Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i handelskammarförordningen
(1990:733);

SFS 2004:692
Utkom från trycket
den 17 augusti 2004

utfärdad den 5 augusti 2004.
Regeringen föreskriver att 6 och 10 §§ handelskammarförordningen
(1990:733) skall ha följande lydelse.
6 §1 De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter samråd med Tullverket utser får utfärda
1. sådana ursprungscertifikat som avses i artikel 11.2 i konventionen den
3 november 1923 (SÖ 1926:9) som rör förenkling av tullformaliteterna och i
bilaga 12 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli
1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,
2. efter Tullverkets godkännande, varucertifikat EUR.1 enligt de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 20.3 d och e i rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en tullkodex för
gemenskapen2.
3. sådana särskilda certifikat som rör införsel och leverans till Sverige av
en i tredje land tillverkad vara som kan behövas för att tillverkningslandet
med hänsyn till där gällande exportrestriktioner skall medge utförsel av varan, och
4. sådana intyg om faktiskt utövande av verksamhet som kan behövas för
att få idka näring enligt följande direktiv 64/222/EEG, 68/364/EEG, 70/523/
EEG, 74/556/EEG, 75/369/EEG, 64/427/EEG, 68/366/EEG, 82/470/EEG,
68/368/EEG, 75/368/EEG och 82/489/EEG. Direktiven gäller inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och finns förtecknade i bilaga till
denna förordning.
Uppdrag som avses i första stycket får endast meddelas en handelskammare som har tillräckliga personella och andra resurser för verksamhet med
det särskilda slag av dokument som det är fråga om. Är förutsättningarna
inte längre uppfyllda, skall uppdraget återkallas.
I fråga om certifikat som avses i första stycket 1 skall handelskamrarna
tillämpa rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och förordning (EEG) nr 2454/
93.
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Samråd med Tullverket enligt första stycket behöver inte ske i fråga om
intyg som avses i första stycket 4.
10 § I fråga om verksamhet som avses i 6 § och annan intygsgivning för
handelsändamål står auktoriserade handelskamrar under tillsyn av Kommerskollegium. Vad avser utfärdande av varucertifikat EUR.1 enligt 6 §
första stycket 2 står dock auktoriserade handelskammare under tillsyn av
Tullverket.
Den i 12 § lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar avsedda
berättelsen skall lämnas till kollegiet.
Denna förordning träder i kraft den 15 september 2004.
På regeringens vägnar
LEIF PAGROTSKY
Anders Kruse
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