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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 63/97 frá 4. október 1997(1).

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/69/EB frá 8. október
1996 um breytingu á tilskipun 70/220/EBE um samræmingu laga
aðildarríkjanna varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá hreyflum
ökutækja(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 3. lið (tilskipun ráðsins
70/220/EBE) í I. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 396 L 0069: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
96/69/EB frá 8. október 1996 (Stjtíð. EB nr. L 282,
1. 11. 1996, bls. 64).”.

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 96/69/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 14. febrúar 1998, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 74/97
frá 12. nóvember 1997

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB nr. L 30, 5. 2. 1998, bls. 34 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 5,  5. 2. 1998, bls. 113.

(2) Stjtíð. EB nr. L 282, 1. 11. 1996, bls. 64.

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

E. Bull

98/EES/18/01
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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100 gr. a,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 189. gr. b í
stofnsáttmála Evrópubandalagsins (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samþykkja ber ráðstafanir sem miða að því að ná fram
markmiðum innri markaðarins. Innri markaðurinn er svæði
án innri landamæra þar sem tryggðir eru frjálsir
vöruflutningar, frjálsir fólksflutningar, frjáls þjónustu-
viðskipti og frjálsir fjármagnsflutningar.

2) Í fyrstu aðgerðaáætlun Evrópubandalagsins á sviði
umhverfisverndar (4), sem ráðið samþykkti 22. nóvember
1973, var hvatt til þess að tillit yrði tekið til nýjustu framfara
á sviði vísinda í baráttunni gegn loftmengun sem stafar af
útblásturslofti vélknúinna ökutækja og að þeim tilskipunum
sem áður höfðu verið samþykktar yrði breytt til samræmis.
Í fimmtu aðgerðaáætluninni, en ráðið samþykkti helstu
efnisatriði hennar í ályktun sinni frá 1. febrúar 1993 (5), er
kveðið á um frekari aðgerðir til að draga verulega úr útblæstri
mengunarefna frá vélknúnum ökutækjum.

3) Aðildarríki geta ekki hvert fyrir sig náð þeim markmiðum
að draga úr mengandi útblæstri frá vélknúnum ökutækjum
og starfrækja innri markað fyrir ökutæki og verður því frekar
unnt að ná þessum markmiðum innan bandalagsins með

því að samræma lög aðildarríkjanna varðandi ráðstafanir
sem ber að gera gegn loftmengun frá vélknúnum ökutækjum.

4) Viðurkennt er að þróun samgangna í bandalaginu hefur haft
í för með sér mikið álag á umhverfið og að hætta er á að það
spillist í auknum mæli. Það hefur sýnt sig að opinbert mat
á auknu umferðarálagi, sem hefur verið unnið fram að þessu,
er lægra en raunveruleg tilhneiging í bandalaginu er. Þess
vegna ber að mæla fyrir um mjög stranga útblástursstaðla
fyrir öll vélknúin ökutæki.

5) Framkvæmdastjórnin samþykkti 1993 Evrópuáætlun um
útblástur, eldsneyti og véltækni (EPEFE). Sú áætlun átti að
tryggja að með tillögum að tilskipununum um mengandi
útblástur yrði leitast við að finna þær lausnir sem væru
hentugastar fyrir umhverfið, neytandann og hagkerfið. Í
áætluninni er fjallað um mengun sem bæði kann að stafa frá
vélknúnum ökutækjum og frá eldsneyti ökutækja.

6) Tilskipun ráðsins 70/220/EBE (6), sem fjallar um ráðstafanir
gegn loftmengun í útblæstri ökutækja, er ein sértilskipananna
sem fjalla um EBE-gerðarviðurkenningaraðferðina sem var
tekin upp með tilskipun 70/156/EBE. (7).

7) Í tilskipun 70/220/EBE er mælt fyrir um markgildi fyrir
kolmónoxíð og óbrennt vetniskolefni í útblæstri frá hreyflum
þessara ökutækja. Þessi markgildi voru lækkuð í fyrsta
skipti með tilskipun ráðsins 74/290/EBE (8) og bætt var
við ákvæðum, í samræmi við tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 77/102/EBE (9), um markgildi fyrir leyfilegt
köfnunarefnisoxíð í útblæstri. Markgildi fyrir þessar þrjár
tegundir efna voru síðan lækkuð með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 78/665/EBE (10) og tilskipunum
ráðsins 83/351/EBE (11) og 88/76/EBE (12). Markgildi fyrir
mengandi agnir í útblæstri dísilhreyfla voru sett með
tilskipun 88/436/EBE (13) og strangari Evrópustaðlar voru

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 96/69/EB

frá 8. október 1996

um breytingu á tilskipun 70/220/EBE um samræmingu laga
aðildarríkjanna varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá hreyflum

ökutækja(*)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 282, 1. 11. 1996, bls. 64, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 390, 31. 12. 1994, bls. 26 og Stjtíð. EB nr. C 19,
23. 1. 1996, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB nr. C 201, 26. 7. 1993, bls. 9.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 20. september 1995 (Stjtíð. EB nr. C 269,
16. 10. 1995, bls. 82), sameiginleg afstaða ráðsins frá 22. desember
1995 (Stjtíð. EB nr. C 37, 9. 2. 1996, bls. 23) og ákvörðun Evrópuþingsins
frá 9. maí 1996 (Stjtíð. EB nr. C 152, 27. 5. 1996, bls. 44).

(4) Stjtíð. EB nr. C 112, 20. 12. 1973, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. C 138, 17. 5. 1993, bls. 1.

(6) Stjtíð. EB nr. L 76, 6. 4. 1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 94/12/EB (Stjtíð. EB nr. L 100, 19. 4. 1994, bls. 42).

(7) Stjtíð. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/54/EB (Stjtíð. EB nr. L 266,
8. 11. 1995, bls. 1).

(8) Stjtíð. EB nr. L 159, 15. 6. 1974, bls. 61.

(9) Stjtíð. EB nr. L 32, 3. 2. 1977, bls. 32.

(10) Stjtíð. EB nr. L 223, 14. 8. 1978, bls. 48.

(11) Stjtíð. EB nr. L 197, 20. 7. 1983, bls. 1.

(12) Stjtíð. EB nr. L 36, 9. 2. 1988, bls. 1.

(13) Stjtíð. EB nr. L 214, 6. 8. 1988, bls. 1.
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settir fyrir mengunarefni í útblæstri vélknúinna ökutækja
með slagrými innan við 1 400 cm³ með tilskipun
89/458/EBE (1). Staðlarnir hafa verið rýmkaðir þannig að
þeir nái yfir allar fólksbifreiðar, án tillits til slagrýmis þeirra,
á grundvelli endurbættrar evrópskrar prófunaraðferðar sem
tekur til aksturs utan þéttbýlis. Með tilskipun
91/441/EBE (2) var mælt fyrir um kröfur varðandi
uppgufunarefni í útblæstri og endingu íhluta ökutækja sem
takmarka útblástur og strangari staðla um mengandi agnir í
útblæstri fyrir vélknúin ökutæki með dísilhreyflum.
Samkvæmt tilskipun 93/59/EBE (3) gilda jafnstrangir staðlar
fyrir fólksbifreiðar sem eru hannaðar til að flytja fleiri en
sex menn að ökumanni meðtöldum eða eru með
hámarksmassa yfir 2 500 kg, léttar vöruflutningabifreiðar
og torfærutæki, sem falla undir gildissvið tilskipunar
70/220/EBE, og gilda um fólksbifreiðar, en þó með tilliti til
sérkenna slíkra ökutækja. Staðlar fyrir fólksbifreiðar hafa
verið hertir með tilskipun 94/12/EB þar sem einnig er mælt
fyrir um nýja aðferð til þess að ganga úr skugga um samræmi
í framleiðslu. Nauðsynlegt er að samræma staðlana fyrir
léttar vöruflutningabifreiðar og staðlana fyrir fólksbifreiðar
þannig að þeir fyrrnefndu séu að minnsta kosti jafnstrangir
þeim sem gilda um fólksbifreiðar.

8) Starf framkvæmdastjórnarinnar á þessu sviði hefur leitt í
ljós að fullkomnustu tækni, sem iðnaður bandalagsins á völ
á, má bæta enn frekar til að léttar vöruflutningabifreiðar geti
samrýmst útblástursmörkum sem hafa verið lækkuð
verulega. Það sama á við um nýja tækni af öðrum toga sem
er að ryðja sér til rúms. Fyrirhugaðir staðlar munu gilda
bæði um viðurkenningu á nýjum gerðum ökutækja og eftirlit
með samræmi í framleiðslu, þar eð breytt aðferð við
sýnatöku og tölfræðilegt mat gerir kleift að fella úr gildi
vikmörk markgilda sem voru leyfð þegar þessi gildi voru
áður lækkuð samkvæmt tilskipun 70/220/EBE.

9) Framkvæmdastjórnin hefur kannað hagkvæmni þess að
sameina II. og III. ökutækjaflokk, raunveruleg skilyrði, sem
léttum vöruflutningabifreiðum er ekið við í umferð í þéttbýli
og utan þess, og sérkenni þessara ökutækja.

10) Aðildarríkjunum skal gert kleift, með skattaívilnunum, að
flýta markaðssetningu ökutækja sem uppfylla þær kröfur
sem eru samþykktar á vettvangi bandalagsins. Slíkar ívilnanir
verða að samrýmast ákvæðum sáttmálans og uppfylla
sérstök skilyrði sem eru sett til að koma í veg fyrir röskun
á innri markaðnum. Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á rétt
aðildarríkja til að taka tillit til útblásturs mengunarefna og
annarra efna í útreikningi á álögðum gjöldum vegna umferðar
vélknúinna ökutækja á vegum.

(1) Stjtíð. EB nr. L 226, 3. 8. 1989, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 242, 30. 8. 1991, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 186, 28. 7. 1993, bls. 21.

11) Krafan um tilkynningu í tæka tíð, sem er sett fram í þessari
tilskipun, er með fyrirvara um kröfur um tilkynningar á
grundvelli annarra ákvæða í lögum bandalagsins, einkum
3. mgr. 93. gr. sáttmálans.

12) Evrópuþingið og ráðið skulu, eigi síðar en 31. desember
1997, samþykkja kröfur, sem gilda fyrir tímabilið sem hefst
árið 2000, sem framkvæmdastjórnin skal gera tillögu um
eigi síðar en 30. júní 1996 og skal tillagan miðuð við að
dregið verði verulega úr útblæstri frá léttum
vöruflutningabifreiðum.

13) Ráðstafanir til að draga úr loftmengandi útblæstri frá árinu
2000 skulu vera hluti af samþættri og fjölþættri aðferð sem
nær yfir allar ráðstafanir til þess að draga úr mengun af
völdum umferðar á vegum. Allar færibreyturnar, sem er
lýst í 4. gr. tilskipunar 94/12/EB, hafa þýðingu í þessu
sambandi. Með kröfunum sem gilda frá árinu 2000 er stefnt
að því að um léttar vöruflutningabifreiðar gildi jafnstrangir
staðlar og um fólksbifreiðar með tæknibúnað til þess að
draga úr útblæstri, sem eru sambærilegir í tæknilegu tilliti,
að teknu tilliti til sérkenna léttra vöruflutningabifreiða og
taka ber tillit til viðeigandi skilmála um endingu, að því er
varðar ökutæki í flokki N1, undirflokkum II og III.
Framkvæmdastjórnin skal láta fara fram greiningu á
umhverfisþáttum, tæknilegum atriðum og hagkvæmni til
að geta fyrir júnílok 1996 sett fram rökstudd markmið um
ráðstafanir bandalagsins frá árinu 2000.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Breyta ber I. viðauka við tilskipun 70/220/EBE í samræmi við
viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

1. Frá 1. október 1996 skulu aðildarríkin samþykkja, að því
er varðar 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 70/156/EBE, að
fara að þeim kröfum sem eru settar fram í tilskipun 70/220/EBE,
eins og henni er breytt með þessari tilskipun.

2. Frá 1. janúar 1997 er aðildarríkjunum ekki lengur heimilt,
að því er varðar ökutæki í undirflokki I, og frá 1. janúar 1998, að
því er varðar ökutæki í undirflokkum II og III, að veita:

- EB-gerðarviðurkenningu í samræmi við 1. mgr. 4. gr.
tilskipunar 70/156/EBE, eða

- innlenda gerðarviðurkenningu, nema á grundvelli ákvæða 2.
mgr. 8. gr. tilskipunar 70/156/EBE,

vegna gerðar ökutækis, af ástæðum sem varða loftmengun í
útblæstri hreyfla, enda fullnægi hún ekki tilskipun 70/220/EBE,
eins og henni er breytt með þessari tilskipun.
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3. Frá 1. október 1997, að því er varðar ökutæki í undirflokki
I, og frá 1. október 1998, að því er varðar ökutæki í undirflokkum
II og III:

- skulu aðildarríkin líta svo á að samræmisvottorð, sem fylgja
nýjum ökutækjum í samræmi við ákvæði tilskipunar 70/
156/EBE, gildi ekki lengur að því er varðar 1. mgr. 7. gr.
þeirrar tilskipunar, og

- mega aðildarríkin neita að skrá, selja eða taka í notkun ný
ökutæki, sem ekki fylgir samræmisvottorð í samræmi við
tilskipun 70/156/EBE, nema á grundvelli ákvæða 2. mgr. 8.
gr. tilskipunar 70/156/EBE,

ef loftmengun í útblæstri hreyfla er ekki í samræmi við kröfur
tilskipunar 76/115/EBE, eins og henni var breytt með þessari
tilskipun.

3. gr.

Aðildarríkin geta einungis heimilað skattaívilnanir vegna ökutækja
er samrýmast tilskipun 70/220/EBE, eins og henni er breytt með
þessari tilskipun. Slíkar ívilnanir skulu samrýmast ákvæðum
sáttmálans og uppfylla eftirtalin skilyrði:

- þær skulu gilda um öll ný ökutæki sem eru boðin til sölu á
markaði aðildarríkis og samrýmast þegar kröfum tilskipunar
70/220/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun,

- þær skulu falla úr gildi þegar lögboðin útblástursgildi sem
mælt er fyrir um í 3. mgr. 2. gr. vegna nýrra ökutækja koma
til framkvæmda,

- fyrir hverja gerð vélknúins ökutækis skal fjárhæð þeirra
vera lægri en viðbótarkostnaður vegna tæknibúnaðar, sem
er tekinn upp til að tryggja samræmi við gildin, og ísetningar
hans í ökutækið.

Framkvæmdastjórnin skal látin vita með nægum fyrirvara um
allar áætlanir um að taka upp eða breyta skattaívilnunum, sem
um getur í fyrstu málsgrein, svo að hún geti lagt fram athugasemdir.

4. gr.

Evrópuþingið og ráðið skulu, á grundvelli skilyrða sem mælt er
fyrir um í sáttmálanum, taka afstöðu, eigi síðar en 31. desember
1997, til tillagna, sem framkvæmdastjórnin leggur fram fyrir
30. júní 1996, um næsta áfanga í ráðstöfunum bandalagsins gegn
loftmengun frá útblæstri vélknúinna ökutækja sem þessi tilskipun
gildir um. Ráðstafanirnar gilda frá árinu 2000.

Tillögur framkvæmdastjórnarinnar skulu byggjast á aðferðinni
sem er lýst í 4. gr. tilskipunar 94/12/EB.

5. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir
1. október 1996. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

6. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

7. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 8. október 1996.

Fyrir hönd ráðsins,

P. RABBITTE

forseti.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

K. HÄNSCH

forseti.
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VIÐAUKI

Breytingar á viðaukunum við tilskipun 70/220/EBE, eins og þeim er breytt
með tilskipun 93/59/EBE

Eftirfarandi komi í stað töflunnar í lið 5.3.1.4:

Markgildi

Ökutækjaflokkur/ Viðmiðunarmassi Massi kolmónoxíðs Samanlagður massi Massi agna
undirflokkur vetniskolefna og

köfnunarefnisoxíða
RW L

1
 L

2
L

3

 (kg)  (g/km)  (g/km) (g/km)

Flokkur Undirflokkur Bensín Dísil Bensín Dísil (1) Dísil (1)

M(²) - allur 2,2 1,0 0,5 0,7 0,08

I RW £ 1 250 2,2 1,0 0,5 0,7 0,08

N
1
(³) II 1 250 < RW 4,0 1,25 0,6 1,0 0,12

£ 1 700

III 1 700 < RW 5,0 1,5 0,7 1,2 0,17

(¹) Til 30. september 1999 eru markgildin L2 og L3 fyrir ökutæki með dísilhreyfla með beinni innspýtingu eftirfarandi:

L 2 L 3

- flokkur M(²) og N 1(³), undirflokkur I 0,9 0,10

- flokkur N 1(³), undirflokkur II 1,3 0,14

- flokkur N 1(³), undirflokkur III 1,6 0,20

(²) Að undanskildum:

- ökutækjum sem hönnuð eru til að flytja fleiri en sex menn að ökumanni meðtöldum,

- ökutækjum sem eru með hámarksmassa yfir 2 500 kg.

(³) Og ökutæki í flokki M sem tilgreind eru í 2. neðanmálsgrein.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 63/97 frá 4. október 1997(1).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/64/EB frá 2. október 1996
um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/389/EBE
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi dráttarbúnað
vélknúinna ökutækja(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 28. lið (tilskipun ráðsins
77/389/EBE) í I. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 396 L 0064: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
96/64/EB frá 2. október 1996 (Stjtíð. EB nr. L 258,
11. 10. 1996, bls. 26).”.

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 96/64/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 14. febrúar 1998, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 75/97
frá 12. nóvember 1997

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB nr. L 30, 5. 2. 1998, bls. 34 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 5,  5. 2. 1998, bls. 113.

(2) Stjtíð. EB nr. L 258, 11. 10. 1996, bls. 26.

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

E. Bull

98/EES/18/02
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 77/389/EBE frá 17. maí 1977
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi dráttarbúnað
vélknúinna ökutækja (1), einkum 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 77/389/EBE er ein sértilskipananna sem fjalla um EBE-
gerðarviðurkenningaraðferðina sem var tekin upp með tilskipun
70/156/EBE (2), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
96/27/EB (3). Af því leiðir að ákvæði tilskipunar 70/156/EBE
sem varða kerfi, íhluta og aðskildar tæknieiningar í ökutækjum
eiga við um þessa tilskipun.

Vegna tilskipunar 70/156/EBE, einkum 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 4.
gr., er nauðsynlegt að hverri sértilskipun fylgi upplýsingaskjal,
þar sem fram koma þau atriði í I. viðauka við þá tilskipun sem
skipta máli, ásamt gerðarviðurkenningarvottorði samkvæmt VI.
viðauka við sömu tilskipun, í því skyni að koma á tölvuskráningu
gerðarviðurkenninga.

Umræddar breytingar varða einungis stjórnsýsluákvæði sem
fjallað er um í tilskipuninni. Því er hvorki nauðsynlegt að fella úr
gildi viðurkenningar samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar né
koma í veg fyrir skráningu eða sölu nýrra ökutækja sem slíkar
viðurkenningar gilda um eða að þau séu tekin í notkun.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í
samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækniframförum sem var
komið á fót með tilskipun 70/156/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 258, 11. 10. 1996, bls. 26, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 145, 13. 6. 1977, bls. 41.

(2) Stjtíð. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 169, 8. 7. 1996, bls. 1.

1. gr.

1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á greinum tilskipunar
77/389/EBE:

- 1. gr. verði svohljóðandi: ,,... að undanskildum ökutækjum
sem fara eftir teinum, landbúnaðardráttarvélum og öllum
hreyfanlegum vélbúnaði.“,

- í 2. gr. komi ,,II. viðauka“ í stað ,,viðaukanum“,

- í 3. gr. komi ,,II. viðauka“ í stað ,,viðaukanum“,

- í 4. gr. komi ,,viðaukanna“ í stað ,,þessa viðauka“.

2. Viðaukanum við tilskipun 77/389/EBE er breytt í samræmi
við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

Frá 1. október 1997 er aðildarríkjunum:

- óheimilt að veita EB-gerðarviðurkenningu samkvæmt 1. mgr.
4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, og

- heimilt að synja um innlenda gerðarviðurkenningu

fyrir nýja gerð ökutækis af ástæðum er varða dráttarbúnað, ef
hún fullnægir ekki ákvæðum tilskipunar 77/389/EBE, eins og
henni er breytt með þessari tilskipun.

Með þessari tilskipun eru engar áður veittar viðurkenningar,
samkvæmt tilskipun 77/389/EBE, felldar úr gildi né komið í veg
fyrir rýmkun slíkra viðurkenninga samkvæmt skilmálum þeirrar
tilskipunar sem þær voru upphaflega veittar samkvæmt.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
1. október 1997. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/64/EB

frá 2. október 1996

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/389/EBE um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi dráttarbúnað vélknúinna

ökutækja(*)

(Texti sem varðar EES)
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Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða fylgja þeim slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 2. október 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

BREYTINGAR Á VIÐAUKANUM VIÐ TILSKIPUN 77/389/EBE

1. Skrá yfir viðauka er bætt við milli meginmáls og viðaukans og verði svohljóðandi:

,,SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. VIÐAUKI: Stjórnsýsluákvæði vegna gerðarviðurkenningar

1. viðbætir: Upplýsingaskjal
2. viðbætir: Gerðarviðurkenningarvottorð

II. VIÐAUKI: Dráttarbúnaður“

2. Skotið er inn nýjum I. viðauka sem hér segir:

,,I. VIÐAUKI

STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI VEGNA GERÐARVIÐURKENNINGAR

1. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU ÖKUTÆKIS

1.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu samkvæmt 4. mgr. 3. gr.
tilskipunar 70/156/EBE fyrir ökutæki að því er varðar dráttarbúnað.

1.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti.

1.3. Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi í té:

1.3.1. dæmigert ökutæki fyrir gerðina sem á að viðurkenna.

2. VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR

2.1. EB-gerðarviðurkenning skal veitt í samræmi við 3. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, og 4. mgr.
4. gr. þegar það á við, ef viðeigandi kröfum er fullnægt.

2.2. Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 2. viðbæti.

2.3. Allar viðurkenndar gerðir ökutækis skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við VII. viðauka
við tilskipun 70/156/EBE. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð ökutækis sama
númeri.

3. BREYTINGAR Á GERÐ OG Á VIÐURKENNINGU

3.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð ökutækis sem er
viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.

4. SAMRÆMI Í FRAMLEIÐSLU

4.1. Gera ber ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar
70/156/EBE.“
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3. Eftirfarandi tveir nýir 1. og 2. viðbætir bætast við:

,,1. viðbætir

UPPLÝSINGASKJAL nr. ...

SAMKVÆMT I. VIÐAUKA VIÐ TILSKIPUN RÁÐSINS 70/156/EBE(*) UM EB-
GERÐARVIÐURKENNINGU ÖKUTÆKIS AÐ ÞVÍ ER VARÐAR DRÁTTARBÚNAÐ

(Tilskipun 77/389/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun ... /... )

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar í A4-stærð eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir,
ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um
hvernig hún vinnur.

0. ALMENNT

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ........................................................................................
0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: .....................................................................................
0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu(b): ...............................................................................
0.3.1. Staðsetning auðkennisins: ..........................................................................................................
0.4. Ökutækjaflokkur(c): ...................................................................................................................
0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:............................................................................................
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .............................................................

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: ................................................................

2. MASSAR OG MÁL(e) (í kg og mm)
(Sjá teikningu þar sem við á)

2.8. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu uppgefinn af framleiðanda(y)
(hámark og lágmark):..................................................................................................................

2.11.5. Ökutækið hentar/hentar ekki(1) til að draga þunga (liður 1.2 í II. viðauka við tilskipun
77/389/EBE)

12. ÝMISLEGT

12.3. Dráttarbúnaður

12.3.1. Að framan: Krókur/auga/annað (¹)

12.3.2. Að aftan: Krókur/auga/annað/ekkert (¹)

12.3.3. Teikning eða ljósmynd af undirvagni/svæði á yfirbyggingu ökutækisins þar sem fram komi
staðsetning, smíði og uppsetning dráttarbúnaðar: ......................................................................

Dagsetning, skrá

(*) Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun
70/156/EBE. Liðum sem varða ekki þessa tilskipun er sleppt.

(¹) Strikið yfir það sem á ekki við.
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2. viðbætir

FYRIRMYND

(hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um

- gerðarviðurkenningu(1)

- rýmkun gerðarviðurkenningar(¹)

- synjun um gerðarviðurkenningu(¹)

- afturköllun gerðarviðurkenningar(¹)

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar(¹) með hliðsjón af tilskipun ... /... /EBE, eins og henni var
síðast breytt með tilskipun ... /... /EB

Gerðarviðurkenningarnúmer:...................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun: ..............................................................................................................................

I. HLUTI

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................
0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: ....................................................................................
0.3. Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni(¹)(²): ..

..................................................................................................................................................
0.3.1. Staðsetning auðkennisins: .........................................................................................................
0.4. Ökutækjaflokkur(¹)(³) ...............................................................................................................
0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:...........................................................................................
0.7. Staðsetning og aðferð við að festa B-gerðarviðurkenningarmerkið, þegar um er að ræða íhluta og

aðskildar tæknieiningar: .............................................................................................................
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ............................................................

II. HLUTI

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á): sjá viðbót
2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ...................................................................................
3. Dagsetning prófunarskýrslu: .....................................................................................................
4. Númer prófunarskýrslu: ...........................................................................................................
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót
6. Staður: .......................................................................................................................................
7. Dagsetning:................................................................................................................................
8. Undirskrift: ...............................................................................................................................
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en

það má fá afhent sé þess óskað.

(¹) Strikið yfir það sem á ekki við.

(²) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

(³) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna gerðarviðurkenningar ökutækis samkvæmt tilskipun 77/389/EBE, eins og henni var síðast
breytt með tilskipun ... /... /EB

1. Viðbótarupplýsingar

1.1. Staðsetning:...............................................................................................................................

1.2. Áfestingaraðferð: .......................................................................................................................

5. Athugasemdir: ......................................................................................................................... “

4. Þessi viðauki verði II. viðauki.

Í lið 1.2 komi ,,II. viðauki A“ í stað ,,I. viðauki“.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 63/97 frá 4. október 1997(1).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/36/EB frá 17. júní 1996
um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/541/EBE
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi öryggisbelti og
aðhaldsbúnað í vélknúnum ökutækjum(2) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 32. lið (tilskipun ráðsins
77/541/EBE) í I. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 396 L 0036: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
96/36/EB frá 17. júní 1996 (Stjtíð. EB nr. L 178,
17. 7. 1996, bls. 15).”.

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 96/36/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 14. febrúar 1998, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 76/97
frá 12. nóvember 1997

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB nr. L 30, 5. 2. 1998, bls. 34 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 5,  5. 2. 1998, bls. 113.

(2) Stjtíð. EB nr. L 178, 17. 7. 1996, bls. 15.

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

E. Bull

98/EES/18/03
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970
um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (1), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
95/54/EB (2), einkum 2. mgr. 13. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 77/541/EBE frá 28. júní 1977
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi öryggisbelti og
aðhaldsbúnað í vélknúnum ökutækjum (3), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/628/EBE (4),
einkum 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 77/541 er ein sértilskipananna sem fjalla um EBE-
gerðarviðurkenningaraðferðina sem var tekin upp með tilskipun
70/156/EBE. Af því leiðir að ákvæði tilskipunar 70/156/EBE,
sem varða kerfi, íhluta og aðskildar tæknieiningar í ökutækjum,
eiga við um þessa tilskipun.

Vegna tilskipunar 70/156/EBE, einkum 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr.
4. gr., er nauðsynlegt að hverri sértilskipun fylgi upplýsingaskjal,
þar sem fram koma þau atriði í I. viðauka við þá tilskipun sem
skipta máli, ásamt gerðarviðurkenningarvottorði, samkvæmt VI.
viðauka við sömu tilskipun, í því skyni að koma á tölvuskráningu
gerðarviðurkenninga.

Með hliðsjón af tækniframförum er unnt að vernda farþega betur
með því að krefjast ísetningar þriggja punkta belta með
inndráttarbúnaði fyrir ystu aftursæti í vélknúnum ökutækjum í
flokki M

1
.

Setja skal viðvörun við öll farþegasæti með líknarbelg í því skyni
að upplýsa notendur ökutækisins um tilvist líknarbelgsins og af
þeim sökum ætti ekki setja afturvísandi aðhaldsbúnað fyrir barn
í það sæti. Breyta ber þessari tilskipun enn frekar þegar ákjósanleg
skýringarmynd, sem nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar, hefur verið
hönnuð.

Hægt er að bæta varnir farþega gegn því að kastast út við slys
með því að krefjast þverbelta með inndráttarbúnaði í öllum sætum
sem vísa fram eða aftur í vélknúnum ökutækjum í flokki M

2
 og

M
3
, og þverbelta og skábelta í tilteknum ökutækjum í flokki M

2
,

(að frátöldum þeim ökutækjum sem eru hönnuð fyrir akstur í
þéttbýli með standandi farþega), eins og mælt er fyrir um í
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/628/EBE.

Gildistaka breytingar við þessa tilskipun í þá veru að krefjast
skuli slíkra sætisbelta í ökutækjum í flokki M

2
 og M

3
, veltur á

aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/115/EBE (5),
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 90/629/EBE (6), um
festingar öryggisbelta og tilskipun ráðsins 74/408/EBE (7) um
styrkleika sæta.

Bæta verður varnir farþega, einkum í aftari miðsætum í bifreiðum,
gegn því að kastast fram eða út við slys og því ætti að gera frekari
breytingar á tilskipuninni í þessu skyni.

Gildi ráðstafana í þessari tilskipun, sem eiga að bæta vernd farþega
í hópferðabifreiðum og strætisvögnum, ræðst af notkun
öryggisbeltanna sem mælt er fyrir um. Bæta þarf við þessa
tilskipun breytingu á tilskipun ráðsins 91/671/EBE (8) um notkun
öryggisbelta.

Vísað er til tilskipunar ráðsins 74/60/EBE (9), eins og henni var
síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
78/632/EBE (10), varðandi innréttingar vélknúinna ökutækja.

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndar um
aðlögun tilskipana að tækniframförum sem komið var á fót með
tilskipun 70/156/EBE.

(5) Stjtíð. EB nr. L 24, 30. 1. 1976, bls. 6.

(6) Stjtíð. EB nr. L 341, 6. 12. 1990, bls. 14.

(7) Stjtíð. EB nr. L 221, 12. 8. 1974, bls. 1.

(8) Stjtíð. EB nr. L 373, 31. 12. 1991, bls. 26.

(9) Stjtíð. EB nr. L 38, 11. 2. 1974, bls. 2.

(10) Stjtíð. EB nr. L 206, 29. 7. 1978, bls. 26.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/36/EB

frá 17. júní 1996

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/541/EBE um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi öryggisbelti og aðhaldsbúnað í

vélknúnum ökutækjum(*)

(Texti sem varðar EES)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 178, 17. 7. 1996, bls. 15, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 266, 8. 11. 1995, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 220, 29. 8. 1977, bls. 95.

(4) Stjtíð. EB nr. L 341, 6. 12. 1990, bls. 1.
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 77/541/EBE:

1. - Orðin ,,..., eða viðurkennds fulltrúa hans,...“ í fyrstu
málsgrein 2. gr. falli brott.

- Eftirfarandi komi í stað 4. gr.:

,,4. gr.

Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu tilkynna hvert
öðru, samkvæmt þeirri aðferð sem er tilgreind í 6. mgr.
4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, um sérhverja gerð
öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar sem hefur fengið eða
verið synjað um viðurkenningu eða hún afturkölluð.“

- Í stað ,,I. viðauka“ í 9. gr. komi ,,II. viðauka A“.

2. Skrá yfir viðauka skal bætt við og viðaukum við tilskipun
77/541/EBE er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
tilskipun.

3. Í stað hugtaksins, sem var áður notað á öðrum tungumálum
fyrir ,,gerðarviðurkenningu“, kemur nýtt hugtak.

2. gr.

1. Frá og með 1. janúar 1997 er aðildarríkjum óheimilt, af
ástæðum er varða öryggisbelti og aðhaldsbúnað:

- að synja um EBE-gerðarviðurkenningu eða innlenda
gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúins ökutækis, öryggis-
beltis eða aðhaldsbúnaðar eða

- að banna að ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun
eða öryggisbelti eða aðhaldsbúnaður seldur eða tekinn í
notkun,

ef öryggisbelti og aðhaldsbúnaður eru í samræmi við kröfur
tilskipunar 77/541/EBE, eins og henni er breytt með þessari
tilskipun.

2. Frá og með 1. október 1999, að því er varðar ökutæki í
flokki M

2
, sem vega 3 500 kg eða minna, og frá og með 1. október

1997, að því er varðar öll önnur ökutæki, með fyrirvara um ákvæði
5. mgr.:

- skulu aðildarríkin hætta að gefa út EB-gerðarviðurkenningu,

- er aðildarríkjunum heimilt að synja um innlenda
gerðarviðurkenningu,

fyrir gerð ökutækis, af ástæðum er varða öryggisbelti og
aðhaldsbúnað, og fyrir gerð öryggisbeltis eða aðhaldsbúnaðar ef
kröfum tilskipunar 77/541/EBE, eins og henni var síðast breytt
með þessari tilskipun, er ekki fullnægt.

3.1. Frá og með 1. október 2001, að því er varðar ökutæki í
flokki M

2
 með 3 500 kg hámarksmassa, og frá 1. október

1999, að því er varðar öll önnur ökutæki í flokki M, með
fyrirvara um ákvæði 5. mgr.:

- skulu aðildarríkin líta svo á að samræmisvottorð, sem
fylgja nýjum ökutækjum samkvæmt ákvæðum
tilskipunar 70/156/EBE, gildi ekki lengur að því er
varðar 1. mgr. 7. gr. þeirrar tilskipunar, og

- mega aðildarríkin neita að skrá, selja og taka í notkun
ný ökutæki, sem ekki fylgir samræmisvottorð í
samræmi við tilskipun 70/156/EBE, og

- mega aðildarríkin neita að selja og taka í notkun ný
öryggisbelti og aðhaldsbúnað,

af ástæðum er varða öryggisbelti og aðhaldsbúnað, ef kröfum
tilskipunar 77/541/EBE, eins og henni var breytt með þessari
tilskipun, hefur ekki verið fullnægt.

3.2. Frá og með 1. október 1999 gilda þær kröfur tilskipunar
77/541/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun,
sem varða öryggisbelti og aðhaldsbúnað sem íhluta, að því
er tekur til 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

4. Að því er varðar varahluti skulu aðildarríkin, þrátt fyrir
ákvæði 2. mgr. og málsgreinar 3.2 hér að framan, veita áfram
gerðarviðurkenningu fyrir öryggisbelti og aðhaldsbúnað í samræmi
við fyrri gerðir tilskipunar 77/541/EBE, að því tilskildu að slík
öryggisbelti og aðhaldsbúnaður:

- verði fest á ökutæki sem þegar eru í notkun, og

- séu í samræmi við kröfur þeirrar tilskipunar sem voru í gildi
þegar ökutækin voru skráð í fyrsta sinn.

5. Þrátt fyrir 2. mgr. og málsgrein 3.1 hér að framan skulu
ákvæði þessara málsgreina gilda frá 1. janúar 1997 að því er
varðar viðvörunarmerki um líknarbelgi í samræmi við lið 3.1.11 í
I. viðauka.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 31.
desember 1996. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða fylgja þeim slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.
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3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 17. júní 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Eftirfarandi skrá yfir viðauka bætist við:

SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. VIÐAUKI: Gildissvið, skilgreiningar, EBE-gerðarviðurkenning íhluta og kröfur um ísetningu

II. VIÐAUKI: Gerðarviðurkenningarskjöl

1. viðbætir Upplýsingaskjal (íhluti)

2. viðbætir Upplýsingaskjal (ökutæki)

3. viðbætir Gerðarviðurkenningarvottorð (íhluti)

4. viðbætir Gerðarviðurkenningarvottorð (ökutæki)

III. VIÐAUKI: EBE-gerðarviðurkenningarmerki íhluta

IV. VIÐAUKI: Dæmi um tæki til að prófa endingu inndráttarbúnaðar

V. VIÐAUKI: Dæmi um tæki til að prófa neyðarlæsingu inndráttarbúnaðar

VI. VIÐAUKI: Dæmi um tæki til að prófa rykvörn inndráttarbúnaðar

VII. VIÐAUKI: Lýsing á vagni, sæti, festingum og stöðvunarbúnaði

VIII. VIÐAUKI: Lýsing á mannslíkani

IX. VIÐAUKI: Lýsing á ferli hraðaminnkunar vagns

X. VIÐAUKI: Notkunarleiðbeiningar

XI. VIÐAUKI: Prófun á tvöfaldri lássylgju

XII. VIÐAUKI: Slit- og hlaupprófanir

XIII. VIÐAUKI: Tæringarprófun

XIV. VIÐAUKI: Tímaröð prófana

XV. VIÐAUKI: Ísetning öryggisbeltis ásamt gerð belta og gerð inndráttarbúnaðar

XVI. VIÐAUKI: Samræmi í framleiðslu
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Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka:

- Liður 0 verði svohljóðandi:

,,0. Gildissvið

Þessi tilskipun gildir um öryggisbelti og aðhaldsbúnað sem er hannaður með það
fyrir augum að hann verði settur í ökutæki, sem samrýmast skilgreiningunni í 9. gr.,
ætlaður til notkunar sér, þ.e. sem stakur búnaður fyrir fullvaxið fólk í sætum sem
snúa fram eða aftur.“

- Svohljóðandi fimm nýir liðir bætast við á eftir lið 1.22:

,,1.23. ,,Viðmiðunarsvæði“ er svæðið milli tveggja lóðréttra lengdarplana sem eru samhverf
miðað við punktinn H og 400 mm á milli þeirra og markast af snúningi höfuðlíkans,
sem er lýst í II. viðauka tilskipunar 74/60/EBE, úr lóðréttri stöðu í lárétta. Líkanið
skal vera í þeirri stöðu sem er lýst í þeim viðauka og ekki vera lengra en 840 mm.

1.24. ,,Líknarbelgur“ er búnaður til viðbótar öryggisbeltum og aðhaldsbúnaði í aflknúnum
ökutækjum, þ.e. kerfi sem skýtur sjálfkrafa út mjúkum þrýstiloftsfylltum belg til
að draga úr þeim áhrifum sem snerting eins eða fleiri líkamshluta ökumanns eða
farþega ökutækisins við innréttingar í farþegarými getur haft ef ökutækið lendir í
hörðum árekstri.

1.25. ,,Líknarbelgur fyrir farþega“ er líknarbelgur sem á að vernda einn eða fleiri farþega,
sem sitja í öðrum sætum en ökumannssæti, við árekstur að framan.

1.26. ,,Aðhaldsbúnaður fyrir börn“ er samsetning íhluta sem geta verið ólar eða sveigjanlegir
hlutar með lássylgju, beltisstillingum og festingum og í sumum tilvikum einnig stóll
og/eða högghlíf, sem unnt er að festa í vélknúið ökutæki. Hann er einnig hannaður til
að draga úr hættu á meiðslum þess sem hann notar við árekstur, eða þegar mjög
snögglega er dregið úr hraða ökutækis, með því að takmarka möguleika á því að sá er
notar búnaðinn hreyfist úr stað.

1.27. ,,Afturvísandi“ merkir að snúið er í gagnstæða átt við þá sem ökutækið hreyfist
venjulega í.“

- Liðir 1.8.4.1 og 1.8.4.2 verði svohljóðandi:

,,1.8.4.1. Dregur úr ferð ökutækisins (einfalt næmi).

1.8.4.2. Samsetning eftirfarandi þátta: dregur úr ferð ökutækis, átak kemur á ólina eða með
öðrum sjálfvirkum hætti (margfalt næmi).“

- Liður 2.1.1 verði svohljóðandi:

,,2.1.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu fyrir gerð
öryggisbeltis samkvæmt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

Framleiðandi, eða framleiðandi ökutækisins sem búnaðurinn fer í, skal leggja fram
umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu fyrir gerð aðhaldsbúnaðar samkvæmt 4. mgr.
3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.“

- Liður 2.1.2 verði svohljóðandi:

,,2.1.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti við II. viðauka. Láta ber
tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi
sýnishorn í té:“



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.5.1998 Nr.18/191900

- Liður 2.1.2.1 falli niður.

- Liðir 2.1.2.2, 2.1.2.3 og 2.1.2.4 verði að liðum 2.1.2.1, 2.1.2.2 og 2.1.2.3, eftir því sem við á.

- Liður 2.1.3 verði svohljóðandi:

,,2.1.3. Umsækjandi skal leggja fram tvö sýnishorn af aðhaldsbúnaði hjá tækniþjónustunni
sem sér um viðurkenningarprófanir á slíkum búnaði. Þetta gætu verið tvö sýnishorn
af beltum sem um getur í lið 2.1.2.1 og, að vali framleiðanda, annaðhvort ökutæki
sem er dæmigert fyrir gerð ökutækis sem viðurkenna á eða sá hluti eða þeir hlutar
sem tækniþjónustan telur nauðsynlegt að prófa.“

- Svohljóðandi nýr liður bætist við á eftir lið 2.4.1.4:

,,2.4.1.5. Bannað er að nota efni, sem hafa eiginleika pólíamíðs 6 með tilliti til uppsöfnunar
vatns, í alla vélræna hluta ef líklegt má telja að það hafi óæskileg áhrif á vinnslu
þeirra.“

- Við lok liðar 2.4.5.2.1 bætist eftirfarandi:

,,Einungis forskriftir um hraðaminnkun ökutækisins gilda að því er varðar einfalt
næmi samkvæmt lið 1.8.4.1.“

- Við lok liðar 2.4.5.2.1.5 bætist eftirfarandi:

,,Þó þarf ekki að uppfylla þessa kröfu ef inndráttarbúnaður hefur margfalt næmi, að
því tilskildu að einungis eitt stakt næmi sé háð utanaðkomandi merki eða orkugjafa
og að ökumaður fái boð um bilun merkisins eða orkugjafans með ljós- og/eða
hljóðmerki.“

- Liður 2.4.5.2.2 verði svohljóðandi:

,,2.4.5.2.2. þegar inndráttarbúnaður með neyðarlæsingu og margföldu næmi, þar á meðal
ólarnæmi, er prófaður í samræmi við lið 2.7.7.2 skal hann vera í samræmi við
tilgreindar kröfur og læsast þegar hraðaaukning ólar, mæld í útdráttarstefnu, er 2,0
G hið minnsta.“

- Svohljóðandi nýr liður bætist við á eftir lið 2.6.1.4.2:

,,2.6.1.5. Þó geta færslur, að því er varðar aðhaldsbúnað, verið meiri en tilgreint er í lið
2.6.1.3.2 ef undanþágan, sem kveðið er á um í lið 5.5.4 í I. viðauka við tilskipun 76/
115/EBE, á við um efri festingar sætisins. Upplýsingar um aðhaldsbúnaðinn sem
um ræðir skulu fylgja með í viðbót við gerðarviðurkenningarvottorðið sem um getur
í 3. og 4. viðbæti við II. viðauka.“

- Í lið 2.7.3: komi ,,2.1.2.2“ í stað ,,2.1.2.4“.

- Liður 2.7.10 (Prófunarskýrsla), sem fékk ekki nýtt númer í tilskipun 90/628/EBE, verði að lið
2.7.11.

