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Förordning (EG) nr 35/97 om certifiering av skinn
Uppdaterad:

Kommissionens förordning (EG) nr 35/97 av den 10 januari 1997
om fastställande av bestämmelser för certifiering av skinn och
varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3254/91
Allm. anm. Förordning 3626/82 är upphävd och ersatt av 338/97.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991,
om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen, samt mot införsel av
skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i
länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar
internationella normer för humana fångstmetoder ([7251] o.f.), särskilt artikel 4
[7254] i denna,
med beaktande av följande:
Utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) [nr 3626/82],
senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 2727/95, kan rådets
förordning (EEG) nr 3254/91 endast genomföras i tillräcklig grad på grundval av de
intyg som skall utfärdas av de behöriga myndigheterna i export- och
återexportländerna och genom att villkoren för sådana intyg fastställs.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den
kommitté som avses i artikel 5 [7255] i förordning (EEG) nr 3254/91.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
[7261] 1. De skinn och andra varor som avses i artikel 3.1 [7253] i förordning
(EEG) nr 3254/91 skall endast tillåtas omfattas av ett annat tullförfarande än det för
utrikes transitering som är avsett för deras förflyttning utanför gemenskapens
tullområde om de kommer från djur
a) som fångats i ett land som finns med på den förteckning som avses i det andra
stycket i artikel 3.1 [7253] i förordning (EEG) nr 3254/91 och om de berörda arterna
är angivna för det landet, eller
b) som fångats i en medlemsstat, eller
c) som är födda och uppvuxna i fångenskap.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall importören eller dennes godkände
representant inlämna ett intyg till tullkontoret vid gränsen för införsel till
gemenskapen, som utfärdats av den behöriga myndigheten i export- eller
återexportlandet.
Artikel 2
[7262] 1. Formulären för de intyg som avses i artikel 1.2 skall överensstämma med
förlagan i bilagan [7265]. De skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens
officiella språk. Vid behov kan en översättning till ett annat gemenskapsspråk
krävas.
2. Det papper som används till formulären skall vara vitt och väga minst 55g/m2.
Formulärens format skall vara cirka 210 x 297 mm.
3. De behöriga myndigheter som utnämnts av tredje land för utfärdandet av de
intyg som avses i artikel 1.2 skall anmälas till kommissionen, som skall informera
medlemsstaterna och, på begäran, annan intresserad tredje part om detta.
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Artikel 3
[7263] 1. Bestämmelserna i artikel 1 skall inte gälla
– för de färdiga varor som omfattas av förfarandet för tillfällig införsel och som
inte är till försäljning inom gemenskapen utan avsedda för återexport, eller
– för färdiga varor för personligt och privat bruk, eller
– i fall när skinn och varor som tillverkats av skinn återinförs i gemenskapen efter
ett förfarande för passiv förädling och bevis företes att de förädlats från skinn eller
varor som tidigare exporterats eller återexporterats från gemenskapen.
2. När införsel i gemenskapen av skinn och varor som omfattas av förordning
(EEG) nr 3254/91 ([7251] o.f.) också omfattas av krav på uppvisande i förväg av ett
importdokument i enlighet med förordning (EEG) [nr 3626/82], skall ett sådant
dokument utfärdas endast om de berörda skinnen och varorna uppfyller villkoren i
båda förordningarna. Om ett importdokument enligt rådets förordning (EEG) [nr
3626/82] således utfärdas, skall det accepteras i stället för det intyg som avses i
artikel 1.2 i denna förordning.
Artikel 4
[7264] Denna förordning träder i kraft de sjunde dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning gäller från den första dagen i den tredje månaden efter det att
den förteckning som avses i artikel 3.1 [7253] andra stycket i förordning (EEG) nr
3254/91 har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Till 1 st
Anm. Förordningen offentliggjordes i EGT L 8, den 11 januari 1997.

Till 2 st
Anm. Förteckningen offentliggjordes i EGT L 242, den 4 september 1997.
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Bilaga
[7265]
Intyg för skinn av vissa arter vilda djur och för varor som innehåller
sådana skinn i enlighet med rådets förordning (EEG) n 3254/91.
(Inlämnas till det första tulkontoret i Europeiska unionen)

Utfärdande myndighet (namn, adress, land)

1. Varubeskrivning:

2. Antal

3. Nettomassa (kg)
A
4. Artens vetenskapliga namn:

6. Ovannämnda varor kommer
från djur (1 ):

5. KN-nummer:

som fångats i (landets/ländernas namn):
som är födda och uppvuxna i fångenskap

1. Varubeskrivning:

2. Antal

3. Nettomassa (kg)
B
4. Artens vetenskapliga namn:

6. Ovannämnda varor kommer
från djur (1 ):

5. KN-nummer:

som fångats i (landets/ländernas namn):
som är födda och uppvuxna i fångenskap

1. Varubeskrivning:

2. Antal

3. Nettomassa (kg)
C
4. Artens vetenskapliga namn:

6. Ovannämnda varor kommer
från djur (1 ):

5. KN-nummer:

som fångats i (landets/ländernas namn):
som är födda och uppvuxna i fångenskap

1. Varubeskrivning:

2. Antal

3. Nettomassa (kg)
D
4. Artens vetenskapliga namn:

6. Ovannämnda varor kommer
från djur (1 ):

5. KN-nummer:

som fångats i (landets/ländernas namn):
som är födda och uppvuxna i fångenskap

Ort och datum för utfärdande

..................
(Ort)

..................
(Datum)

(1 ) Kryssa i tillämplig ruta.
Om delarna B, C och D inte används måste de strykas.

Underskrift och tjänstestämpel från den utfärdande myndigheten

