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BESLUT nr 1/2002 AV SAMARBETSKOMMITTÉN EG–SAN MARINO
av den 22 mars 2002

om ändring av beslut nr 4/92 av samarbetskommittén EEG–San Marino om vissa metoder för
administrativt samarbete vid tillämpningen av interimsavtalet och om förfarandet för vidaresänd-

ning av varor till Republiken San Marino

(2002/281/EG)

SAMARBETSKOMMITTÉN EG–SAN MARINO HAR FATTAT DETTA
BESLUT

med beaktande av interimsavtalet om handel och tullunion
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken
San Marino (1), särskilt artikel 13.8 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 75/98 av den 12
januari 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/
93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen (2) fastställs särskilda regler för identifi-
ering av varor som sänds till eller från en del av gemen-
skapens tullområde där rådets sjätte direktiv 77/
388/EEG (3), senast ändrat genom direktiv 2001/4/EG (4),
om mervärdesskatt inte tillämpas.

(2) Enligt artikel 2.4 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25
februari 1992 om allmänna regler för punktskatteplik-
tiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av
sådana varor (5), senast ändrat genom direktiv 2000/47/
EG (6), skall transaktioner som utgår från eller är avsedda
för San Marino behandlas som transaktioner som har
sitt ursprung i eller är avsedda för Italien.

(3) I beslut nr 4/92 av samarbetskommittén EEG-San
Marino (7) anges vilka dokument som skall användas vid
befordran av varor mellan gemenskapen och San
Marino. Detta beslut bör ändras för att beakta de ovan
nämnda bestämmelserna i direktiv 92/12/EEG och
reglerna i förordning (EG) nr 75/98.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 4/92 av samarbetskommittén EEG–San Marino ändras
på följande sätt:

1. I artikel 1 skall följande punkt läggas till:

”3. I artikel 3 och i artikel 4.1 skall med likvärdigt doku-
ment förstås särskilt det ledsagardokument som avses i
förordning (EEG) nr 2719/92 (*).

(*) Kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av
den 11 september 1992 om ledsagardokument för
flyttning av varor med punktskatteuppskov (EGT L
276, 19.9.1992, s. 1). Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2225/93 (EGT L 198,
7.8.1993,
s. 5).”

2. Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

I syfte att styrka att varor som sänds till San Marino
omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemen-
skapen skall

— ett av avgångstullkontoret vederbörligen påtecknat
T2-dokument eller T2F-dokument, eller

— originalet av ett T2L- eller T2LF-dokument, eller

— ett likvärdigt dokument

uppvisas för de behöriga myndigheterna i San Marino.”

3. Artikel 4.2 skall ersättas med följande:

”2. Om varor som förts in i San Marino med stöd av
ett T2F-dokument, ett T2LF-dokument eller ett likvärdigt
dokument uppvisas för de behöriga myndigheterna i San
Marino för att avsändas till gemenskapen, skall dessa
myndigheter utfärda ett T2F-dokument, T2LF-dokument
eller likvärdigt dokument som skall innehålla en hänvis-
ning till det dokument som åtföljde varorna när de
ankom till San Marino. T2F-dokumentet,
T2LF-dokumentet eller det likvärdiga dokumentet skall
uppvisas för infartstullkontoret i gemenskapen.”

(1) EGT L 359, 9.12.1992, s. 14.
(2) EGT L 7, 13.1.1998, s. 3.
(3) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1.
(4) EGT L 26, 27.1.2001, s. 40.
(5) EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.
(6) EGT L 197, 29.7.2000, s. 73.
(7) EGT L 42, 19.2.1993, s. 34.
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Artikel 2

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 2002.

För samarbetskommittén EG–San Marino

Matthias BRINKMANN

Ordförande