- Síðasti málsliður í lið 2.7.11 verði svohljóðandi:

,,Ef mannslíkanið færist lengra fram en mælt er fyrir um í lið 2.6.1.3.2 skal þess
getið í skýrslunni hvort kröfur liðar 2.6.1.4.1 hafi verið uppfylltar.“

- Liður 2.8.3 verði svohljóðandi:

,,2.8.3. Almennt ber að gera ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við
ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE.“
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- Liður 2.8.3.1 verði svohljóðandi:

,,2.8.3.1. Mælt er fyrir um sérákvæði, sem fjalla ítarlega um þær prófanir sem gera skal og
hversu oft, í XVI. viðauka við þessa tilskipun.“

- Liðir 2.8.3.2 til 2.8.4.5 falli niður.

- Liður 3.1.1 verði svohljóðandi:

,,3.1.1. Að frátöldum fellisætum (eins og þau eru skilgreind í tilskipun 76/115/EBE) og
sætum sem eru einungis ætluð til notkunar þegar ökutæki er kyrrstætt, skulu sætin
í ökutækjum, sem falla undir 9. gr. í flokkum M og N (nema þau ökutæki í flokki M

2

og M
3 
sem eru bæði hönnuð fyrir akstur í þéttbýli og standandi farþega), vera búin

öryggisbeltum eða aðhaldsbúnaði sem fullnægir kröfum þessarar tilskipunar.“

- Liður 3.1.3 verði svohljóðandi:

,,3.1.3. Þó er heimilt... að setja upp þverbelti af gerð Br4m... “ (,,B, Br3 eða“ falli niður).“

- Svohljóðandi fjórum nýjum liðum er bætt við á eftir lið 3.1.9:

,,3.1.10. Á hverju sæti í XV. viðauka, sem er merkt með tákninu , skulu vera þriggja punkta
belti af þeirri gerð sem er tilgreind í XV. viðauka, nema eitt af eftirfarandi skilyrðum
sé uppfyllt:

- að beint fyrir framan sé sæti eða aðrir hlutar ökutækisins sem fullnægja
ákvæðum liðar 3.5 í 1. viðbæti við III. viðauka við tilskipun 74/408/EBE,

- að enginn hluti ökutækisins sé á viðmiðunarsvæðinu, eða geti verið þar, þegar
ökutækið er á hreyfingu, eða

- að hlutar ökutækisins, sem eru á téðu viðmiðunarsvæði, séu í samræmi við
kröfur um orkugleypni sem mælt er fyrir um í 6. viðbæti við III. viðauka við
tilskipun 74/408/EBE

en í því tilviki er heimilt að hafa tveggja punkta belti af þeirri gerð sem er tilgreind í
XV. viðauka.“

3.1.11. Setja skal við sæti með líknarbelg viðvörun um notkun afturvísandi aðhaldsbúnaðar
fyrir barn, nema eins og kveðið er á um í lið 3.1.12. Viðvörunarmerkið skal vera í
formi skýringarmyndar, skýringartexti má fylgja, og vera varanlega fest og þannig
staðsett að það sé vel sýnilegt þeim sem hyggst setja afturvísandi aðhaldsbúnað
fyrir barn á sætið. Dæmi um hugsanlega hönnun á skýringarmynd er sýnd í mynd 1.
Ef viðvörunin er ekki sýnileg þegar hurðinni er lokað skal varanleg tilvísun ætíð vera
sýnileg.

Mynd 1

(Dæmi um skýringarmynd)
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3.1.12. Kröfurnar í lið 3.1.11 gilda ekki ef í ökutækinu er búnaður sem skynjar sjálfvirkt að
afturvísandi aðhaldsbúnaðar fyrir barn er til staðar og tryggir að líknarbelgurinn
þenjist ekki út eftir ísetningu slíks aðhaldsbúnaðar fyrir barn.

3.1.13. Að því er varðar sæti, sem er hægt að snúa eða færa í aðra stöðu þegar ökutækið er
kyrrstætt, gilda kröfur liðar 3.1.1 einungis að því er varðar þá stöðu sem miðast við
eðlilega notkun við akstur ökutækisins á vegi, í samræmi við þessa tilskipun. Setja
skal athugasemd um þetta í upplýsingaskjalið.“

- Svohljóðandi nýjum lið er bætt við á eftir lið 3.2.2.4:

,,3.2.2.5. Tækniþjónustan skal staðfesta

- að hugsanlegur slaki á beltinu komi ekki í veg fyrir rétta ísetningu aðhaldsbúnaðar
fyrir barn sem framleiðandi hefur mælt með, og

- að ytra tog á skáhluta beltisins valdi að minnsta kosti 50 N togi á þann hluta
þess sem liggur þversum, að því er varðar þriggja punkta belti,

þegar lástungan er í lássylgjunni og enginn er í sætinu.“

- Svohljóðandi þremur nýjum liðum er bætt við:

,,4. Umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu ökutækis á ísetningu öryggisbelta
og aðhaldsbúnaðar

4.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um viðurkenningu fyrir gerð ökutækis með
hliðsjón af ísetningu öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar samkvæmt 4. mgr. 3. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.

4.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 2. viðbæti við II. viðauka.

4.3. Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, í té
ökutæki sem er dæmigert fyrir gerðina sem á að viðurkenna.

5. Veiting EBE-gerðarviðurkenningar

5.1. EBE-gerðarviðurkenning skal veitt samkvæmt 3. og 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/
EBE ef viðeigandi kröfum er fullnægt.

5.2. Fyrirmynd að EBE-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í:

5.2.1. 3. viðbæti II. viðauka vegna umsókna sem um getur í lið 2.1;

5.2.2. 4. viðbæti II. viðauka vegna umsókna sem um getur í lið 4.

5.3. Allar viðurkenndar gerðir öryggisbelta eða aðhaldsbúnaðar og ökutækis skulu fá
viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð öryggisbelta eða aðhaldsbúnaðar
eða annarri gerð ökutækis sama númeri.

6. Breytingar á gerð og á viðurkenningu

6.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð ökutækis
eða gerð öryggisbeltis eða aðhaldsbúnaðar sem er viðurkennd samkvæmt þessari
tilskipun.“
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Eftirfarandi II. viðauki kemur í stað II. viðauka:

,,II. VIÐAUKI

GERÐARVIÐURKENNINGARSKJÖL

1. viðbætir

Upplýsingaskjal nr. ...
sem fjallar um EBE-gerðarviðurkenningu íhluta með tilliti til öryggisbelta og

aðhaldsbúnaðar (tilskipun 77/541/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 96/36/EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar í A4 stærð eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir,
ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um
hvernig hún vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................

0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: . ..................................................................................

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:...........................................................................................

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EBE-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluta og
aðskildar tæknieiningar: .............................................................................................................

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ............................................................

1. Skrá yfir ökutæki (eitt eða fleiri) sem setja á búnaðinn í [ef við á]

2. Lýsing á búnaðinum

2.1. Öryggisbelti

2.1.1. Gerð öryggisbeltis (tveggja punkta belti, þriggja punkta belti, fast, sjálfvirkt):

2.1.2. Upplýsingar um belti (efni, vefnaður, mál og litur):

2.1.3. Gerð inndráttarbúnaðar (merking samkvæmt lið 1.1.3.2.2 í III. viðauka við tilskipun
77/541/EBE):

2.1.3.1. Upplýsingar um aðra virkni, ef við á:

2.1.4. Teikningar af stífum hlutum (samkvæmt lið 1.2.1 í I. viðauka við tilskipun 77/541/EBE):

2.1.5. Skýringarmynd af sætisbeltasamstæðunni með upplýsingum um stífa hluta og staðsetningu
þeirra:

2.1.6. Leiðbeiningar um festingu er sýna meðal annars ísetningu inndráttarbúnaðar og skynjunarbúnaðar
sem honum fylgir:

2.1.7. Ef búnaður til að stilla beltahæð er til staðar skal tilgreina hvort hann telst vera hluti beltisins:
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2.1.8. Ef notaður er strekkibúnaður skal fylgja með nákvæm tæknilýsing á gerð hans og virkni, ásamt
skynjunarbúnaði, er lýsir með hvaða aðferð hann er virkjaður og nauðsynlegum aðferðum til
koma í veg fyrir að hann verði gangsettur af vangá:

2.2. Aðhaldsbúnaður

Til viðbótar þeim upplýsingum sem krafist er í lið 2.1 hér að framan:

2.2.1. Teikningar af viðeigandi hlutum af burðarvirki ökutækisins og styrkingum sætisfestinga:

2.2.2. Teikningar af sætinu, er sýna sætisgrindina, stillibúnað og festingaríhluta, ásamt upplýsingum
um það efni sem er notað:

2.2.3. Teikning eða ljósmynd af aðhaldsbúnaði eins og hann er settur upp:

Dagsetning, skrá

2. viðbætir

Upplýsingaskjal nr. ...
samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE(*) sem fjallar um EBE-

gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar (tilskipun
77/541/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun ... /... /EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar í A4 stærð eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir,
ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um
hvernig hún vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................
0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: ....................................................................................
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b): ..............................................................................
0.3.1. Staðsetning auðkennisins: .........................................................................................................
0.4. Ökutækjaflokkur (c): .................................................................................................................
0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:...........................................................................................
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ............................................................

1. Almennir smíðaeiginleikar ökutækisins

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: ...............................................................

9. Yfirbygging

9.10.3. Sæti

9.10.3.1. Fjöldi: ...................................................................................................................................

9.10.3.2. Staðsetning og fyrirkomulag: ...............................................................................................

9.10.3.2.1. Staða sætis, einungis til notkunar þegar ökutækið er kyrrstætt: .........................................

(*) Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun
70/156/EBE.Liðum sem varða ekki þessa tilskipun er sleppt.
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9.10.3.4. Eiginleikar: lýsing á og teikning af(¹)

9.10.3.4.1. sætum og festingum þeirra: ..................................................................................................

9.10.3.4.2. stillibúnaði: ..........................................................................................................................

9.10.3.4.3. færslubúnaði og læsingabúnaði: ...........................................................................................

9.10.3.4.4. festingum sætisbelta, séu þær hluti af sætisgrind: ...............................................................

9.12. Öryggisbelti og/eða annar aðhaldsbúnaður

9.12.1 Fjöldi og staðsetning öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar og sæti sem hægt er að festa
þau á: ...................................................................................................................................

Heilt EBE-gerðar- Afbrigði Hæðarstillingar-
viðurkenn-  (ef við á) búnaður
ingarmerki fyrir belti

(já/nei/valkvætt)

Fyrsta sætaröð R

C

L

Önnur sætaröð (²) R

C

L

(R = hægra sæti, C = miðsæti, L = vinstra sæti)

9.12.2. Tegund og staðsetning viðbótaraðhaldsbúnaðar (já/nei/valkvætt):

Líknarbelgur Líknarbelgur Spennibúnaður
að framan við hlið fyrir belti

Fyrsta sætaröð R

C

L

Önnur sætaröð (²) R

C

L

(R = hægra sæti, C = miðsæti, L = vinstra sæti)

9.12.3. Fjöldi og staðsetning festinga fyrir öryggisbelti og sönnun á að farið sé að tilskipun
76/115/EBE (þ.e. EBE-gerðarviðurkenningarnúmer eða prófunarskýrsla):

Dagsetning, skrá

(¹) Setja má gerðarviðurkenningarnúmer í stað upplýsinganna sem eru gefnar samkvæmt lið 9. 10. 3.4, ef það liggur fyrir.
Ef það liggur ekki fyrir skal festa viðkomandi prófunarskýrslu eins og tilgreint er í tilskipun 74/408/EBE.

(²) Hægt er að stækka töfluna ef í ökutæki eru fleiri en tvær sætaraðir eða fleiri sæti en þrjú á þverveginn.
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3. viðbætir

FYRIRMYND

(Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

VOTTORÐ UM EBE-GERÐARVIÐURKENNINGU

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

- gerðarviðurkenningu(1)

- rýmkun gerðarviðurkenningar(1)

- synjun gerðarviðurkenningar(1)

- afturköllun gerðarviðurkenningar(1)

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar(1) með hliðsjón af tilskipun ...../...../EBE, eins og henni
var síðast breytt með tilskipun ...../...../EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer:..................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun: .............................................................................................................................

I. HLUTI

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðandans): ....................................................................................
0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: .....................................................................................
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni(1)(2): ...................

...................................................................................................................................................
0.3.1. Staðsetning auðkennisins: ..........................................................................................................
0.4. Ökutækjaflokkur(1)(3): ...............................................................................................................
0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:............................................................................................
0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EBE-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluta og

aðskildar tæknieiningar: ..............................................................................................................
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .............................................................

II. HLUTI

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á) (sjá viðbót): .....................................................................
2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ....................................................................................
3. Dagsetning prófunarskýrslu: ......................................................................................................
4. Númer prófunarskýrslu: ............................................................................................................
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru) (sjá viðbót)
6. Staður: ........................................................................................................................................
7. Dagsetning:.................................................................................................................................
8. Undirskrift: ................................................................................................................................
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en

það má fá afhent sé þess óskað.

(¹) Strikið yfir það sem á ekki við.

(²) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

(³) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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Viðbót við EBE-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

varðandi gerðarviðurkenningu íhluta öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar með hliðsjón af
tilskipun 77/541/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun ... /... /EB

1. Viðbótarupplýsingar

1.1. Tilhögun:....................................................................................................................................

(nota skal tákn og merki sem eru gefin upp í liðum 1.3 og 1.4 í III. viðauka; ef við á, skal tilgreina
viðbótaratriði svo sem hæðarstillingarbúnað, spennibúnað o.s.frv.)

1.2. Ökutæki sem búnaðurinn er hannaður fyrir: ..............................................................................

1.3. Sá staður á ökutækjunum sem setja á búnaðinn á: .....................................................................

5. Athugasemdir: ............................................................................................................................
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4. viðbætir

FYRIRMYND

(Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

VOTTORÐ UM EBE-GERÐARVIÐURKENNINGU

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

- gerðarviðurkenningu(1)

- rýmkun gerðarviðurkenningar(1)

- synjun gerðarviðurkenningar(1)

- afturköllun gerðarviðurkenningar(1)

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar(1) með hliðsjón af tilskipun ...../...../EBE, eins og henni
var síðast breytt með tilskipun ...../...../EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer:..................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun: .............................................................................................................................

I. HLUTI

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðandans): ....................................................................................
0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: .....................................................................................
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni(1)(2): ...................

...................................................................................................................................................
0.3.1. Staðsetning auðkennisins: ..........................................................................................................
0.4. Ökutækjaflokkur(1)(3): ...............................................................................................................
0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:............................................................................................
0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EBE-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluta og

aðskildar tæknieiningar: ..............................................................................................................
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .............................................................

II. HLUTI

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á) (sjá viðbót): .....................................................................
2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ....................................................................................
3. Dagsetning prófunarskýrslu: ......................................................................................................
4. Númer prófunarskýrslu: ............................................................................................................
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru) (sjá viðbót)
6. Staður: ........................................................................................................................................
7. Dagsetning:.................................................................................................................................
8. Undirskrift: ................................................................................................................................
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en

það má fá afhent sé þess óskað.

(¹) Strikið yfir það sem á ekki við.

(²) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

(³) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.18/28 7.5.1998

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a
Viðbót við EBE-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

varðandi gerðarviðurkenningu ökutækis með hliðsjón af tilskipun 77/541/EBE, eins og henni
var síðast breytt með tilskipun ... /... /EB

1. Viðbótarupplýsingar

1.1. Heiti þeirra öryggisbelta eða aðhaldsbúnaðar sem heimilt er að festa í ökutækið

1.1.1. Tegund:......................................................................................................................................

1.1.2. Gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ............................................................................................

1.1.3. Staðsetning á ökutækinu: ..........................................................................................................

1.2. Festingar öryggisbeltis: .............................................................................................................

1.2.1. Gerðarviðurkenningarnúmer:.....................................................................................................

1.3. Sæti

1.3.1. Gerðarviðurkenningarnúmer, ef það er til: ................................................................................

5. Athugasemdir: ........................................................................................................................  “

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á III. viðauka:

- Liður 1.1.2 verði svohljóðandi:

,,1.1.2. nálægt rétthyrningnum er sett ,,grunnviðurkenningarnúmer“ sem er í 4. hluta
gerðarviðurkenningarnúmersins er um getur í VII. viðauka við tilskipun 70/156/
EBE og þar fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer síðustu
meiriháttar tæknibreytingar á tilskipun 77/541/EBE þann dag sem gerðarviðurkenning
var veitt. Í þessari tilskipun er raðnúmerið 04.“

- Liður 2: í stað ,,2439“ í skýringarmyndunum fjórum komi ,,04 2439“.

- Í lið 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4 komi ,,samkvæmt þessari tilskipun (04) undir grunnviðurkenningarnúmerinu
2439“ í stað ,,undir númerinu 2439“.

- Svohljóðandi breytingar eru gerðar á athugasemd í lok III. viðauka:

grunnviðurkenningarnúmerið og táknið (táknin) skulu sett nálægt rétthyrningnum.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XV. viðauka (sjá tilskipun 90/628/EBE):

Svohljóðandi breytingar eru gerðar á töflunni og skýringum við hana:
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,,XV. VIÐAUKI

Tafla sem sýnir lágmarkskröfur vegna öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar

Sæti sem vísa fram

Ökutækja- Hliðarsæti Miðsæti Sæti sem
flokkur  vísa aftur

A: þriggja punkta belti (þverbelti og skábelti)

B: tveggja punkta belti (þverbelti)

r: inndráttarbúnaður

m: inndráttarbúnaður með neyðarlæsingu og margföldu næmi

3: inndráttarbúnaður með sjálfvirkri læsingu

4: inndráttarbúnaður með neyðarlæsingu

N: hærri viðbragðsskil (sjá 1.8.3 - 1.8.5 í 1. viðauka)

Aths: Heimilt er að nota belti af gerðinni S í stað belta af gerðum A eða B í öllum tilvikum, að því tilskildu að festingar sem uppfylla skilyrði tilskipunar 76/115/EBE séu notuð.“

M
1

M
2
 £ 3,5 tonn

M
2
 > 3,5 tonn

M
3

N
1

N
2

N
3

Framsæti

Ar4m

Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eða Ar4m,
Ar4Nm z
Sjá § 3.1.10 að því er varðar
skilyrði um hvenær nota má
þverbelti
Ar4m, Ar4Nm

B, Br3, Br4m, eða A, Ar4m,
Ar4Nm*
§ 3.1.7: Nota má þverbelti ef rúðan
er utan viðmiðunarsvæðis og fyrir
ökumannssæti.

Önnur sæti en framsæti

Ar4m, Br4m ¤
§ 3.1.3: Nota má þverbelti ef sætið
er í gangvegi
Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eða Ar4m,
Ar4Nm z
Sjá § 3.1.10 að því er varðar
skilyrði um hvenær nota má
þverbelti
B, Br3, Br4m, Br4Nm eða ekkert
#
§3.1.8 og 9: Nota skal þverbelti í
lítt vörðum sætum.
B, Br3, Br4m, Br4Nm eða ekkert
#
§3.1.8 og 9: Nota skal þverbelti í
lítt vörðum sætum.

Framsæti

B, Br3, Br4m eða A, Ar4m*
§ 3.1.7: Nota má þverbelti ef rúðan er
utan svæðis
Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eða Ar4m, Ar4Nm
z

Sjá § 3.1.10 að því er varðar skilyrði
um hvenær nota má þverbelti

B, Br3, Br4m, Br4Nm eða A, Ar4m,
Ar4Nm*
§ 3.1.7: Nota má þverbelti ef rúðan er
utan svæðis.
B, Br3, Br4m, Br4Nm eða A, Ar4m,
Ar4Nm*
§ 3.1.7: Nota má þverbelti ef rúðan er
utan svæðis.

Önnur sæti en framsæti

B, Br3, Br4m

Ar4m,  Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm eða Ar4m,
Ar4Nm z
Sjá § 3.1.10 að því er varðar skilyrði
um hvenær nota má þverbelti

B, Br3, Br4m, Br4Nm eða ekkert #

§ 3.1.8 og 9: Nota skal þverbelti í
lítt vörðum sætum.
B, Br3, Br4m, Br4Nm eða ekkert #

§ 3.1.8 og 9: Nota skal þverbelti í
lítt vörðum sætum.

B, Br3, Br4m

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

Ekkert

Ekkert
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 68/97 frá 4. október 1997(1).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/63/EB frá 30. september
1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/432/EBE um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hemlabúnað
landbúnaðardráttarvéla á hjólum(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 8. lið (tilskipun ráðsins
76/432/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 396 L 0063: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
96/63/EB frá 30. september 1996 (Stjtíð. EB nr. L 253,
5. 10. 1996, bls. 13).”.

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 96/63/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 14. febrúar 1998, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 77/97
frá 12. nóvember 1997

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB nr. L 30, 5. 2. 1998, bls. 40 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 5,  5. 2. 1998, bls. 169.

(2) Stjtíð. EB nr. L 253, 5. 10. 1996, bls. 13.

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

E. Bull

98/EES/18/04
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100 gr. a,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 74/150/EBE frá 4. mars 1974
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerðarviður-
kenningu á landbúnaðardráttarvélum á hjólum (1), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun 88/297/EBE (2), einkum 12. og
13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Unnt er að endurbæta hemlaprófunina með því að jafna, sem
skilgreinir hemlunarvegalengd sem fall af hraða, komi í stað
meðalhraðaminnkunar; í kjölfar þeirrar breytingar verða gerðar
frekari breytingar sem miða að því að auka öryggi dráttarvéla og
íhluta sem tengjast notkun þeirra.

