

65. 381 D 0277: Kommissionens beslut 81/277/EEG av den 31 mars 1981 om tillstind f6r
Frankrike att begrAinsa marknadsf6ringen av utsAde av vissa sorter av lantbruksvAxter (EGT nr
L 123, 7.5.1981, s. 32)

66. 381 D 0436: Kommissionens beslut 81/436/EEG av den 8 maj 1981 om tillsthnd f6r Storbri-
tannien at f6rlinga tidsgrinsen f6r godkannande av vissa sorter av lantbruksvixter och
k6ksvaxter (EGT nr L 167, 24.6.1981, s. 29)

67. 382 D 0041: Kommissionens beslut 82/41/EEG av den 29 december 1981 om tillstnd f6r
Storbritannien an begriinsa marknads-f6ringen av utside av vissa sorter av lantbruksvAxter
(EGT nr L 16, 22.1.1982, s. 50)
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68. 382 D 0947: Kommissionens beslut 82/947/EEG av den 30 december 1982 om tillstand f6r
Storbritannien aft begrinsa marknadsf6ringen av uts~de av vissa sorter av lantbruksvdxter (EGT
nr L 383, 31.12.1982, s. 23), i dess lydelse enligt

- 388 D 0625: Kommissionens beslut 88/625/EEG av den 8 december 1988 (EGT or L
347, 16.12.1988, s. 74)

69. 382 D 0948: Kommissionens beslut 82/948/EEG av den 30 december 1982 om tillstAnd fdr
Frankrike aft begrAnsa marknads-f6ringen av utsade av vissa sorter av lantbruksvixter (EGT nr
L 383, 31.12.1982, s. 25)

70. 382 D 0949: Kommissionens beslut 82/949/EEG av den 30 december 1982 om tillstind f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland aft begransa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av
lantbruksvlxter (EGT nr L 383, 31.12.1982, s. 27)

71. 384 D 0019: Kommissionens beslut 84/19/EEG av den 22 december 1983 om tillstind f6r
Frankrike art begriinsa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av lantbruksvAxter (EGT nr
L 18, 21.1.1984, s. 43)

72. 384 D 0020: Kommissionens beslut 84/20/EEG av den 22 december 1983 om tillstind f6r
Storbritannien aft begrlnsa marknads-f6ringen av utsgde av vissa sorter av lantbruksvaxter
(EGT nr L 18, 21.1.1984, s. 45)

73. 384 D 0023: Kommissionens beslut 84/23/EEG av den 22 december 1983 om tillst:nd f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland aft begrinsa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av
lantbruks-vaxter (EGT nr L 20, 25.1.1984, s. 19)

74. 385 D 0370: Kommissionens beslut 85/370/EEG av den 8 juli 1985 om tinstand f6r Ned-
erlindema aft faststiila nivin pS sortrenhetsstandarden som faststllts i bilaga 2 till rldets
direktiv 66/401/EEG f6r utsAde av apomiktiska enklonssorter av Angsgr6e (Poa pratensis), ocksA
pi grundval av resultaten av fr6- och groddplantsunders6kning (EGT nr L 209, 6.8.1985, s. 41)

75. 385 D 0623: Kommissionens beslut 85/623/EEG av den 16 december 1985 om tillstlnd f6r
Frankrike aft begrAnsa marknads-f6ringen av utsAde av vissa sorter av lantbruksvAxter (EGT nr
L 379, 31.12.1985, s. 18)

76. 385 D 0624: Kommissionens beslut 85/624/EEG av den 16 december 1985 om tiUstAnd f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland aft begr~insa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av
lantbruksviixter (EGT nr L 379, 31.12.1985, s. 20)

77. 386 D 0153: Kommissionens beslut 86/153/EEG av den 25 mars 1986 om tillstAnd f6r
Grekland att, f6r vissa arter, inte beh6va tillAmpa ridets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG och
69/208/EEG om marknadsf6ring av utsade av fodervsxter, strAsd och oje- och fibervixter
(EGT nr L 115, 3.5.1986, s. 26)

78. 387 D 0110: Kommissionens beslut 87/110/EEG av den 22 december 1986 om tillstind f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland aft begrknsa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av
lantbruksvixter (EGT nr L 48, 17.2.1987, s. 27)

79. 387 D 0111: Kommissionens beslut 87/111/EEG av den 22 december 1986 om tillstAnd f6r
Storbritannien aft begransa marknadsf6ringen av utsade av vissa sorter av lantbruksvAxter (EGT
nr L 48, 17.2.1987, s. 29)
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80. 387 D 0448: Kommissionens beslut 87/448/EEG av den 31 juli 1987 om tillst~nd f6r Storbri-
tannien att begransa marknads-f6ringen av utsade av en viss sort av lantbruksvgxter (EGT nr
L 240, 22.8.1987, s. 39)

81. 389 D 0078: Kommissionens beslut 89/78/EEG av den 29 december 1988 om liberalisering av
handeln med utsade av vissa lantbruksvaxter mellan Portugal och andra medlemsstater (EGT nr
L 30, 1.2.1989, s. 75)

82. 389 D 0101: Kommissionens beslut 89/101/EEG av den 20 januari 1989 om tilistand f6r
Belgien, Danmark, F6rbundsrepubliken Tyskland, Spanien, Irland, Luxemburg och Storbritan-
nien att, f6r vissa after, inte beh6va tillAimpa ridets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG,
69/208/EEG och 70/458/EEG om marknadsf6ring av utsAde av fodervixter, strAsad, olje- och
fibervixter saint av k6ksviixter (EGT nr L 38, 10.2.1989, s. 37)

83. 389 D 0421: Kommissionens beslut 89/421/EEG av den 22 juni 1989 om tillstand f6r Grekland
at begransa marknadsf6ringen av utsAde av vissa sorter av lantbruksvixter (EGT nr L 193,
8.7.1989, s. 41)

84. 389 D 0422: Kommissionens beslut 89/422/EEG av den 23 juni 1989 om tillsthnd for F6r-
bundsrepubliken Tyskland art begransa marknadsf6ringen av utsade av en viss sort av lant-
bruks-vaxter och om Andring av beslut 89/77/EEG (EGT nr L 193, 8.7.1989, s. 43)

85. 390 D 0057: Kommissionens beslut 90/57/EEG av den 24 januari 1990 om liberalisering av
handeln med utsade av vissa lantbruksvAxter melan Portugal och andra medlemsstater (EGT nr
L 40, 14.2.1990, s. 13)

86. 390 D 0209: Kommissionens beslut 90/209/EEG av den 19 april 1990 om tillstAnd f6r
medlemsstatema att, f6r vissa alter, inte beh6va tillampa bestrnIelsema i rAdets direktiv
70/458/EEG om marknadsf6ring av utsade av k6ksvxter och om Andring av beslut 73/122/EEG
och 74/358/EEG och om upphlvande av beslut 74/363/EEG (EGT nr L 108, 28.4.1990, s. 104)

87. 391 D 0037: Kommissionens beslut 91/37/EEG av den 20 december 1990 om ti~lstAnd f6r
F6rbundsrepubliken Tyskland och Grekland all begransa marknadsf6ringen av utsAde av vissa
sorter av lantbruksvgxter och om Andring av vissa beslut som ger F6rbundsrepubliken Tyskland
tillstAnd a" begransa marknadsf6ringen av utsde av vissa sorter av lantbruksvaxter (EGT nr L
18, 24.1.1991, s. 19)
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