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndarinnar
um aðlögun að tækniframförum sem var komið á fót með tilskipun
74/150/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Hér með er I. og II. viðauka við tilskipun ráðsins 76/432/EBE (3)
breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

1. Frá 1. október 1997 er aðildarríkjunum óheimilt:

- að synja um EBE-gerðarviðurkenningu, útgáfu
skjalsins sem um getur í síðasta undirlið 1. mgr. 10. gr.
tilskipunar 74/150/EBE eða innlenda gerðarviður-
kenningu fyrir gerð dráttarvélar eða

- að banna að dráttarvélar verði skráðar, seldar eða teknar
í notkun,

af ástæðum sem varða hemlabúnað ef dráttarvélarnar eru í
samræmi við kröfur tilskipunar 76/432/EBE, eins og henni
er breytt með þessari tilskipun.

2. Frá 1. mars 1998:

- skulu aðildarríkin ekki lengur veita EB-gerðar-
viðurkenningu eða gefa út skjalið sem um getur í síðasta
undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE, og

- mega aðildarríkin neita að veita innlenda gerðar-
viðurkenningu

af ástæðum sem varða hemlabúnað ef kröfunum í tilskipun
76/432/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun,
hefur ekki verið fullnægt.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
1. október 1997. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða fylgja þeim slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 253, 5. 10. 1996, bls. 13, var

nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 84, 28. 3. 1974, bls. 10.

(2) Stjtíð. EB nr. L 126, 20. 5. 1988, bls. 52.

(3) Stjtíð. EB nr. L 122, 8. 5. 1976, bls. 1.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/63/EB

frá 30. september 1996

um breytingu á tilskipun ráðsins 76/432/EBE um samræmingu laga
aðildarríkjanna varðandi hemlabúnað landbúnaðardráttarvéla á hjólum(*)

(Texti sem varðar EES)
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3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 30. september 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 76/432/EBE:

,,1. Eftirfarandi málslið er bætt við í lok fyrsta undirliðar í lið 4.2.6 í I. viðauka:

,,Þegar hemlun verkar að öllu jöfnu á fleiri en einn ás má frátengja einn ás að því tilskildu að ávirkni
aksturshemilsins tengi hann aftur sjálfkrafa og að það gerist sjálfkrafa ef tengibúnaðurinn bilar.“

2. Eftirfarandi komi í stað fyrsta málsliðar í lið 1.1.1 í II. viðauka: ,,Virkni aksturshemils er miðuð við
hemlunarvegalengdina sem er reiknuð út samkvæmt jöfnunni í lið 2.1.1.1“,

- liður 1.2.2.2 falli niður,

- liður 2.1.1.1 breytist og verði svohljóðandi:

,,2.1.1.1. Við prófun á gerð O, tryggja hemlunarvegalengd sem er reiknuð út á eftirfarandi
hátt:

S
max

≤ +0 15
116

2

, V
v

þar sem

V er hámarkshraði, sem ákveðinn er með hönnun, í km á klukkustund, og

S
max

 er hámarkshemlunarvegalengd í metrum“.“
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 32/97 frá 12. júní 1997(1).

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1140/96 frá
25. júní 1996 um breytingu á III. viðauka við reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð
til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr
dýraríkinu(2) skal felld inn í samninginn.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1147/96 frá
25. júní 1996 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega
aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr
dýraríkinu(3) skal felld inn í samninginn.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1311/96 frá
8. júlí 1996 um breytingu á I., II., III. og IV. viðauka við reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega
aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr
dýraríkinu(4) skal felld inn í samninginn.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1312/96 frá
8. júlí 1996 um breytingu á III. viðauka við reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð
til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr
dýraríkinu(5) skal felld inn í samninginn.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1433/96 frá
23. júlí 1996 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega
aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr
dýraríkinu(6) skal felld inn í samninginn.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1742/96 frá
6. september 1996 um breytingu á I., II. og III. viðauka við
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um
sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í
matvælum úr dýraríkinu(7) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í 14. lið (reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2377/90) í XIII. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 396 R 1140: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1140/96 frá 25. júní 1996 (Stjtíð. EB nr. L 151,
26. 6. 1996, bls. 6),

- 396 R 1147: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1147/96 frá 25. júní 1996 (Stjtíð. EB nr. L 151,
26. 6. 1996, bls. 26),

- 396 R 1311: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1311/96 frá 8. júlí 1996 (Stjtíð. EB nr. L 170, 9. 7. 1996,
bls. 4),

- 396 R 1312: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1312/96 frá 8. júlí 1996 (Stjtíð. EB nr. L 170, 9. 7. 1996,
bls. 8),

- 396 R 1433: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1433/96 frá 23. júlí 1996 (Stjtíð. EB nr. L 184,
24. 7. 1996, bls. 21),

- 396 R 1742: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1742/96 frá 6. september 1996 (Stjtíð. EB nr. L 226,
7. 9. 1996, bls. 5).”.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 78/97
frá 12. nóvember 1997

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB nr. L 242, 4. 9. 1997 bls. 81 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 37,
4. 9. 1997, bls. 172.

(2) Stjtíð. EB nr. L 151, 26. 6. 1996, bls. 6.

(3) Stjtíð. EB nr. L 151, 26. 6. 1996, bls. 26.

(4) Stjtíð. EB nr. L 170, 9. 7. 1996, bls. 4.

(5) Stjtíð. EB nr. L 170, 9. 7. 1996, bls. 8.

(6) Stjtíð. EB nr. L 184, 24. 7. 1996, bls. 21.

(7) Stjtíð. EB nr. L 226, 7. 9. 1996, bls. 5.

98/EES/18/05
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2. gr.

Fullgiltur texti reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1140/96, 1147/96, 1311/96, 1312/96, 1433/96 og 1742/96 á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 13. nóvember 1997, að því
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

E. Bull



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.18/36 7.5.1998

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá 26. júní
1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða
hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu (1), eins
og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 282/96 (2), einkum 6., 7. og 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður smám saman
að ákvarða hámarksmagn leifa allra lyfjafræðilega virkra efna sem
eru notuð í bandalaginu í dýralyf ætluð dýrum sem gefa af sér
afurðir til manneldis.

Ekki skal ákvarða hámarksmagn leifa (MRL) fyrr en nefndin um
dýralyf hefur kannað allar viðeigandi upplýsingar varðandi
skaðleysi leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem neyta matvæla úr
dýraríkinu og áhrif leifanna á iðnaðarvinnslu matvæla.

Við ákvörðun á hámarksmagni dýralyfjaleifa í matvælum úr
dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýrategundina sem
lyfjaleifarnar kunna að finnast í, magnið sem kann að finnast í
hverjum viðkomandi kjötvef úr dýri sem hefur fengið lyfjameðferð
(markvefur) og hvaða eiginleikar leifarinnar skipta máli við eftirlit
með lyfjaleifum (leifamerki).

Til að auðvelda eftirlitið með lyfjaleifum, sem kveðið er á um í
viðeigandi löggjöf bandalagsins, skal að jafnaði ákvarða
hámarksmagn lyfjaleifa í markvef lifrar eða nýrna. Hins vegar eru
lifur og nýru oft fjarlægð úr skrokkum í alþjóðaviðskiptum og
því ætti einnig ávallt að ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í vöðva-
eða fituvef.

Þegar um er að ræða dýralyf fyrir varpfugla, mjólkandi dýr eða
hunangsflugur skal einnig ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í eggjum,
mjólk eða hunangi.

Svo að unnt sé að ljúka vísindalegum rannsóknum ber að bæta
asameþífosi, streptómýsíni, díhýdróstreptómýsíni, gentamísíni
og neómýsíni við í III. viðauka reglugerðar (EBE) nr. 2377/90.

Fresta skal gildistöku þessarar reglugerðar um 60 daga svo að
aðildarríkin fái svigrúm til að gera þær breytingar, sem
nauðsynlegar kunna að vera með tilliti til ákvæða þessarar
reglugerðar, á markaðsleyfum sem hafa verið veitt fyrir
viðkomandi dýralyf í samræmi við tilskipun ráðsins
81/851/EBE (3), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
93/40/EBE (4).

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi
við álit nefndar um aðlögun að tækniframförum á tilskipunum
um að ryðja úr vegi tæknilegum hindrunum í viðskiptum með
dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 151, 26. 6. 1996, bls. 6, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 37, 15. 2. 1996, bls. 9.

(3) Stjtíð. EB nr. L 317, 6. 11. 1981, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 214, 24. 8. 1993, bls. 31.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1140/96

frá 25. júní 1996

um breytingu á III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar
sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn

leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(*)

(Texti sem varðar EES)



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.5.1998 Nr.18/373700

1. gr.

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er hér
með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 60 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. júní 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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ÍSLENSK útgáfa
VIÐAUKI

A. III. viðauka er breytt sem hér segir:

1. Sýkingarlyf
1.2. Sýklalyf
1.2.5. Amínóglýkósíð

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,1.2.5.2. Streptómýsín Streptómýsín Nautgripir, sauðfé, svín 1 000 mg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL
alifuglar 500 mg/kg Vöðvi, lifur, fita falla úr gildi 1. júní 2000
Nautgripir, sauðfé 200 mg/kg Mjólk

1.2.5.3. DíhýdróstreptómýsínDíhýdróstreptómýsín Nautgripir, sauðfé, svín 1 000 mg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL
alifuglar 500 mg/kg Vöðvi, lifur, fita falla úr gildi 1. júní 2000
Nautgripir, sauðfé 200 mg/kg Mjólk

1.2.5.4. Gentamísín Gentamísín Nautgripir, svín 1 000 mg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL
200 mg/kg Lifur, falla úr gildi 1. júní 2000
100 mg/kg Vöðvi, fita

Nautgripir 100 mg/kg Mjólk

1.2.5.5. Neómýsín Neómýsín Nautgripir, sauðfé, geitur, 5 000 mg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL
(einnig framýsetín) svín, kjúklingar, kalkúnar, 500 mg/kg Vöðvi, lifur, fita falla úr gildi 1. júní 2000“

endur
Nautgripir, sauðfé, geitur 500 mg/kg Mjólk
Kjúklingar 500 mg/kg Egg

2. Sníklalyf
2.2. Útsníklalyf
2.2.2. Lífræn fosföt

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,2.2.2.1. Asameþífos Asameþífos Laxategundir 100 mg/kg Vöðvi og roð í eðlilegum Bráðabirgðagildi fyrir MRL
hlutföllum falla úr gildi 1. júní 1997“
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá 26. júní
1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða
hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu (1), eins
og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1140/96 (2), einkum 6., 7. og 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður smám saman
að ákvarða hámarksmagn leifa allra lyfjafræðilega virkra efna sem
eru notuð í bandalaginu í dýralyf ætluð dýrum sem gefa af sér
afurðir til manneldis.

Ekki skal ákvarða hámarksmagn leifa (MRL) fyrr en nefndin um
dýralyf hefur kannað allar viðeigandi upplýsingar varðandi
skaðleysi leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem neyta matvæla úr
dýraríkinu og áhrif leifanna á iðnaðarvinnslu matvæla.

Við ákvörðun á hámarksmagni dýralyfjaleifa í matvælum úr
dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýrategundina sem
lyfjaleifarnar kunna að finnast í, magnið sem kann að finnast í
hverjum viðkomandi kjötvef úr dýri sem hefur fengið lyfjameðferð
(markvefur) og hvaða eiginleikar leifarinnar skipta máli við eftirlit
með lyfjaleifum (leifamerki).

Til að auðvelda eftirlitið með lyfjaleifum, sem kveðið er á um í
viðeigandi löggjöf bandalagsins, skal að jafnaði ákvarða
hámarksmagn lyfjaleifa í markvef lifrar eða nýrna. Hins vegar eru
lifur og nýru oft fjarlægð úr skrokkum í alþjóðaviðskiptum og
því ætti einnig ávallt að ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í vöðva-
eða fituvef.

Þegar um er að ræða dýralyf fyrir varpfugla, mjólkandi dýr eða
hunangsflugur skal einnig ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í eggjum,
mjólk eða hunangi.

Bæta ber própani, n-bútani, ísóbútani, papaveríni, pólýetýlen-
glýkóli (með mólþunga frá 200 upp í 10 000), pólíkresúleni,
magnesíumi og efnasamböndum þess, papaíni og fenóli við í
II. viðauka reglugerðar (EBE) nr. 2377/90.

Svo að unnt sé að ljúka vísindalegum rannsóknum ber að bæta
klórsúlóni og vedaprófeni við í III. viðauka reglugerðar (EBE) nr.
2377/90.

Fresta skal gildistöku þessarar reglugerðar um 60 daga svo að
aðildarríkin fái svigrúm til að gera þær breytingar, sem
nauðsynlegar kunna að vera með tilliti til ákvæða þessarar
reglugerðar, á markaðsleyfum sem hafa verið veitt fyrir
viðkomandi dýralyf í samræmi við tilskipun ráðsins
81/851/EBE (3), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
93/40/EBE (4).

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi
við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 151, 26. 6. 1996, bls. 26, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/97 frá 12.
nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 151, 26. 6. 1996, bls. 6.

(3) Stjtíð. EB nr. L 317, 6. 11. 1981, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 214, 24. 8. 1993, bls. 31.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1147/96

frá 25. júní 1996

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90
þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða

hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(*)

(Texti sem varðar EES)
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1. gr.

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er
hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa
reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 60 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. júní 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

A. II. viðauka er breytt sem hér segir:

1. Ólífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategund Önnur ákvæði

,,1.9. Magnesíum Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.10. Magnesíumsúlfat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.11. Magnesíumhýdroxíð Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.12. Magnesíumsterat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.13. Magnesíumglútamat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.14. Magnesíumórótat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.15. Magnesíumálsilíkat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.16. Magnesíumoxíð Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.17. Magnesíumkarbónat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.18. Magnesíumfosfat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.19. Magnesíumglýserófosfat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.20. Magnesíumaspartat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.21. Magnesíumsítrat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.22. Magnesíumasetat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
1.23. Magnesíumtrísilíkat Allar tegundir sem eru nýttar til matar“

2. Lífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategund Önnur ákvæði

,,2.37. Própan Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.38. n-bútan Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.39. Ísóbútan Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.40. Fenól Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.41. Papaverín Nautgripir Aðeins nýbornir kálfar
2.42. Pólíkresúlen Allar tegundir sem eru nýttar til matar Aðeins til staðbundinnar notkunar“
2.43. Papaín Allar tegundir sem eru nýttar til matar
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3. Efni sem almennt eru talin skaðlaus

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategund Önnur ákvæði

,,3.62. Pólýetýlenglýkól (með mólþunga frá 200 upp í 10 000) Allar tegundir sem eru nýttar til matar“

B. III. viðauka er breytt sem hér segir:

1. Sýkingarlyf
1.1. Efnameðferðarefni
1.1.5. Bensensúlfónamíð

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,1.1.5.1. Klórsúlón Klórsúlón Nautgripir 50 mg/kg Vöðvi Bráðabirgðagildi fyrir MRL
150 mg/kg Lifur falla úr gildi 1. janúar 2000“
400 mg/kg Nýra

5. Bólgueyðandi lyf
5.1. Steralaus bólgueyðandi lyf
5.1.1. Arýlprópíónsýra

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,5.1.1.1. Vedaprófen Vedaprófen Hestar 100 mg/kg Lifur Bráðabirgðagildi fyrir MRL
1 000 mg/kg Nýra falla úr gildi 1. janúar 1998“

50 mg/kg Vöðvi
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá 26. júní
1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða
hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu (1), eins
og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1147/96 (2), einkum 5., 6., 7. og 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður smám saman
að ákvarða hámarksmagn leifa allra lyfjafræðilega virkra efna sem
eru notuð í bandalaginu í dýralyf ætluð dýrum sem gefa af sér
afurðir til manneldis.

Ekki skal ákvarða hámarksmagn leifa (MRL) fyrr en nefndin um
dýralyf hefur kannað allar viðeigandi upplýsingar varðandi
skaðleysi leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem neyta matvæla úr
dýraríkinu og áhrif leifanna á iðnaðarvinnslu matvæla.

Við ákvörðun á hámarksmagni dýralyfjaleifa í matvælum úr
dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýrategundina sem
lyfjaleifarnar kunna að finnast í, magnið sem kann að finnast í
hverjum viðkomandi kjötvef úr dýri sem hefur fengið lyfjameðferð
(markvefur) og hvaða eiginleikar leifarinnar skipta máli við eftirlit
með lyfjaleifum (leifamerki).

Til að auðvelda eftirlitið með lyfjaleifum, sem kveðið er á um í
viðeigandi löggjöf bandalagsins, skal að jafnaði ákvarða
hámarksmagn lyfjaleifa í markvef lifrar eða nýrna. Hins vegar eru
lifur og nýru oft fjarlægð úr skrokkum í alþjóðaviðskiptum og
því ætti einnig ávallt að ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í vöðva-
eða fituvef.

Þegar um er að ræða dýralyf fyrir varpfugla, mjólkandi dýr eða
hunangsflugur skal einnig ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í eggjum,
mjólk eða hunangi.

Bæta ber dífloxasíni við í I. viðauka reglugerðar (EBE)
nr. 2377/90.

Bæta ber dímetýlftalati, díetýlftalati, etýllaktati, heptamínóli,
mentóli, flóróglúsínóli og trímetýlflóróglúsínóli við í II. viðauka
reglugerðar (EBE) nr. 2377/90.

Svo að unnt sé að ljúka vísindalegum rannsóknum ber að bæta
karprófeni og peneþamati (hvað varðar sauðfé og svín) við í
III. viðauka reglugerðar (EBE) nr. 2377/90.

Svo að unnt sé að ljúka vísindalegum rannsóknum, sem unnið er
að, ætti að framlengja til bráðabirgða gildistíma fyrir hámarksmagn
leifa, sem kveðið er á um í III. viðauka reglugerðar (EBE)
nr. 2377/90, fyrir þíabendasól.

Það lítur út fyrir að ekki verði hægt að ákveða gildi fyrir
hámarksmagn leifa kolsisíns þar sem leifar, í hvaða mæli sem er,
í matvælum úr dýraríkinu geta stofnað heilsu neytandans í hættu.
Því ber að bæta kolsisíni við í IV. viðauka reglugerðar (EBE)
nr. 2377/90.

Fresta skal gildistöku þessarar reglugerðar um 60 daga svo að
aðildarríkin fái svigrúm til að gera þær breytingar, sem
nauðsynlegar kunna að vera með tilliti til ákvæða þessarar
reglugerðar, á markaðsleyfum sem hafa verið veitt fyrir
viðkomandi dýralyf í samræmi við tilskipun ráðsins
81/851/EBE (3), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
93/40/EBE (4).

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi
við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 170, 9. 7. 1996, bls. 4, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1)  Stjtíð. EB nr. L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 151, 26. 6. 1996, bls. 26.

(3) Stjtíð. EB nr. L 317, 6. 11. 1981, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 214, 24. 8. 1993, bls. 31.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1311/96

frá 8. júlí 1996

um breytingu á I., II., III. og IV. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða

hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(*)

(Texti sem varðar EES)
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Ákvæðum I., II., III. og IV. viðauka við reglugerð (EBE)
nr. 2377/90 er hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum
við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 60 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 8. júlí 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

A. I. viðauka er breytt sem hér segir:

1. Sýkingarlyf
1.2. Sýklalyf
1.2.3. Kínólón

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,1.2.3.3. Dífloxasín Dífloxasín Kjúklingar, kalkúnar 200 mg/kg Lifur
150 mg/kg Nýra
50 mg/kg Vöðvi

200 mg/kg Hamur og fita“

B. II. viðauka er breytt sem hér segir:

2. Lífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategund Önnur ákvæði

,,2.44. Dímetýlftalat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.45. Díetýlftalat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.46. Etýllaktat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.47. Heptamínól Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.48. Mentól Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.49. Flóróglúsínól Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.50. Trímetýlflóróglúsínól Allar tegundir sem eru nýttar til matar“
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C. III. viðauka er breytt sem hér segir:

1. Sýkingarlyf
1.2. Sýklalyf
1.2.9. Penisillín

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,1.2.9.1. Peneþamat Bensýlpenisillín Sauðfé 50 mg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita Bráðabirgðagildi fyrir MRL
4 mg/kg Mjólk falla úr gildi 1. 1. 1998“

Svín   50 mg/kg  Vöðvi, lifur, nýra, fita

2. Sníklalyf
2.1. Innsníklalyf
2.1.1. Bensimídasól og pró-bensimídasól

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,2.1.1.5. Þíabendasól Summa þíabendasóls Nautgripir, sauðfé, geitur 100 mg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita Bráðabirgðagildi fyrir MRL
og  mjólk falla úr gildi 1. 1. 1998“
5-hýdroxýþíabendasóls

5. Bólgueyðandi lyf
5.1. Steralaus bólgueyðandi lyf
5.1.1. Afleiður arýlprópíónsýru

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,5.1.1.2. Karprófen Karprófen Nautgripir 1 000 mg/kg Lifur, nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL
500 mg/kg Vöðvi, fita falla úr gildi 1. 1. 1998“

 Hestar 1 000 mg/kg Lifur, nýra
50 mg/kg Vöðvi

100 mg/kg Fita

D. IV. viðauka er breytt sem hér segir:

Skrá yfir lyfjafræðilega virk efni sem ekki er unnt að ákveða hámarksmagn leifa fyrir:

,,7. Kolsisín“.
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá 26. júní
1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða
hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu (1), eins
og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1311/96 (2), einkum 7. og 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður smám saman
að ákvarða hámarksmagn leifa allra lyfjafræðilega virkra efna sem
eru notuð í bandalaginu í dýralyf ætluð dýrum sem gefa af sér
afurðir til manneldis.

Ekki skal ákvarða hámarksmagn leifa (MRL) fyrr en nefndin um
dýralyf hefur kannað allar viðeigandi upplýsingar varðandi
skaðleysi leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem neyta matvæla úr
dýraríkinu og áhrif leifanna á iðnaðarvinnslu matvæla.

Við ákvörðun á hámarksmagni dýralyfjaleifa í matvælum úr
dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýrategundina sem
lyfjaleifarnar kunna að finnast í, magnið sem kann að finnast í
hverjum viðkomandi kjötvef úr dýri sem hefur fengið lyfjameðferð
(markvefur) og hvaða eiginleikar leifarinnar skipta máli við eftirlit
með lyfjaleifum (leifamerki).

Til að auðvelda eftirlitið með lyfjaleifum, sem kveðið er á um í
viðeigandi löggjöf bandalagsins, skal að jafnaði ákvarða

hámarksmagn lyfjaleifa í markvef lifrar eða nýrna. Hins vegar eru
lifur og nýru oft fjarlægð úr skrokkum í alþjóðaviðskiptum og
því ætti einnig ávallt að ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í vöðva-
eða fituvef.

Þegar um er að ræða dýralyf fyrir varpfugla, mjólkandi dýr eða
hunangsflugur skal einnig ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í eggjum,
mjólk eða hunangi.

Svo að unnt sé að ljúka vísindalegum rannsóknum ber að bæta
klenbúteról-hýdróklóríði við í III. viðauka reglugerðar (EBE) nr.
2377/90.

Með tilskipun ráðsins 96/22/EB (3), um bann við notkun tiltekinna
efna með hormónavirkni eða skjaldheftandi virkni og betaverka í
búfjárrækt, er notkun klenbúteróls bönnuð fyrir öll húsdýr nema
þegar um er að ræða sérstaka lækningameðferð á hestum og kúm.

Fresta skal gildistöku þessarar reglugerðar um 60 daga svo að
aðildarríkin fái svigrúm til að gera þær breytingar, sem
nauðsynlegar kunna að vera með tilliti til ákvæða þessarar
reglugerðar, á markaðsleyfum sem hafa verið veitt fyrir
viðkomandi dýralyf í samræmi við tilskipun ráðsins
81/851/EBE (4), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
93/40/EBE (5).

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi
við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 170, 9. 7. 1996, bls. 4, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 170, 9. 7. 1996, bls. 4.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1312/96

frá 8. júlí 1996

um breytingu á III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar
sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn

leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(*)

(3) Stjtíð. EB nr. L 125, 23. 5. 1996, bls. 3.

(4) Stjtíð. EB nr. L 317, 6. 11. 1981, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. L 214, 24. 8. 1993, bls. 31.
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Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er hér
með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 60 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 8. júlí 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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A. III. viðauka er breytt sem hér segir:

3. Lyf sem hafa áhrif á taugakerfið

3.2. Lyf sem hafa áhrif á ósjálfráða taugakerfið

3.2.2. ß
2
 aðrenhermandi lyf

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,3.2.2.1. Klenbúteról- Klenbúteról Nautgripir 0,5 mg/kg Lifur, nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr
hýdróklóríð gildi 1. 7. 2000

0,1 mg/kg Vöðvi Ábending: einungis til hríðarstöð-
vunar

0,05 mg/kg Mjólk

Hestar    0,5 mg/kg Lifur, nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr
gildi 1. 7. 2000

0,1 mg/kg Vöðvi Ábending: Hríðarstöðvun og meðferð
við öndunarsjúkdómum“
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá 26. júní
1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða
hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu (1), eins
og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1312/96 (2), einkum 6., 7. og 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður smám saman
að ákvarða hámarksmagn leifa allra lyfjafræðilega virkra efna sem
eru notuð í bandalaginu í dýralyf ætluð dýrum sem gefa af sér
afurðir til manneldis.

Ekki skal ákvarða hámarksmagn leifa (MRL) fyrr en nefndin um
dýralyf hefur kannað allar viðeigandi upplýsingar varðandi
skaðleysi leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem neyta matvæla úr
dýraríkinu og áhrif leifanna á iðnaðarvinnslu matvæla.

Við ákvörðun á hámarksmagni dýralyfjaleifa í matvælum úr
dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýrategundina sem
lyfjaleifarnar kunna að finnast í, magnið sem kann að finnast í
hverjum viðkomandi kjötvef úr dýri sem hefur fengið lyfjameðferð
(markvefur) og hvaða eiginleikar leifarinnar skipta máli við eftirlit
með lyfjaleifum (leifamerki).

Til að auðvelda eftirlitið með lyfjaleifum, sem kveðið er á um í
viðeigandi löggjöf bandalagsins, skal að jafnaði ákvarða
hámarksmagn lyfjaleifa í markvef lifrar eða nýrna. Hins vegar eru
lifur og nýru oft fjarlægð úr skrokkum í alþjóðaviðskiptum og því
ætti einnig ávallt að ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í vöðva- eða
fituvef.

Þegar um er að ræða dýralyf fyrir varpfugla, mjólkandi dýr eða
hunangsflugur skal einnig ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í eggjum,
mjólk eða hunangi.

Bæta ber vetnisperoxíði, perediksýru, karbetósíni,
kvillæjasapónínum, bútýl-4-hýdroxýbensóati, natríum-bútýl-4-
hýdroxýbensóati og natríum-bensýl-4-hýdroxýbensóati við í
II. viðauka reglugerðar (EBE) nr. 2377/90.

Svo að unnt sé að ljúka vísindalegum rannsóknum ber að bæta
bakvílóprími við í III. viðauka reglugerðar (EBE) nr. 2377/90.

Fresta skal gildistöku þessarar reglugerðar um 60 daga svo að
aðildarríkin fái svigrúm til að gera þær breytingar, sem
nauðsynlegar kunna að vera með tilliti til ákvæða þessarar
reglugerðar, á markaðsleyfum sem hafa verið veitt fyrir viðkomandi
dýralyf í samræmi við tilskipun ráðsins 81/851/EBE (3), eins og
henni var síðast breytt með tilskipun 93/40/EBE (4).

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi
við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 170, 9. 7. 1996, bls. 8, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 170, 9. 7. 1996, bls. 8.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1433/96

frá 23. júlí 1996

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90
þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða

hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(*)

(3) Stjtíð. EB nr. L 317, 6. 11. 1981, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 214, 24. 8. 1993, bls. 31.
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1. gr.

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er
hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa
reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 60 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 23. júlí 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

A. II. viðauka er breytt sem hér segir:

1. Ólífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategund Önnur ákvæði

,,1.1. Vetnisperoxíð Allar tegundir sem eru nýttar til matar“

2. Lífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategund Önnur ákvæði

,,2.51. Perediksýra Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.52. Karbetósín Allar tegundir spendýra sem eru nýttar til matar
2.53. Kvillæjasapónín Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.54. Bútýl-4-hýdroxýbensóat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.55. Natríum-bútýl-4-hýdroxýbensóat Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.56. Natríum-bensýl-4-hýdroxýbensóat Allar tegundir sem eru nýttar til matar“

B. III. viðauka er breytt sem hér segir:

1. Sýkingarlyf
1.1. Efnameðferðarefni
1.1.2. Díamínópýrimídínafleiður

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,1.1.2.2. Bakvílóprím Bakvílóprím Nautgripir 300 mg/kg Lifur Bráðabirgðagildi fyrir MRL
 150 mg/kg Nýra falla úr gildi 1. 7. 1998

10 mg/kg Fita
30 mg/kg Mjólk

Svín 50 mg/kg Lifur Bráðabirgðagildi fyrir MRL
50 mg/kg Nýra falla úr gildi 1. 7. 1998“
40 mg/kg Fita og húð
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá 26. júní
1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða
hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu (1), eins
og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1433/96 (2), einkum 6., 7. og 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður smám saman
að ákvarða hámarksmagn leifa allra lyfjafræðilega virkra efna
sem eru notuð í bandalaginu í dýralyf ætluð dýrum sem gefa af
sér afurðir til manneldis.

Ekki skal ákvarða hámarksmagn leifa (MRL) fyrr en nefndin um
dýralyf hefur kannað allar viðeigandi upplýsingar varðandi
skaðleysi leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem neyta matvæla úr
dýraríkinu og áhrif leifanna á iðnaðarvinnslu matvæla.

Við ákvörðun á hámarksmagni dýralyfjaleifa í matvælum úr
dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýrategundina sem
lyfjaleifarnar kunna að finnast í, magnið sem kann að finnast í
hverjum viðkomandi kjötvef úr dýri sem hefur fengið lyfjameðferð
(markvefur) og hvaða eiginleikar leifarinnar skipta máli við eftirlit
með lyfjaleifum (leifamerki).

Til að auðvelda eftirlitið með lyfjaleifum, sem kveðið er á um í
viðeigandi löggjöf bandalagsins, skal að jafnaði ákvarða

hámarksmagn lyfjaleifa í markvef lifrar eða nýrna. Hins vegar eru
lifur og nýru oft fjarlægð úr skrokkum í alþjóðaviðskiptum og
því ætti einnig ávallt að ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í vöðva-
eða fituvef.

Þegar um er að ræða dýralyf fyrir varpfugla, mjólkandi dýr eða
hunangsflugur skal einnig ákvarða hámarksmagn lyfjaleifa í eggjum,
mjólk eða hunangi.

Bæta ber amitrasi (hvað varðar svín) við í I. viðauka reglugerðar
(EBE) nr. 2377/90.

Bæta ber setrímíði, lóbelíni, pankreatíni, klórókresóli, þýmóli og
ketóprófeni (hvað varðar svín) við í II. viðauka reglugerðar (EBE)
nr. 2377/90.

Svo að unnt sé að ljúka vísindalegum rannsóknum ber að bæta
amitrasi (hvað varðar nautgripi og sauðfé) við í III. viðauka
reglugerðar (EBE) nr. 2377/90.

Fresta skal gildistöku þessarar reglugerðar um 60 daga svo að
aðildarríkin fái svigrúm til að gera þær breytingar, sem
nauðsynlegar kunna að vera með tilliti til ákvæða þessarar
reglugerðar, á markaðsleyfum sem hafa verið veitt fyrir
viðkomandi dýralyf í samræmi við tilskipun ráðsins 81/851/EBE
(3), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 93/40/EBE (4).

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi
við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 184, 24. 7. 1996, bls. 21, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/97 frá
12. nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 184, 24. 7. 1996, bls. 21.

(3) Stjtíð. EB nr. L 317, 6. 11. 1981, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 214, 24. 8. 1993, bls. 31.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1742/96

frá 6. september 1996

um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr.
2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða

hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(*)
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1. gr.

Ákvæðum I., II. og III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90
er hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa
reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 60 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 6. september 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er breytt sem hér segir:

A. I. viðauka er breytt sem hér segir:

2. Sníklalyf
2.2. Útsníklalyf
2.2.2. Formamídín

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,2.2.2.1. Amitras Summa amitrass og allra Svín 400 mg/kg Fita + húð
umbrotsefna sem innihalda
2,4-DMA-hlutann, gefið
upp sem amitras

 200 mg/kg  Lifur, nýra“

B. II. viðauka er breytt sem hér segir:

2. Lífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategund Önnur ákvæði

,,2.30. Ketóprófen Svín
2.57. Setrímíð Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.58. Lóbelín Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.59. Pankreatín Allar tegundir spendýra sem eru nýttar til matar Aðeins til staðbundinnar notkunar“
2.60. Klórókresól Allar tegundir sem eru nýttar til matar
2.61. Þýmól Allar tegundir sem eru nýttar til matar
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C. III. viðauka er breytt sem hér segir:

2. Sníklalyf
2.2. Útsníklalyf
2.2.1. Formamídín

Lyfjafræðilega Leifamerki Dýrategund MRL Markvefur Önnur ákvæði
virk efni

,,2.2.1.1. Amitras Summa amitrass og allra Nautgripir 200 mg/kg Lifur, nýra, fita Bráðabirgðagildi fyrir MRL
umbrotsefna sem innihalda falla úr gildi 1. júlí 1998“
2,4-DMA-hlutann, gefið
upp sem amitras  10 mg/kg Mjólk

Sauðfé 400 mg/kg Fita
200 mg/kg Lifur, nýra
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 58/97 frá 31. júlí 1997(1).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/68/EB frá 21. október
1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um
markaðssetningu plöntuvarnarefna(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12a (tilskipun ráðsins
91/414/EBE) í XV. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 396 L 0068: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
96/68/EB frá 21. október 1996 (Stjtíð. EB nr. L 227,
30. 10. 1996, bls. 25).”.

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 96/68/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 13. nóvember 1997, að því
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 79/97
frá 12. nóvember 1997

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB nr. L 316, 20. 11. 1997, bls. 20 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 48, 20. 11. 1997, bls. 63.

(2) Stjtíð. EB nr. L 277, 30. 10. 1996, bls. 25.

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

E. Bull

98/EES/18/06
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991
um markaðssetningu plöntuvarnarefna (1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/46/EB (2),
einkum 2. mgr. 18. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE eru settar fram
kröfur um skjöl sem umsækjendur eiga að leggja fram, annars
vegar við skráningu virks efnis í I. viðauka og hins vegar til að fá
leyfi fyrir plöntuvarnarefni.

Í II. og III. viðauka verður að skýra fyrir umsækjendum eins
nákvæmlega og unnt er hvaða upplýsinga er krafist, svo sem við
hvaða aðstæður, skilyrði og með hvaða tæknilegu aðferðar-
forskriftum tiltekinna gagna skuli aflað. Þessum skýringum skal
komið á framfæri um leið og þær liggja fyrir til að umsækjendur
geti notað þær við skjalavinnslu sína.

Nú er unnt að viðhafa meiri nákvæmni varðandi kröfur um gögn
vegna leifa virka efnisins í eða á meðhöndluðum framleiðsluvörum,
matvælum og fóðri sem kveðið er á um í 6. þætti í A-hluta
II. viðauka.

Nú er jafnframt unnt að viðhafa meiri nákvæmni varðandi kröfur
um gögn vegna leifa plöntuvarnarefnis í eða á meðhöndluðum
framleiðsluvörum, matvælum og fóðri sem kveðið er á um í
8. þætti í A-hluta III. viðauka.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í tilskipun þessari, eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntuheilbrigði.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 91/414/EBE er breytt sem hér segir:

1. Í stað þáttar ,,6. Leifar plöntuvarnarefnis í eða á
meðhöndluðum framleiðsluvörum, matvælum og fóðri“ í
A-hluta II. viðauka komi I. viðauki við þessa tilskipun.

2. Við lið 7.2 A-hluta III. viðauka, ,,Gögn um áreitun“, bætist
eftirfarandi texti:

,,Við mælingar á áreitun af völdum plöntuvarnarefnis í lofti
sem notendur, nærstaddir eða starfsmenn anda að sér ber
að taka tillit til krafna um mælingaraðferðir sem lýst er í A-
hluta II. viðauka við tilskipun ráðsins 80/1107/EBE frá
27. nóvember 1980 um verndun starfsmanna gegn áhættu
vegna efna-, eðlis- og líffræðilegra áhrifavalda á
vinnustöðum.(*)

(*)    OJ nr. L 327, 3. 12. 1980, bls. 8.“

3. Í stað þáttar ,,8. Efnaleifar í eða á meðhöndluðum
framleiðsluvörum, matvælum og fóðri“ í A-hluta III. viðauka
komi II. viðauki við þessa tilskipun.

2. gr.

Aðildarríkjunum ber að samþykkja lög og stjórnsýslufyrirmæli
sem nauðsynleg eru til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
30. nóvember 1997. Þeim ber að tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 226, 7. 9. 1996, bls. 5, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/97 frá 12.
nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 230, 19. 8. 1991, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 214, 23. 8. 1996, bls. 18.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/68/EB

frá 21. október 1996

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu
plöntuvarnarefna(*)

(Texti sem varðar EES)
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3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 21. október 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI

Í stað 6. þáttar í A-hluta II. viðauka við tilskipun 91/414/EBE komi eftirfarandi:

,,6. EFNALEIFAR Í EÐA Á MEÐHÖNDLUÐUM FRAMLEIÐSLUVÖRUM, MATVÆLUM OG
FÓÐRI

Inngangur

i) Upplýsingar, sem eru veittar, ásamt upplýsingum um eina eða fleiri efnablöndur sem innihalda
virka efnið, skulu vera nógu greinargóðar til að hægt sé að láta fara fram mat á áhættu sem
mönnum stafar af leifum virka efnisins og viðeigandi umbrots-, niðurbrots- og hvarfefna í
matvælum. Þar að auki skulu upplýsingar sem eru veittar nægja til að:

- ákveða hvort skrá eigi virka efnið í I. viðauka,

- tilgreina viðeigandi skilyrði eða takmarkanir í tengslum við skráningu í I. viðauka.

ii) Gefa þarf nákvæma lýsingu (forskrift) á efninu sem er notað, samanber lið 11 í 1. þætti.

iii) Rannsóknir þurfa að fara fram í samræmi við fyrirliggjandi leiðbeiningaskjal um fyrirskipaðar
aðferðir við prófun leifa plöntuvarnarefna í matvælum(*).

iv) Þegar svo ber undir ber að nota viðeigandi tölfræðilegar aðferðir við greiningu gagna. Tölfræðilegu
greininguna ber að sundurliða nákvæmlega.

v) Stöðugleiki efnaleifa í geymslu

Nauðsynlegt kann að reynast að rannsaka stöðugleika efnaleifa í geymslu. Sýnin eru venjulega
fryst innan 24ra stunda frá sýnatöku og sé ekki vitað til þess að ákveðið efnasamband sé að
öðru leyti rokgjarnt eða óstöðugt er yfirleitt ekki krafist gagna um sýni sem eru dregin út og
greind innan 30 daga frá sýnatöku (innan sex mánaða ef um er að ræða geislamerkt efni).

Við rannsóknir á efnum, sem eru ekki geislamerkt, skal nota dæmigert efnaumhverfi og helst
sýni úr meðhöndlaðri ræktun eða dýrum sem í eru efnaleifar. Ef þetta er ekki unnt er þekkt
magn af efninu sett saman við jafna skammta af tilreiddum samanburðarsýnum fyrir geymslu
við venjuleg geymsluskilyrði.

Ef um er að ræða verulegt niðurbrot í geymslu (yfir 30%) kann að reynast nauðsynlegt að
breyta geymsluskilyrðum eða geyma sýnin ekki áður en þau eru greind og endurtaka rannsóknir
í þeim tilvikum þar sem geymsluskilyrðin voru ófullnægjandi.

Leggja skal fram nákvæmar upplýsingar um undirbúning sýna og geymsluskilyrði (hitastig og
tíma) sýna og útdrátta. Einnig verður krafist gagna um stöðugleika sýnaútdrátta í geymslu
nema sýnin séu greind innan 24ra stunda frá því að þau voru dregin út.

6.1. Efnaskipti, dreifing og táknun efnaleifa í plöntum

Markmið prófana

Markmiðið með þessum rannsóknum er:

- að áætla heildarmagn endanlegra efnaleifa í viðeigandi hluta plantna á uppskerutíma að lokinni
áformaðri meðhöndlun,

(*)    Verið er að semja leiðbeiningar.
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- að tegundargreina helstu efnisþættina í heildarmagni endanlegrar efnaleifar,

- að tilgreina dreifingu efnaleifa milli viðeigandi plöntuhluta,

- að magngreina helstu efnisþættina í efnaleifinni og sýna fram á virkni útdráttaraðferðanna að
því er þessa efnisþætti varðar,

- að ákveða hvernig beri að skilgreina og tákna efnaleif.

Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Ávallt skal gera þessar rannsóknir nema unnt sé að sýna fram á að engar efnaleifar verði eftir á
plöntum eða plöntuafurðum sem eru notaðar sem matvæli eða fóður.

Prófunarskilyrði

Rannsóknir á efnaskiptum skulu taka til ræktunar eða ræktunarflokka þar sem ætlunin er að nota
plöntuvarnarefni með viðkomandi virku efni. Ef fyrirhuguð er margskonar notkun fyrir mismunandi
ræktunarflokka eða fyrir ávaxtaræktun er nauðsynlegt að rannsaka að minnsta kosti þrjár ræktanir
nema unnt sé að sýna fram á að ólíklegt sé að mismunandi efnaskipti eigi sér stað. Þegar notkun er
fyrirhuguð í mismunandi ræktunarflokkum verða rannsóknirnar að vera dæmigerðar fyrir viðkomandi
flokka. Í þeim tilgangi má líta svo á að ræktun falli í einn af fimm flokkum: rótargrænmeti,
blaðgrænmeti, ávexti, belgjurtir og olíufræ, og korn. Ef gerðar hafa verið rannsóknir á ræktun úr
þremur þessara flokka og niðurstöðurnar gefa til kynna að niðurbrotsleiðin sé svipuð í öllum
flokkunum þremur er ólíklegt að þörf verði á fleiri rannsóknum nema gera megi ráð fyrir mismunandi
efnaskiptum. Við rannsóknir á efnaskiptum skal einnig taka tillit til mismunandi eiginleika virka
efnisins og fyrirhugaðrar notkunaraðferðar.

Leggja verður fram mat á niðurstöðum úr mismunandi rannsóknum á upptökustað og upptökuleið
(t.d. í gegnum lauf eða rætur) og dreifingu efnaleifanna milli viðeigandi plöntuhluta á uppskerutíma
(og skal leggja sérstaka áherslu á þá hluta sem eru ætir mönnum og dýrum). Ef plantan tekur virka
efnið eða tilheyrandi umbrotsefni ekki til sín skal gefa skýringu á því. Upplýsingar um verkunarhátt
og eðlis-efnafræðilega eiginleika virka efnisins geta komið að gagni við mat á tilraunagögnum.

6.2. Efnaskipti, dreifing og táknun efnaleifa í búfénaði

Markmið prófana

Markmiðið með þessum rannsóknum er:

- að tegundargreina helstu efnisþættina í heildarmagni efnaleifar í ætum dýraafurðum,

- að ákvarða hraða niðurbrots og útskilnaðar á heildarmagni endanlegrar efnaleifar í tilteknum
dýraafurðum (mjólk eða eggjum) og úrgangsefnum,

- að tilgreina dreifingu efnaleifa milli viðeigandi ætra dýraafurða,

- að magngreina helstu efnisþættina í efnaleifinni og sýna fram á virkni útdráttaraðferðanna að
því er þessa efnisþætti varðar,

- að afla gagna sem leggja má til grundvallar við ákvörðun um hvort þörf sé á rannsóknum á
fóðrun búfénaðar eins og kveðið er á um í lið 6.4,

- að ákveða hvernig beri að skilgreina og tákna efnaleif.
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Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Ekki er krafist rannsókna á efnaskiptum í dýrum, svo sem mjólkandi jórturdýrum (t.d. geitum eða
kúm) eða varphænum, nema varnarefnin, sem eru notuð, skilji eftir sig umtalsverðar efnaleifar í fóðri
búfénaðar (³  > 0,1 mg/kg af heildarfæðunni sem er gefin, nema í sérstökum tilvikum, t.d. ef um er að
ræða virk efni sem safnast upp). Ef í ljós kemur að mikill munur er á efnaskiptaleiðum í rottum og
jórturdýrum verður að gera rannsókn á svínum nema búist sé við að svín muni neyta óverulegs
magns.

6.3. Efnaleifaprófanir

Markmið prófana

Markmiðið með þessum rannsóknum er:

- að ákvarða mesta magn efnaleifa sem hugsast getur að verði eftir í meðhöndluðum plöntum á
uppskerutíma eða þegar þær eru teknar úr geymslu í samræmi við góðar starfsvenjur í landbúnaði,

og

- að ákvarða, þar sem það á við, hversu hratt plöntuvarnarefni í eða á plöntum hverfur.

Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Ávallt skal gera þessar rannsóknir ef nota á plöntuvarnarefnið á plöntur eða plöntuafurðir sem eru
notaðar sem matvæli eða fóður eða ef þessar plöntur geta tekið til sín efnaleifar úr jarðvegi eða öðru
efnaumhverfi, nema unnt sé að framreikna út frá fullnægjandi gögnum um aðra ræktun.

Leggja skal fram gögn úr efnaleifaprófunum samhliða skjölunum sem krafist er í II. viðauka fyrir þá
notkun plöntuvarnarefnisins sem sótt er um leyfi fyrir samtímis því að lögð eru fram skjöl fyrir
skráningu virka efnisins í I. viðauka.

Prófunarskilyrði

Prófanir undir eftirliti skulu vera í samræmi við ítrustu mörk góðra starfsvenja í landbúnaði.
Prófskilyrðin skulu miðast við mesta efnaleifastyrk sem eðlilegt er að búast við (t.d. eftir hámarksfjölda
skipta sem fyrirhugað er að nota efnið, notkun fyrirhugaðs hámarksmagns, stystu hlé á notkun fyrir
uppskeru, eða tímabil þar sem notkun liggur niðri, eða geymslutímabil) en gefa samt raunhæfa mynd
af aðstæðum sem skapa mestar líkur á efnaleifum.

Afla verður nægilegra gagna og leggja fram til að staðfesta að áhrifin sem ákvörðuð eru reynist rétt
á viðkomandi svæðum og við mismunandi skilyrði sem búast má við á svæðunum þar sem mælt er
með notkun efnisins.

Við gerð áætlunar um prófun undir eftirliti ber að öðru jöfnu að taka tillit til þátta á borð við
mismunandi veðurskilyrði á framleiðslusvæðum, mismunandi framleiðsluaðferðir (t.d. utanhúss
eða í gróðurhúsi), framleiðsluárstíðir, blöndutegundir o.fl.

Almennt gildir sú regla að þegar um er að ræða röð sambærilegra skilyrða skulu prófanirnar spanna
minnst tvö vaxtarskeið. Allar undantekningar skal rökstyðja til fulls.

Erfitt er að ákvarða nákvæmlega hversu margar prófanir eru nauðsynlegar fyrr en frummat hefur
farið fram á niðurstöðum prófananna. Lágmarkskröfur um gögn gilda aðeins ef unnt er að sýna fram
á að gögn frá mismunandi framleiðslusvæðum séu sambærileg, t.d. að því er varðar veðurfar,
framleiðsluaðferðir, vaxtarskeið o.s.frv. Ef gert er ráð fyrir að allar aðrar breytur (veðurfar o.s.frv.)
séu sambærilegar þarf minnst átta prófanir, sem eru dæmigerðar fyrir áformað ræktunarsvæði,
þegar um mikilsháttar ræktun er að ræða. Fyrir lítilsháttar ræktun er venjulega krafist fjögurra
prófana sem eru dæmigerðar fyrir áformað ræktunarsvæði.
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Þar eð efnaleifar eftir meðhöndlun að lokinni uppskeru eða í varinni ræktun eru miklu einsleitari eru
prófanir frá einu vaxtarskeiði viðunandi. Vegna meðhöndlunar að lokinni uppskeru er að öllu jöfnu
krafist minnst fjögurra prófana sem eiga helst að fara fram á mismunandi stöðum og með mismunandi
ræktunarafbrigði. Gera verður röð prófana fyrir hverja notkunaraðferð og geymslutegund nema
unnt sé að taka af öll tvímæli um hvaða aðstæður skapa mestar líkur á efnaleifum.

Fækka má rannsóknum sem framkvæma þarf fyrir hvert vaxtarskeið ef unnt er að sýna fram á að
magn efnaleifa í plöntum eða plöntuafurðum verði undir ákvörðunarmörkum.

Ef verulegur hluti ætra plantna er til staðar þegar meðhöndlun fer fram skal leggja fram, fyrir helming
þeirra prófana undir eftirliti sem greint er frá, gögn sem sýna áhrif tíma á magn efnaleifa sem fyrir eru
(rannsóknir á efnaleifarýrnun), nema unnt sé að rökstyðja að ætar afurðir verði ekki fyrir áhrifum af
notkun plöntuvarnarefnisins við áformaðar notkunaraðstæður.

6.4. Fóðrunarrannsóknir á búfénaði

Markmið prófana

Markmiðið með þessum rannsóknum er að ákvarða magn efnaleifa í vörum úr dýraríkinu vegna leifa
í fóðri eða fóðurjurtum.

Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Fóðrunarrannsókna er ekki krafist nema:

- verulegt magn efnaleifa ( ³  0,1 mg/kg af heildarfóðurgjöfinni, nema í sérstökum tilvikum, t.d.
ef um er að ræða virk efni sem safnast upp) geti verið í uppskeru eða hluta uppskeru (svo sem
í afskurði og úrgangi) sem gefin er dýrum, og

- efnaskiptarannsóknir gefi til kynna að verulegt magn efnaleifa (0,01 mg/kg eða yfir
ákvörðunarmörkum ef þau eru hærri en 0,01 mg/kg) sé í ætum dýravef, með hliðsjón af því
magni efnaleifa í hugsanlegu fóðri sem verður til við einfaldan skammt.

Þar sem við á ber að leggja fram niðurstöður úr sérstökum fóðrunarrannsóknum á mjólkandi
jórturdýrum og/eða varphænum. Ef niðurstöður efnaskiptarannsókna, sem lagðar eru fram í samræmi
við ákvæði liðar 6.2, benda til þess að mikill munur sé á efnaskiptaleiðum í svínum og jórturdýrum
verður að gera fóðrunarrannsókn á svínum nema búist sé við að svín muni neyta óverulegs magns.

Prófunarskilyrði

Að öðru jöfnu er fóðrið gefið í þremur mismunandi skömmtum (miðað við væntanlegt magn efnaleifa,
þrefalt til fimmfalt væntanlegt magn efnaleifa og tífalt væntanlegt magn efnaleifa). Til að ákveða
einfaldan skammt verður að setja saman fræðilegan fóðurskammt.

6.5. Áhrif iðnaðarvinnslu og/eða vinnslu á heimilum

Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Ákvörðun um hvort framkvæma þurfi rannsóknir á vinnslu er háð:

- mikilvægi unnu vörunnar í fæðu manna eða dýra,

- magni efnaleifar í plöntunni eða plöntuafurðinni sem vinna á,

- eðlis-efnafræðilegum eiginleikum virka efnisins eða viðeigandi umbrotsefna, og

- þeim möguleika að finna megi niðurbrotsefni, sem hafa eiturefnafræðilega þýðingu, að lokinni
vinnslu plöntunnar eða plöntuafurðarinnar.
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Að öðru jöfnu er ekki þörf á vinnslurannsóknum ef ekki finnast leifar, sem eru verulegar eða unnt er
að sýna fram á í efnagreiningu, í plöntunni eða plöntuafurðinni sem vinna á eða ef fræðilegur
hámarksdagskammtur (TMDI) er minni en 10% af viðteknum dagskammti (ADI). Auk þess er að
jafnaði ekki krafist vinnslurannsókna á plöntum eða plöntuafurðum sem eru helst borðar hráar nema
ef hluti þeirra er óætur, eins og í sítrusávöxtum, bönunum eða kívíávöxtum en þá kann að vera þörf
á gögnum um dreifingu efnaleifa í hýði og aldinkjöti.

Með ,,verulegu magni efnaleifa“ er yfirleitt átt við magn sem er yfir 0,1 mg/kg. Ef viðkomandi
varnarefni hefur bráðar eiturverkanir og/eða viðtekinn dagskammtur þess er lítill skal íhuga hvort
ekki beri að gera vinnslurannsóknir á efnaleifum undir 0,1 mg/kg sem unnt er að ákvarða.

Yfirleitt er ekki krafist rannsókna á áhrifum vinnslu á eðli efnaleifar ef eingöngu er um að ræða
einfaldar aðgerðir þar sem ekki verður breyting á hitastigi plöntunnar eða plöntuafurðarinnar, svo
sem þvott, skurð eða pressun.

6.5.1.Áhrif á eðli efnaleifar

Markmið prófana

Markmiðið með þessum rannsóknum er að ganga úr skugga um hvort niðurbrots- eða hvarfefni verði
til úr efnaleifum við vinnslu hráefna, en það kann að krefjast sérstaks áhættumats.

Prófunarskilyrði

Með hliðsjón af magni efnaleifar og efnafræðilegri samsetningu hennar í hrávörunni ber að skoða röð
dæmigerðra vatnsrofsaðstæðna (þar sem líkt er eftir viðeigandi vinnsluaðgerðum), þar sem við á.
Einnig kann að þurfa að rannsaka önnur áhrif vinnslunnar en vatnsrof ef eiginleikar virka efnisins eða
umbrotsefna þess benda til þess að niðurbrotsefni sem hafa umtalsverðar eiturverkanir geti orðið til
við þessa vinnslu. Við þessar rannsóknir er venjulega notað geislamerkt form virka efnisins.

6.5.2. Áhrif vinnslu á magn efnaleifar

Markmið prófana

Helstu markmið með þessum rannsóknum eru:

- að ákvarða magnbundna dreifingu efnaleifa í hinum ýmsu milli- og lokaafurðum og meta
yfirfærslustuðla,

- að gera það kleift að áætla á raunhæfari hátt efnaleifar sem berast með fæðu.

Prófunarskilyrði

Í vinnslurannsóknum skal taka fyrir vinnslu á heimilum og/eða raunverulega iðnaðarvinnslu.

Í fyrra tilvikinu er venjulega aðeins þörf á grundvallarröð ,,jafnvægisrannsókna“ sem eru dæmigerðar
fyrir venjulega vinnslu á plöntum eða plöntuhlutum sem innihalda verulegt magn efnaleifa. Rökstyðja
skal valið á þessari dæmigerðu vinnsluaðferð eða vinnsluaðferðum. Tæknin, sem notuð er í
vinnslurannsóknum, svari ávallt eins nákvæmlega og unnt er til raunverulegra aðstæðna. Gera skal
yfirlit þar sem massajafnvægi efnaleifa í öllum milliafurðum og lokaafurðum er skoðað. Við gerð
þessa yfirlits er unnt að sjá aukningu eða minnkun á styrk efnaleifa í einstökum afurðum og ákvarða
samsvarandi yfirfærslustuðla.
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Ef unnar plöntuafurðir gegna mikilvægu hlutverki í fæðunni og ef ,,jafnvægisrannsóknir“ gefa til
kynna að veruleg yfirfærsla efnaleifa yfir í unnu afurðirnar gæti átt sér stað er nauðsynlegt að gera
þrjár ,,framhaldsrannsóknir“ til að ákvarða leifastyrkingar- eða þynningarstuðla.

6.6. Efnaleifar í síðari ræktun

Markmið prófana

Rannsóknirnar eiga að gera það kleift að meta hugsanlegar efnaleifar í síðari ræktun.

Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Ef gögn, sem aflað er í samræmi við lið 7.1 í II. viðauka eða í lið 9.1 í III. viðauka, leiða í ljós að
verulegt magn efnaleifa (> 10% af virka efninu, sem notað var, miðað við heildarmagn óbreytts virks
efnis og viðeigandi umbrots- eða niðurbrotsefna þess) verður eftir í jarðvegi eða plöntuefni, eins og
hálmi eða lífrænu efni, fram til sáningar eða gróðursetningar hugsanlegrar síðari ræktunar og gæti
skilið eftir efnaleifar sem eru yfir ákvörðunarmörkunum í síðari ræktun á uppskerutíma er rétt að
athuga stöðuna með tilliti til magns efnaleifa. Athugun ætti meðal annars að ná til eðlis efnaleifa í
plöntum úr síðari ræktun og að minnsta kosti fræðilegrar spár um magn þessara efnaleifa. Ef ekki er
hægt að útiloka líkur á efnaleifum við síðari ræktun skal rannsaka efnaskipti og dreifingu og gera
prófanir á vettvangi ef þörf krefur.

Prófunarskilyrði

Ef gerð er fræðileg spá um efnaleifar við síðari ræktun skal veita nánari upplýsingar um spána og
rökstyðja hana.

Rannsaka skal efnaskipti og dreifingu og, ef þörf krefur, gera prófanir á vettvangi á dæmigerðum
ræktuðum plöntum sem valdar eru sem dæmi um eðlilegar starfsvenjur í landbúnaði.

6.7. Tillaga að hámarksmagni efnaleifa (MRL) og skilgreiningu á efnaleifum

Leggja skal fram fullan rökstuðning fyrir tillögu að hámarksmagni efnaleifa, ásamt nákvæmum
upplýsingum um tölfræðigreininguna sem var notuð ef það á við.

Þegar skorið er úr um hvaða sambönd eigi að telja með í skilgreiningu á efnaleif skal taka tillit til þess
hvort samböndin hafi umtalsverðar eiturverkanir, í hvaða magni megi ætla að þau verði til staðar og
hagkvæmni efnagreiningaraðferðarinnar sem lögð er til vegna eftirlits og aðgæslu eftir skráningu.

6.8. Tillaga að hléum á fyrirhugaðri notkun fyrir uppskerutíma, að tímabilum þar sem notkun
liggur niðri eða að geymslutímabilum ef um notkun eftir uppskerutíma er að ræða

Leggja verður fram fullan rökstuðning fyrir tillögunum.

6.9. Mat á hugsanlegri og raunverulegri áreitun með fæðu og eftir öðrum leiðum

Lögð verður áhersla á að reikna út raunhæfa spá um efnaleifar sem berast með fæðu. Þetta má gera
í áföngum þannig að spárnar verði stöðugt raunhæfari. Þar sem við á skal taka tillit til annarra
áreitunarupptaka, svo sem leifa frá manna- og dýralyfjum.
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6.10.Samantekt og mat á hegðun efnaleifa

Samantekt og mat á öllum gögnum sem greint er frá í þessum þætti skal vera í samræmi við
leiðbeiningar lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna að því er viðvíkur framsetningu á samantektum og
mati. Hér skal leggja fram nákvæmt og gagnrýni mat á þessum gögnum í tengslum við viðmiðanir og
leiðbeiningar um mat og ákvörðunartöku, með sérstakri vísun í þá áhættu sem kann að skapast fyrir
menn og dýr og umfang, gæði og áreiðanleika gagnasafnsins.
Einkum verður að fjalla um hugsanlegar eiturverkanir umbrotsefna sem eru ekki úr spendýrum.

Gera skal yfirlitsmynd yfir efnaskiptaleiðir í plöntum og dýrum og skýra stuttlega frá dreifingunni
og þeim efnabreytingum sem eiga sér stað.“
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II. VIÐAUKI

Í stað 8. þáttar í A-hluta III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE komi eftirfarandi:

,,8. EFNALEIFAR Í EÐA Á MEÐHÖNDLUÐUM FRAMLEIÐSLUVÖRUM, MATVÆLUM OG
FÓÐRI

Inngangur

Ákvæði inngangs 6. þáttar II. viðauka gilda.

8.1. Efnaskipti, dreifing og táknun efnaleifa í plöntum eða búfénaði

Markmið prófana

Markmiðið með þessum rannsóknum er:

- að áætla heildarmagn endanlegra efnaleifa í viðeigandi hluta plantna á uppskerutíma að lokinni
áformaðri meðhöndlun,

- að ákvarða hraða niðurbrots og útskilnaðar á heildarmagni efnaleifar í tilteknum dýraafurðum
(mjólk eða eggjum) og úrgangsefnum,

- að tegundargreina helstu efnisþættina í heildarmagni endanlegrar efnaleifar í plöntum og ætum
dýraafurðum,

- að skilgreina dreifingu efnaleifa milli viðeigandi plöntuhluta annars vegar og milli viðeigandi
ætra dýraafurða hins vegar,

- að magngreina helstu efnisþættina í efnaleifinni og sýna fram á virkni útdráttaraðferðanna að
því er þessa efnisþætti varðar,

- að afla gagna sem leggja má til grundvallar við ákvörðun um hvort þörf sé á rannsóknum á
fóðrun búfénaðar eins og kveðið er á um í lið 8.3,

- að ákveða hvernig beri að skilgreina og tákna efnaleif.

Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Einungis er þörf á frekari efnaskiptarannsóknum ef ekki er unnt að framreikna frá gögnum um virka
efnið sem aflað hefur verið í samræmi við kröfurnar í liðum 6.1 og 6.2 í II. viðauka. Þetta getur átt
við um plöntur eða búfénað sem ekki voru lögð fram gögn um í tengslum við skráningu virka efnisins
í I. viðauka eða ef gögn voru ekki nauðsynleg til að breyta skilyrðum fyrir skráningu þess í I. viðauka
eða ef vænta má mismunandi efnaskipta.

Prófunarskilyrði

Sömu ákvæði gilda og kveðið er á um í samsvarandi málsgreinum í liðum 6.1 og 6.2 í II. viðauka.
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8.2. Efnaleifaprófanir

Markmið prófana

Markmiðið með þessum rannsóknum er:

- að ákvarða mesta magn efnaleifa sem hugsast getur að verði eftir í meðhöndluðum plöntum á
uppskerutíma eða þegar þær eru teknar úr geymslu í samræmi við góðar starfsvenjur í landbúnaði,

og

- að ákvarða, þar sem það á við, hversu hratt varnarefni í eða á plöntum hverfur.

Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Einungis er þörf á efnaleifaprófunum ef ekki er unnt að framreikna frá gögnum um virka efnið sem
aflað hefur verið í samræmi við kröfurnar í lið 6.3.6 í II. viðauka. Þetta getur átt við um sérstakar
blöndur, sérstakar notkunaraðferðir eða ræktun sem ekki voru lögð fram gögn um í tengslum við
skráningu virka efnisins í I. viðauka eða ef gögn voru ekki nauðsynleg til að breyta skilyrðum fyrir
skráningu þess í I. viðauka.

Prófunarskilyrði

Sömu ákvæði gilda og kveðið er á um í samsvarandi málsgreinum í lið 6.3 í II. viðauka.

8.3. Fóðrunarrannsóknir á búfénaði

Markmið prófana

Markmiðið með þessum rannsóknum er að ákvarða magn efnaleifa í vörum úr dýraríkinu vegna leifa
í fóðri eða fóðurjurtum.

Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Einungis er þörf á frekari fóðrunarrannsóknum til að meta hámarksmagn efnaleifa fyrir vörur úr
dýraríkinu ef ekki er unnt að framreikna frá gögnum um virka efnið sem aflað hefur verið í samræmi
við kröfurnar í lið 6.4 í II. viðauka. Þetta getur átt við ef heimila á viðbótarfóðurjurtir, er verður til
þess að búfénaður tekur til sín meiri efnaleifar, sem ekki voru lögð fram gögn um í tengslum við
skráningu virka efnisins í I. viðauka eða ef gögn voru ekki nauðsynleg til að breyta skilyrðum fyrir
skráningu þess í I. viðauka.

Prófunarskilyrði

Sömu ákvæði gilda og kveðið er á um í samsvarandi málsgreinum í liðum 6.4 í II. viðauka.

8.4. Áhrif iðnaðarvinnslu og/eða vinnslu á heimilum

Markmið prófana

Helstu markmið með þessum rannsóknum eru:

- að ganga úr skugga um hvort niðurbrots- eða hvarfefni verði til úr efnaleifum við vinnslu
hráefna, en það kann að krefjast sérstaks áhættumats,

- að ákvarða magnbundna dreifingu efnaleifa í hinum ýmsu milli- og lokaafurðum og meta
yfirfærslustuðla,

- að gera það kleift að áætla á raunhæfari hátt efnaleifar sem berast með fæðu.
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Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Einungis er þörf á frekari rannsóknum ef ekki er unnt að framreikna frá gögnum um virka efnið sem
aflað hefur verið í samræmi við kröfurnar í lið 6.5 í II. viðauka. Þetta getur átt við um ræktun sem
ekki voru lögð fram gögn um í tengslum við skráningu virka efnisins í I. viðauka eða ef gögn voru ekki
nauðsynleg til að breyta skilyrðum fyrir skráningu þess í I. viðauka.

Prófunarskilyrði

Sömu ákvæði gilda og kveðið er á um í samsvarandi málsgreinum í lið 6.5 í II. viðauka.

8.5. Efnaleifar í síðari ræktun

Markmið prófana

Rannsóknirnar eiga að gera það kleift að meta hugsanlegar efnaleifar í síðari ræktun.

Aðstæður þar sem rannsókna er krafist

Einungis er þörf á frekari rannsóknum ef ekki er unnt að framreikna frá gögnum um virka efnið sem
aflað hefur verið í samræmi við kröfurnar í lið 6.6 í II. viðauka. Þetta getur átt við um sérstakar
blöndur, sérstakar notkunaraðferðir eða ræktun sem ekki voru lögð fram gögn um í tengslum við
skráningu virka efnisins í I. viðauka eða ef gögn voru ekki nauðsynleg til að breyta skilyrðum fyrir
skráningu þess í I. viðauka.

Prófunarskilyrði

Sömu ákvæði gilda og kveðið er á um í samsvarandi málsgreinum í lið 6.6 í II. viðauka.

8.6. Tillaga að hámarksmagni efnaleifa (MRL) og skilgreiningu á efnaleifum

Leggja skal fram fullan rökstuðning fyrir tillögu að hámarksmagni efnaleifa, ásamt nákvæmum
upplýsingum um tölfræðigreininguna sem var notuð ef það á við.

Bendi efnaskiptarannsóknir, sem lögð eru fram gögn um í samræmi við ákvæði liðar 8.1, til þess að
breyta beri skilgreiningunni á efnaleif með hliðsjón af efnum sem finnast í raun í efnaleif, og
nauðsynlegum úrskurði, samkvæmt samsvarandi málsgrein í lið 6.7 í II. viðauka, kann að reynast
nauðsynlegt að endurmeta virka efnið.

8.7. Tillaga að hléum á fyrirhugaðri notkun fyrir uppskerutíma, að tímabilum þar sem notkun
liggur niðri eða að geymslutímabilum ef um notkun eftir uppskerutíma er að ræða

Leggja verður fram fullan rökstuðning fyrir tillögunum.

8.8. Mat á hugsanlegri og raunverulegri áreitun með fæðu og eftir öðrum leiðum

Lögð verður áhersla á að reikna út raunhæfa spá um efnaleifar sem berast með fæðu. Þetta má gera
í áföngum þannig að spárnar verði stöðugt raunhæfari. Þar sem við á skal taka tillit til annarra
áreitunarupptaka, svo sem leifa frá manna- og dýralyfjum.
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8.9. Samantekt og mat á hegðun efnaleifa

Samantekt og mat á öllum gögnum sem greint er frá í þessum þætti skal vera í samræmi við
leiðbeiningar lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna að því er viðvíkur framsetningu á samantektum og
mati. Hér skal leggja fram nákvæmt og gagnrýnið mat um þessi gögn í tengslum við viðmiðanir og
leiðbeiningar um mat og ákvörðunartöku, með sérstakri vísun í þá áhættu sem kann að skapast fyrir
menn og dýr og umfang, gæði og áreiðanleika gagnasafnsins.

Hafi verið lögð fram gögn um efnaskipti verður að fjalla um hugsanlegar eiturverkanir umbrotsefna
sem eru ekki úr spendýrum.

Gera skal yfirlitsmynd yfir efnaskiptaleiðir í plöntum og dýrum og skýra stuttlega frá dreifingunni
og þeim efnabreytingum sem eiga sér stað, hafi verið lögð fram gögn um efnaskipti.“
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 3/97 frá 10. mars 1997(1).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/71/EB frá 10. janúar
1996 um sameiginlega tæknilega reglugerð um aðgang að
pakkaskiptum almennum gagnanetum (PSPDN) með X.25-
skilflötum samkvæmt CCITT-tilmælum(2) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við 41. lið (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 95/526/EB) í XVIII. kafla II. viðauka
við samninginn:

,,4m. 396 D 0071: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
96/71/EB frá 10. janúar 1996 um sameiginlega tæknilega
reglugerð um aðgang að pakkaskiptum almennum
gagnanetum (PSPDN) með X.25-skilflötum samkvæmt
CCITT-tilmælum (Stjtíð. EB nr. L 13, 18. 1. 1996, bls.
23).”.

2. gr.

Fullgiltur texti ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 96/71/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 13. nóvember 1997, að því
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 80/97
frá 12. nóvember 1997

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

E. Bull

(1) Stjtíð. EB nr. L 182, 10. 7. 1997 bls. 30 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr.
39, 10. 7. 1997, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB nr. L 13, 18. 1. 1996, bls. 23.

98/EES/18/07
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/263/EBE frá 29. apríl 1991
um samhæfingu laga aðildarríkjanna um notendabúnað til fjarskipta
ásamt gagnkvæmri viðurkenningu á samræmi (1), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun 93/68/EBE (2) og hún rýmkuð
með tilskipun 93/97/EBE (3), einkum 2. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Framkvæmdastjórnin hefur, samkvæmt málsmeðferðinni sem
mælt er fyrir um í 14. gr. tilskipunar 91/263/EBE, og ekki síst í
samræmi við álit sem samþykkisnefnd endabúnaðar (ACTE) lagði
fram hinn 4. desember 1991, gert ráðstafanir til að ákveða hvaða
gerð af endabúnaði skuli falla undir þessa sameiginlegu
tækniforskrift og tilheyrandi yfirlýsingu um gildissvið.

Viðkomandi staðlastofnun hefur samið samhæfðu staðlana til
framkvæmdar viðeigandi grunnkröfum.

Leggja skal ráðstafanirnar fyrir nefndina samkvæmt
málsmeðferðinni í 14. gr. tilskipunar 91/263/EBE.

Framkvæmdastjórnin hefur lagt fram drög að ráðstöfunum til
umsagnar hjá samþykkisnefndinni í samræmi við 2. mgr. 6. gr.
tilskipunar 91/263/EBE.

Samkvæmt ákvæðum annars undirliðar 2. mgr. 16. gr. tilskipunar
91/263/EBE ber framkvæmdastjórnin ábyrgð á því að settir verði
samsvarandi samhæfðir staðlar til framkvæmdar grunnkröfum
sem síðan verða að sameiginlegum tækniforskriftum.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 13, 18. 1. 1996, bls. 23, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/97 frá 12.
nóvember 1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 128, 23. 5. 1991, bls. 1.

(2)  Stjtíð. EB nr. L 220, 31. 8. 1993, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 290, 24. 11. 1993, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 10. janúar 1996

um sameiginlega tæknilega reglugerð um aðgang að pakkaskiptum
almennum gagnanetum (PSPDN) með X.25-skilflötum samkvæmt CCITT-

tilmælum(*)

(Texti sem varðar EES)

(96/71/EB)

Sameiginlega tækniforskriftin, sem kveðið er á um í þessari
ákvörðun, er í samræmi við álit samþykkisnefndar endabúnaðar
(ACTE) sem var lagt fram 16. febrúar 1995.

Endurskoða skal þessa ákvörðun eigi síðar en tveimur árum eftir
samþykkt hennar og taka við það tilhlýðilegt tillit til þess hvernig
verki miðar hjá þeirri staðlastofnun sem annast undirbúning nýs
samhæfðs staðals til framkvæmdar viðeigandi grunnkröfum.

Í sumum aðildarríkjum eru ólík pakkaskipt gagnanet, sem getur
réttlætt einstök frávik innanlands.

Til að tryggja órofinn aðgang að mörkuðum fyrir framleiðendur,
sem nú þjóna einum eða fleiri innlendum mörkuðum, er
nauðsynlegt að heimila bráðabirgðafyrirkomulag svo að unnt sé
að beita innlendum kröfum í tiltekinn hámarkstíma.

Þetta tímabil skal miðast við að viðkomandi staðlastofnun hafi
lokið við að semja tilskilda samhæfða staðla til framkvæmdar
viðeigandi grunnkröfum.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

1. Þessi ákvörðun gildir um endabúnað sem á að tengja við
almennt fjarskiptanet og fellur undir gildissvið samhæfða staðalsins
sem vísað er til í 1. mgr. 2. gr. þessarar ákvörðunar.

2. Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um sameiginlega
tækniforskrift að því hvaða tæknilegir eiginleikar, kröfur varðandi
rafræna og vélræna skilfleti og samskiptareglur um aðgang eiga að
gilda fyrir endabúnað sem hægt er að tengja og samkvæmt
upplýsingum framleiðanda eða fulltrúa hans er gert ráð fyrir að
tengist pakkaskiptu almennu gagnaneti með sérhæfðum X.25-
skilfleti samkvæmt tilmælum CCITT, þar sem jafnaðri
raðtengingaraðferð (LAPB) er beitt.
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2. gr.

1. Sameiginlega tækniforskriftin tekur til samhæfða staðalsins
sem er saminn af viðkomandi staðlastofnun til framkvæmdar
grunnkröfunum sem um getur í c-, d- og f-lið 4. gr. tilskipunar
91/263/EBE. Tilvísun í þennan staðal er tilgreind í I. viðauka og
viðeigandi hlutar staðalsins eru taldir upp í II. viðauka.

2. Endabúnaður sem fellur undir þessa ákvörðun skal vera í
samræmi við sameiginlegu tækniforskriftina sem um getur í
1. mgr. og uppfylla grunnkröfurnar, sem um getur í a- og b-lið
4. gr. tilskipunar 91/263/EBE, auk þess að uppfylla kröfur annarra
tilskipana sem gilda um búnaðinn, einkum tilskipana ráðsins
73/23/EBE (1) og 89/336/EBE (2).

3. gr.

Tilkynntir aðilar, sem eru útnefndir til að sjá um framkvæmd
þeirrar málsmeðferðar sem um getur í 9. gr. tilskipunar
91/263/EBE, skulu sjá til þess að samhæfði staðallinn, sem er

tilgreindur í I. viðauka, sé notaður fyrir endabúnaðinn, sem fjallað
er um í 1. mgr. 1. gr. þessarar ákvörðunar, nema í þeim tilvikum
þar sem réttlætanlegt er að víkja frá honum á innanlandsvettvangi
í þann tíma sem um getur í 4. gr.

4. gr.

Framkvæmdastjórnin skal fylgjast með því hvernig til tekst með
beitingu þessarar ákvörðunar og hvernig viðkomandi viðurkenndri
staðlastofnun gengur að tryggja að umræddur samhæfður staðall
liggi fyrir sem fyrst. Framkvæmdastjórnin skal í þessu skyni
samþykkja nauðsynlegar breytingar á þessari ákvörðun í samræmi
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í tilskipun 91/263/EBE
og hún skal samþykkja endanlega ráðstöfun innan tveggja ára hið
mesta eftir að þessi ákvörðun hefur verið samþykkt.

5. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 10. janúar 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

(1) Stjtíð. EB nr. L 77, 26. 3. 1973, bls. 29.

(2) Stjtíð. EB nr. L 139, 23. 5. 1989, bls. 19.
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I. VIÐAUKI

TILVÍSUN Í SAMHÆFÐA STAÐALINN SEM GILDIR AÐ HLUTA

Samhæfði staðallinn sem um getur í 2. gr. ákvörðunarinnar er:

NET 2

Viðurkenningarkröfur fyrir notendabúnað til gagnaflutnings sem tengja má pakkaskiptum almennum
gagnanetum með X.25-skilfleti samkvæmt tilmælum CCITT

Önnur útgáfa 1994

9. og 10. þáttur frátaldir.

VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

Unnt er að fá texta NET 2 í heild sinni með því að snúa sér til:

Fjarskiptastaðlastofnunar Evrópu
(European Telecommunications Standards Institute),
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.
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II. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR VIÐEIGANDI HLUTA SAMHÆFÐA STAÐALSINS

NET 2 Gildir
(Önnur útgáfa 1994)

1. þáttur já
2. þáttur já
3. þáttur já
4. þáttur já
5. þáttur já
6. þáttur já
7. þáttur já
8. þáttur já
9. þáttur já
10. þáttur já
Viðauki A já
Viðauki B já
Viðauki C já



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.18/76 7.5.1998

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

IV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 49/97 frá 10. júlí 1997(1).

Ákvörðun ráðsins 97/8/EB frá 20. desember 1996 fellir úr gildi
tilskipun 75/405/EBE um takmarkanir á notkun jarðolíuvara í
orkuverum(2).

Tilskipun ráðsins 75/405/EBE frá 14. apríl 1975 um takmarkanir
á notkun jarðolíuvara í orkuverum(3) skal því felld brott úr
samningnum.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Texti 2. liðar (tilskipun ráðsins 75/405/EBE) falli niður.

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 13. nóvember 1997, að því
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

3. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 81/97
frá 12. nóvember 1997

um breytingu á IV. viðauka (Orka)
við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB nr. L 290, 23. 10. 1997, bls. 35 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 44, 23. 10. 1997, bls. 29.

(2) Stjtíð. EB nr. L 3, 7. 1. 1997, bls. 7.

(3) Stjtíð. EB nr. L 178, 9. 7. 1975, bls. 26.

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

E. Bull

98/EES/18/08
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

VI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 2/97 frá 10. febrúar 1997(1).

Aðlögunarliðirnir við reglugerð ráðsins (EBE) nr.1408/71 frá
14. júní 1971 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart
launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum
þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja(2), við reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 574/72 frá 21. mars 1972 sem kveður á um framkvæmd
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71(3) og við tilteknar ákvarðanir
framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi
farandlaunþega sem er að finna í A-hluta IV. kafla í I. viðauka við
lögin um aðildarskilmála lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins
Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar og aðlögun á sáttmálunum
sem Evrópusambandið byggir á(4) skulu felldir inn í samninginn.

Fyrir skýrleika sakir er nauðsynlegt að uppfæra allan VI. viðauka.
Í því skyni ber að sameina í einn texta, ekki aðeins þá þætti sem
taka breytingum frá þeim degi þegar þessi ákvörðun öðlast gildi,
heldur einnig þætti sem þegar hefur verið breytt og óbreytta
þætti.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Í stað textans í VI. viðauka við samninginn komi textinn sem
fylgir með þessari ákvörðun.

2. gr.

Fullgiltur texti aðlögunarliða við reglugerðir ráðsins (EBE)
nr. 1408/71 og nr. 574/72 og við ákvarðanir framkvæmdaráðs
Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 117,
118, 135, 136 og 150 sem er að finna í A-hluta IV. kafla í I.
viðauka við lögin um aðildarskilmála lýðveldisins Austurríkis,
lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar og aðlögun
á sáttmálunum sem Evrópusambandið byggir á, á íslensku og
norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru
máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 13. nóvember 1997, að því
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 82/97
frá 12. nóvember 1997

um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi)
við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB nr. L 85, 27. 3. 1997, bls. 67 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 13, 27. 3. 1997, bls. 37.

(2) Stjtíð. EB nr. L 149, 5. 7. 1971, bls. 2.

(3) Stjtíð. EB nr. L 74, 27. 3. 1972, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. C 241, 29. 8. 1994, bls. 21, eins og þau voru aðlöguð með
Stjtíð. EB nr. L 1, 1. 1. 1995, bls. 1.

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

E. Bull

98/EES/18/09
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VI. VIÐAUKI

FÉLAGSLEGT ÖRYGGI

INNGANGUR

Þegar gerðirnar sem vísað er til í þessum viðauka fela í sér hugmyndir eða vísa til málsmeðferðar sem er
sérkennandi fyrir réttarreglur bandalagsins, svo sem varðandi

- inngangsorð;
- viðtakendur gerða bandalagsins;
- tilvísanir til yfirráðasvæða eða tungumála EB;
- tilvísanir til réttinda og skyldna aðildarríkja EB, opinberra stofnana þeirra, fyrirtækja eða einstaklinga

hvers gagnvart öðrum; og
- tilvísanir til málsmeðferðar varðandi upplýsingar og tilkynningar;

gildir bókun 1 um altæka aðlögun, nema kveðið sé á um annað í þessum viðauka.

AÐLÖGUN Á TILTEKNUM SVIÐUM

I. Að því er þennan viðauka varðar og þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 ber að líta svo á að hugtakið
,,aðildarríki“ feli í sér í gerðunum sem vísað er til, auk þeirrar merkingar sem það hefur í viðkomandi
EB-gerðum, Ísland, Liechtenstein og Noreg.

II. Þegar ákvæðum gerðanna sem vísað er til í þessum viðauka er beitt vegna samningsins skal
sameiginlega EES-nefndin takast á hendur, í samræmi við ákvæði VII. hluta samningsins, réttindi
þau og skyldur sem framkvæmdaráðinu um félagslegt öryggi farandlaunþega, er starfar í tengslum
við framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna, hefur verið falið og eins réttindi og skyldur
endurskoðunarnefndarinnar sem starfar í tengslum við umrætt framkvæmdaráð.

GERÐIR SEM VÍSAÐ ER TIL

1. 371 R 1408: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 frá 14. júní 1971 um beitingu almannatryggingareglna
gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli
aðildarríkja,

eins og hún var leiðrétt og endurskoðuð með:

- 383 R 2001: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2001/83 frá 2. júní 1983 (Stjtíð. EB nr. L 230,
22.8.1983, bls. 6)

og síðar breytt með:

- 385 R 1660: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1660/85 frá 13. júní 1985 (Stjtíð. EB nr. L 160,
20.6.1985, bls. P.A.);

- 385 R 1661: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1661/85 frá 13. júní 1985 (Stjtíð. EB nr. L 160,
20.6.1985, bls. 7);

- 1 85 I: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum - aðild Konungsríkisins Spánar
og Lýðveldisins Portúgal að Evrópubandalögunum (Stjtíð. EB nr. L 302, 15.11.1985, bls.
170);

- 386 R 3811: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3811/86 frá 11. desember 1986 (Stjtíð. EB nr. L 335,
16.12.1986, bls. 5);
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- 389 R 1305: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1305/89 frá 11. maí 1989 (Stjtíð. EB nr. L 131,
13.5.1989, bls. 1);

- 389 R 2332: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2332/89 frá 18. júlí 1989 (Stjtíð. EB nr. L 224,
2.8.1989, bls. 1);

- 389 R 3427: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3427/89 frá 30. október 1989 (Stjtíð. EB nr. L 331,
16.11.1989, bls. 1);

- 391 R 2195: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2195/91 frá 25. júní 1991 (Stjtíð. EB nr. L 206,
29.7.1991, bls. 2).

- 392 R 1247: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1247/92 frá 30. apríl 1992 (Stjtíð. EB nr. L 136,
19.5.1992, bls. 1).

- 392 R 1248: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1248/92 frá 30. apríl 1992 (Stjtíð. EB nr. L 136,
19.5.1992, bls. 7).

- 392 R 1249: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1249/92 frá 30. apríl 1992 (Stjtíð. EB nr. L 136,
19.5.1992, bls. 28).

- 393 R 1945: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1945/93 frá 30. júní 1993 (Stjtíð. EB nr. L 181,
23.7.1993, bls. 1).

- 1 94 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálum Evrópusambandsins - aðild
Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. EB
nr. C 241, 29. 8. 1994, bls. 21, eins og þeim var breytt með Stjtíð. EB nr. L 1, 1. 1. 1995, bls.
1),

- 395 R 3095: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3095/95 frá 22. desember 1995 (Stjtíð. EB nr. L 335,
30.12.1995, bls. 1).

- 395 R 3096: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3096/95 frá 22. desember 1995 (Stjtíð. EB nr. L 335,
30.12.1995, bls. 10).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Þriðja undirgrein j-liðar 1. gr. gildir ekki.

b) Ákvæði 49. gr. gilda frá 1. janúar 1994 að því er varðar ellilífeyri og eftirlifendalífeyri.

c) Í stað orðanna ,,106. gr. sáttmálans“ í 88. gr. komi ,,41. gr. EES-samningsins“.

d) Ákvæði 9. mgr. 94. gr. gilda ekki.

e) Ákvæði 95. gr. b gilda ekki.

f) Ákvæði 96. gr. gilda ekki.

g) Ákvæði 100. gr. gilda ekki.

h) Eftirfarandi bætist við I. hluta I. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Einstaklingur sem er launþegi eða sjálfstætt starfandi einstaklingur í skilningi ákvæða er
tengjast slysatryggingum í lögum um almannatryggingar telst launþegi eða sjálfstætt
starfandi einstaklingur í skilningi ii-liðar í a-lið 1. gr. reglugerðarinnar.
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Q. LIECHTENSTEIN

Á ekki við.

R. NOREGUR

Einstaklingur sem er launþegi eða sjálfstætt starfandi einstaklingur í skilningi
almannatryggingalaga telst launþegi eða sjálfstætt starfandi einstaklingur í skilningi ii-
liðar í a-lið 1. gr. reglugerðarinnar.“.

i) Eftirfarandi bætist við II. hluta I. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Þegar réttur til aðstoðar er ákvarðaður samkvæmt ákvæðum 1. kafla III. bálks
reglugerðarinnar merkir ,,aðstandandi“ maka eða barn sem er yngra en 25 ára.

Q. LIECHTENSTEIN

Þegar réttur til aðstoðar er ákvarðaður samkvæmt ákvæðum 1. kafla III. bálks
reglugerðarinnar merkir ,,aðstandandi“ maka eða barn sem er á framfæri og yngra en 25
ára.

R. NOREGUR

Þegar réttur til aðstoðar er ákvarðaður samkvæmt ákvæðum 1. kafla III. bálks
reglugerðarinnar merkir ,,aðstandandi“ maka eða barn sem er yngra en 25 ára.“.

j) Eftirfarandi bætist við I. hluta II. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Á ekki við.

Q. LIECHTENSTEIN

Á ekki við.

R. NOREGUR

Á ekki við.“.

k) Eftirfarandi bætist við II. hluta II. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Engar.

Q. LIECHTENSTEIN

Engar.

R. NOREGUR

a) Styrkir greiddir með eingreiðslu við barnsfæðingu samkvæmt almannatrygginga-
lögunum.
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b) Styrkir greiddir með eingreiðslu við ættleiðingu samkvæmt almannatrygginga-
lögunum.“.

l) Eftirfarandi bætist við III. hluta II. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Engar.

Q. LIECHTENSTEIN

Engar.

R. NOREGUR

Engar.“.

m) Eftirfarandi bætist við II. viðauka a:

,,P. ÍSLAND

Engar.

Q. LIECHTENSTEIN

a) Greiðslur til ekkla (lög um greiðslur til ekkla frá 25. nóvember 1981).

b) Greiðslur til blindra (lög um greiðslur til blindra frá 17. desember 1970).

c) Greiðslur vegna meðgöngu og fæðingar (lög um greiðslur vegna meðgöngu og
fæðingar frá 25. nóvember 1981).

d) Viðbótarbætur vegna elli-, eftirlifenda- og örorkutryggingar (lög um viðbótarbætur
vegna elli-, eftirlifenda- og örorkutryggingar frá 10. desember 1954 eins og þau
voru endurskoðuð 12. nóvember 1992).

e) Bjargarleysisgreiðslur (lög um viðbótarbætur vegna elli-, eftirlifenda- og
örorkutryggingar frá 10. desember 1965 eins og þau voru endurskoðuð 12. nóvember
1992).

R. NOREGUR

a) Grunnbætur og umönnunarbætur í samræmi við grein 8-2 í almanntryggingalögunum
nr. 12 frá 17. júní 1966 til að greiða viðbótarútgjöld eða sérstaka umönnun, hjúkrun
eða heimilishjálp vegna fötlunar, þó ekki ef bótaþegi fær elli-, örorku- eða
eftirlifendalífeyri frá almannatryggingunum.

b) Tryggður lágmarksviðbótarlífeyrir til þeirra sem er fæddir með fötlun eða verða
fatlaðir á unga aldri í samræmi við grein 7-3 og 8-4 í almannatryggingalögunum nr.
12 frá 17. júní 1966.

c) Bætur vegna umönnunar barna og bætur til eftirlifandi maka vegna menntunar í
samræmi við greinar 10-2 og 10-3 í almannatryggingalögunum nr. 12 frá 17. júní
1966.“.
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n) Eftirfarandi bætist við A-hluta III. viðauka:

,,106.ÍSLAND - BELGÍA

Enginn samningur.

107. ÍSLAND - DANMÖRK

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.

108. ÍSLAND - ÞÝSKALAND

Enginn samningur.

109. ÍSLAND - SPÁNN

Enginn samningur.

110. ÍSLAND - FRAKKLAND

Enginn samningur.

111. ÍSLAND - GRIKKLAND

Enginn samningur.

112. ÍSLAND - ÍRLAND

Enginn samningur.

113. ÍSLAND - ÍTALÍA

Enginn samningur.

114. ÍSLAND - LÚXEMBORG

Enginn samningur.

115. ÍSLAND - HOLLAND

Enginn samningur.

116. ÍSLAND - AUSTURRÍKI

Enginn samningur.

117. ÍSLAND - PORTÚGAL

Enginn samningur.

118. ÍSLAND - FINNLAND

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.

119. ÍSLAND - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.
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120. ÍSLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Engin.

121. ÍSLAND - LIECHTENSTEIN

Enginn samningur.

122. ÍSLAND - NOREGUR

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.

123. LIECHTENSTEIN - BELGÍA

Enginn samningur.

124. LIECHTENSTEIN - DANMÖRK

Enginn samningur.

125. LIECHTENSTEIN - ÞÝSKALAND

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 7. apríl 1977, eins og honum
var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 11. ágúst 1989, varðandi greiðslu bóta í
peningum til einstaklinga sem eru búsettir í þriðja ríki.

126. LIECHTENSTEIN - SPÁNN

Enginn samningur.

127. LIECHTENSTEIN - FRAKKLAND

Enginn samningur.

128. LIECHTENSTEIN - GRIKKLAND

Enginn samningur.

129. LIECHTENSTEIN - ÍRLAND

Enginn samningur.

130. LIECHTENSTEIN - ÍTALÍA

Annar málsliður 5. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 11. nóvember 1976 varðandi
greiðslu bóta í peningum til einstaklinga sem eru búsettir í þriðja ríki.

131. LIECHTENSTEIN - LÚXEMBORG

Enginn samningur.

132. LIECHTENSTEIN - HOLLAND

Enginn samningur.
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133. LIECHTENSTEIN - AUSTURRÍKI

Ákvæði 4. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 26. september 1968, eins og honum
var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 16. maí 1977 og nr. 2 frá 22. október 1987
varðandi greiðslu bóta í peningum til einstaklinga sem eru búsettir í þriðja ríki.

134. LIECHTENSTEIN - PORTÚGAL

Enginn samningur.

135. LIECHTENSTEIN - FINNLAND

Enginn samningur.

136. LIECHTENSTEIN - SVÍÞJÓÐ

Enginn samningur.

137. LIECHTENSTEIN - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Enginn samningur.

138. LIECHTENSTEIN - NOREGUR

Enginn samningur.

139. NOREGUR - BELGÍA

Enginn samningur.

140. NOREGUR - DANMÖRK

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.

141. NOREGUR - ÞÝSKALAND

Enginn samningur.

142. NOREGUR - SPÁNN

Enginn samningur.

143. NOREGUR - FRAKKLAND

Engin.

144. NOREGUR - GRIKKLAND

Ákvæði 5. mgr. 16. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 12. júní 1980.

145. NOREGUR - ÍRLAND

Enginn samningur.

146. NOREGUR - ÍTALÍA

Engin.
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147. NOREGUR - LÚXEMBORG

Engin.

148. NOREGUR - HOLLAND

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 13. apríl 1989.

149. NOREGUR - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 27. ágúst 1985.

b) Ákvæði 4. gr. áðurgreinds samnings að því er varðar einstaklinga sem eru búsettir
í þriðja ríki.

c) II. liður í lokabókun áðurgreinds samnings að því er varðar einstaklinga sem eru
búsettir í þriðja ríki.

150. NOREGUR - PORTÚGAL

Ákvæði 6. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 5. júní 1980.

151. NOREGUR - FINNLAND

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.

152. NOREGUR - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.

153. NOREGUR - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Engin.“.

o) Eftirfarandi bætist við B-hluta III. viðauka:

,,106. ÍSLAND - BELGÍA

Enginn samningur.

107. ÍSLAND - DANMÖRK

Engar.

108. ÍSLAND - ÞÝSKALAND

Enginn samningur.

109. ÍSLAND - SPÁNN

Enginn samningur.

110. ÍSLAND - FRAKKLAND

Enginn samningur.
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111. ÍSLAND - GRIKKLAND

Enginn samningur.

112. ÍSLAND - ÍRLAND

Enginn samningur.

113. ÍSLAND - ÍTALÍA

Enginn samningur.

114. ÍSLAND - LÚXEMBORG

Enginn samningur.

115. ÍSLAND - HOLLAND

Enginn samningur.

116. ÍSLAND - AUSTURRÍKI

Enginn samningur.

117. ÍSLAND - PORTÚGAL

Enginn samningur.

118. ÍSLAND - FINNLAND

Engin.

119. ÍSLAND - SVÍÞJÓÐ

Engin.

120. ÍSLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Engin.

121. ÍSLAND - LIECHTENSTEIN

Enginn samningur.

122. ÍSLAND - NOREGUR

Engar.

123. LIECHTENSTEIN - BELGÍA

Enginn samningur.

124. LIECHTENSTEIN - DANMÖRK

Enginn samningur.
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125. LIECHTENSTEIN - ÞÝSKALAND

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 7. apríl 1977, eins og honum
var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 11 ágúst 1989, varðandi greiðslu bóta í peningum
til einstaklinga sem eru búsettir í þriðja ríki.

126. LIECHTENSTEIN - SPÁNN

Enginn samningur.

127. LIECHTENSTEIN - FRAKKLAND

Enginn samningur.

128. LIECHTENSTEIN - GRIKKLAND

Enginn samningur.

129. LIECHTENSTEIN - ÍRLAND

Enginn samningur.

130. LIECHTENSTEIN - ÍTALÍA

Annar málsliður 5. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 11. nóvember 1976 varðandi
greiðslu bóta í peningum til einstaklinga sem eru búsettir í þriðja ríki.

131. LIECHTENSTEIN - LÚXEMBORG

Enginn samningur.

132. LIECHTENSTEIN - HOLLAND

Enginn samningur.

133. LIECHTENSTEIN - AUSTURRÍKI

Ákvæði 4. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 26. september 1968, eins og honum
var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 16. maí 1977 og nr. 2 frá 22. október 1987
varðandi greiðslu bóta í peningum til einstaklinga sem eru búsettir í þriðja ríki.

134. LIECHTENSTEIN - PORTÚGAL

Enginn samningur.

135. LIECHTENSTEIN - FINNLAND

Enginn samningur.

136. LIECHTENSTEIN - SVÍÞJÓÐ

Enginn samningur.

137. LIECHTENSTEIN - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Enginn samningur.
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138. LIECHTENSTEIN - NOREGUR

Enginn samningur.

139. NOREGUR - BELGÍA

Enginn samningur.

140. NOREGUR - DANMÖRK

Engin.

141. NOREGUR - ÞÝSKALAND

Enginn samningur.

142. NOREGUR - SPÁNN

Enginn samningur.

143. NOREGUR - FRAKKLAND

Engin.

144. NOREGUR - GRIKKLAND

Engin.

145. NOREGUR - ÍRLAND

Enginn samningur.

146. NOREGUR - ÍTALÍA

Engin.

147. NOREGUR - LÚXEMBORG

Enginn samningur.

148. NOREGUR - HOLLAND

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 13. apríl 1989.

149. NOREGUR - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samningsins um félagslegt öryggi frá 27. ágúst 1985.

b) Ákvæði 4. gr. áðurgreinds samnings að því er varðar einstaklinga sem eru búsettir
í þriðja ríki.

c) II. liður í lokabókun áðurgreinds samnings að því er varðar einstaklinga sem eru
búsettir í þriðja ríki.

150. NOREGUR - PORTÚGAL

Engin.
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151. NOREGUR - FINNLAND

Engin.

152. NOREGUR - SVÍÞJÓÐ

Engin.

153. NOREGUR - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Engin.“.

p) Eftirfarandi bætist við þátt A í IV. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Engin.

Q. LIECHTENSTEIN

Engin.

R. NOREGUR

Engin.“.

q) Eftirfarandi bætist við þátt B í IV. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Engin.

Q. LIECHTENSTEIN

Engin.

R. NOREGUR

Engin.“.

r) Eftirfarandi bætist við þátt C í IV. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Allar umsóknir um grunnlífeyri og viðbótarlífeyri vegna elli.

Q. LIECHTENSTEIN

Allar umsóknir um almennan elli-, eftirlifenda- og örorkulífeyri svo og elli-, eftirlifenda-
og örorkulífeyri úr lífeyrissjóði starfsgreinar að svo miklu leyti sem engin ákvæði um
lækkun er að finna í reglugerðum viðkomandi lífeyrissjóðs.

R. NOREGUR

Allar umsóknir um ellilífeyri, að frátöldum lífeyri sem getið er í þætti D í IV. viðauka.“.
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s) Eftirfarandi bætist við 2. lið þáttar D í IV. viðauka:

,,g) Norskur örorkulífeyrir, einnig þegar honum er breytt í ellilífeyri við ellilífeyrisaldur, og
allur lífeyrir (eftirlifenda- og ellilífeyrir) sem byggist á lífeyristekjum hins látna.“.

t) Eftirfarandi bætist við VI. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Hafi launaðri vinnu eða sjálfstæðri atvinnustarfsemi verið lokið á Íslandi, og tilvikið
verður þegar launuð vinna eða sjálfstæð atvinnustarfsemi er stunduð í öðru ríki sem
reglugerðin tekur til og þar sem örorkulífeyrir, bæði samkvæmt almannatryggingakerfinu
og viðbótarlífeyriskerfinu (lífeyrissjóðir), á Íslandi felur ekki lengur í sér tímabilið frá því
að tilvik kemur fram og fram að því að lífeyrisaldri er náð (tímabil sem ekki er liðið), skal
tekið tillit til tryggingatímabila sem falla undir löggjöf annars ríkis sem reglugerðin tekur
til að því er varðar kröfuna um tímabil sem ekki er liðið eins og um væri að ræða
tryggingatímabil á Íslandi.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Launþegi eða sjálfstætt starfandi einstaklingur sem heyrir ekki lengur undir löggjöf
Liechtensteins um örorkutryggingar telst tryggður, að því er varðar 3. kafla III. bálks
reglugerðarinnar, samkvæmt þessari tryggingu og fær greiddan almennan örorkulífeyri ef
hann:

a) daginn sem hin tryggða áhætta kemur fram samkvæmt ákvæðum löggjafar í Liechten-
stein um örorkutryggingar annaðhvort:

i) samkvæmt ráðstöfunum vegna endurhæfingar nýtur bóta sem veittar eru samkvæmt
örorkutryggingum í Liechtenstein; eða

ii) er tryggður samkvæmt löggjöf um elli-, eftirlifenda- eða örorkutryggingar í öðru
ríki sem reglugerðin tekur til; eða

iii) getur gert kröfu um lífeyri samkvæmt örorku- eða ellilífeyristryggingu annars ríkis
sem reglugerðin tekur til, eða þiggur slíkan lífeyri; eða

iv) er óvinnufær samkvæmt löggjöf annars ríkis sem reglugerðin tekur til og getur gert
kröfu um bætur frá sjúkra- eða slysatryggingum þess ríkis, eða þiggur slíkar
bætur; eða

v) getur gert kröfu, vegna atvinnuleysis, til bóta í peningum frá atvinnuleysis-
tryggingum annars ríkis sem reglugerðin tekur til, eða þiggur slíkar bætur;

b) eða hefur starfað í Liechtenstein sem launþegi sem sækir vinnu yfir landamæri og greitt
iðgjöld samkvæmt þeirri löggjöf í að minnsta kosti tólf mánuði á þriggja ára tímabili áður
en áhættan kemur fram samkvæmt löggjöf í Liechtenstein; eða

c) verður að láta af störfum sínum sem launþegi eða sjálfstætt starfandi einstaklingur í
Liechtenstein, vegna slysa eða veikinda, allan þann tíma sem hann dvelur í Liechtenstein;
honum ber að greiða iðgjöld með sama hætti og sá sem ekki stundar ábatasama starfsemi.
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2. Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar verða óafturkræfar bætur
(,,Freizügigkeitsleistung“), samkvæmt lögum um starfstengdar bætur frá 20. október
1987, greiddar í peningum að beiðni launþegans eða hins sjálfstætt starfandi
einstaklings sem fellur ekki lengur undir löggjöf í Liechtenstein samkvæmt
ákvæðum II. bálks reglugerðarinnar, ef þessi einstaklingur flytur til frambúðar frá
efnahagssvæði Liechtenstein og Sviss fyrir 1. janúar 1998 og sækir um
peningagreiðslu fyrir 1. janúar 1998.

R. NOREGUR

1. Bráðabirgðaákvæði í norskri löggjöf um styttingu tryggingatímabils, sem krafist er
fyrir óskertan viðbótarlífeyri einstaklinga sem eru fæddir fyrir 1937, gilda um
einstaklinga sem heyra undir reglugerðina, að því tilskildu að þeir hafi verið búsettir
í Noregi, eða stundað þar ábatasöm störf annaðhvort sem launþegar eða sjálfstætt
starfandi, í tilskilinn árafjölda eftir að þeir hafa náð sextán ára aldri og fyrir
1. janúar 1967. Þessi krafa felur í sér að hvert ár skal talið sem eitt ár þegar
fæðingarár einstaklingsins er fyrir 1937.

2. Einstaklingur sem er tryggður samkvæmt almannatryggingalögum og veitir
tryggðum öldruðum, fötluðum eða sjúkum einstaklingum nauðsynlega aðhlynningu,
í samræmi við fyrirfram ákveðin skilyrði, skal fá lífeyrisstig metin vegna slíkra
tímabila. Á sama hátt skal einstaklingur sem annast ung börn hljóta lífeyrisstig,
þegar hann dvelur í öðru ríki sem reglugerðin tekur til en Noregi, að því tilskildu að
hlutaðeigandi einstaklingur sé í barnsburðarleyfi samkvæmt norskri vinnulöggjöf.

3. Að svo miklu leyti sem norskur eftirlifenda- eða örorkulífeyrir greiðist samkvæmt
reglugerðinni og er reiknaður í samræmi við 2. mgr. 46. gr. og með beitingu 45. gr.,
skulu ekki lengur gilda ákvæði 3. liðar í grein 8-1, 3. liðar í grein 10-1 og 3.liðar í
grein 10-11 í almannatryggingalögunum sem lífeyrir kann að hafa verið veittur
samkvæmt á grundvelli undanþágu frá þeirri almennu kröfu um að viðkomandi
skuli hafa verið tryggður samkvæmt almannatryggingalögunum síðustu 12 mánuði
fyrir tryggingaratburð.“.

u) Eftirfarandi bætist við VII. viðauka:

,,13. Þegar einstaklingur búsettur á Íslandi starfar sjálfstætt á Íslandi og gegnir launuðu starfi
í öðru ríki sem reglugerðin tekur til.

14. Þegar einstaklingur starfar sjálfstætt í Liechtenstein og gegnir launuðu starfi í öðru ríki
sem reglugerðin tekur til.

15. Þegar einstaklingur búsettur í Noregi starfar sjálfstætt í Noregi og gegnir launuðu starfi í
öðru ríki sem reglugerðin tekur til.“

2. 372 R 0574: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 frá 21. mars 1972 sem kveður á um framkvæmd
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt
starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja,

eins og hún var endurskoðuð og leiðrétt með:

- 383 R 2001: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2001/83 frá 2. júní 1983 (Stjtíð. EB nr. L 230,
22.8.1983, bls. 6)

og síðar breytt með:

- 385 R 1660: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1660/85 frá 13. júní 1985 (Stjtíð. EB nr. L 160,
20.6.1985, bls. 1);
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- 385 R 1661: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1661/85 frá 13. júní 1985 (Stjtíð. EB nr. L 160,

20.6.1985, bls. 7);

- 1 85 I: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum - aðild Konungsríkisins Spánar
og Lýðveldisins Portúgals að Evrópubandalögunum (Stjtíð. EB nr. L 302, 15.11.1985, bls.
188);

- 386 R 0513: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 513/86 frá 26. febrúar 1986
(Stjtíð. EB nr. L 51, 28.2.1986, bls. 44);

- 386 R 3811: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3811/86 frá 11. desember 1986 (Stjtíð. EB nr. L 355,
16.12.1986, bls. 5);

- 389 R 1305: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1305/89 frá 11. maí 1989 (Stjtíð. EB nr. L 131,
13.5.1989, bls. 1);

- 389 R 2332: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2332/89 frá 18. júlí 1989 (Stjtíð. EB nr. L 224,
2.8.1989, bls. 1);

- 389 R 3427: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3427/89 frá 30. október 1989 (Stjtíð. EB nr. L 331,
16.11.1989, bls. 1);

- 391 R 2195: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2195/91 frá 25. júní 1991 (Stjtíð. EB nr. L 206,
29.7.1991, bls. 2).

- 392 R 1248: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1248/92 frá 30. apríl 1992 (Stjtíð. EB nr. L 136,
19.5.1992, bls. 7).

- 392 R 1249: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1249/92 frá 30. apríl 1992 (Stjtíð. EB nr. L 136,
19.5.1992, bls. 28).

- 393 R 1945: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1945/93 frá 30. júní 1993 (Stjtíð. EB nr. L 181,
23.7.1993, bls. 1), eins og henni var breytt með:

- 395 R 3095: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3095/95 frá 22. desember 1995 (Stjtíð. EB nr. L
335, 30.12.1995, bls. 1).

- 1 94 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálum Evrópusambandsins - aðild
Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. EB
nr. C 241, 29. 8. 1994, bls. 21, eins og þeim var breytt með Stjtíð. EB nr. L 1, 1. 1. 1995,
bls. 1),

- 395 R 3095: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3095/95 frá 22. desember 1995 (Stjtíð. EB nr. L 335,
30.12.1995, bls. 1).

- 395 R 3096: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3096/95 frá 22. desember 1995 (Stjtíð. EB nr. L 335,
30.12.1995, bls. 10).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftirfarandi bætist við 1. viðauka:

,,P. ÍSLAND

1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Reykjavík.
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2. Félagsmálaráðherra, Reykjavík.

3. Fjármálaráðherra, Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Ríkisstjórn furstadæmisins
Liechtensteins), Vaduz.

R. NOREGUR

1. Sosial- og helsedepartementet (Heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytið), Osló.

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Sveitastjórna- og atvinnumálaráðuneytið),
Osló.

3. Barne- og familiedepartementet (Barna- og fjölskyldumálaráðuneytið), Osló.

4. Justisdepartementet (Dómsmálaráðuneytið), Osló.

5. Utenriksdepartementet (Utanríkisráðuneytið), Osló.“.

b) Eftirfarandi bætist við 2. viðauka:

,,P. ÍSLAND

1. Vegna allra tilvika nema atvinnuleysis- og fjölskyldubóta:

Tryggingastofnun ríkisins, Reykjavík.

2. Vegna atvinnuleysisbóta:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan, Reykjavík.

3. Vegna fjölskyldubóta:

a) Fjölskyldubætur að undanskildum barnabótum og barnabótaauka:

Tryggingastofnun ríkisins, Reykjavík.

b) Barnabætur og barnabótaauki:

Ríkisskattstjóri, Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Bætur vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar:

- viðurkenndur sjúkratryggingasjóður sem hlutaðeigandi einstaklingur er
tryggður hjá; eða

- Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).
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2. Örorkubætur:

a) Örorkutryggingar:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Örorkutryggingar Liechtensteins).

b) Bótakerfi atvinnugreina:

lífeyrissjóðurinn sem síðasti vinnuveitandi er félagi í.

3. Elli- og dánarlífeyrir:

a) Elli- og eftirlifendatrygging:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Elli- og
eftirlifenda-trygging Liechtensteins).

b) Bótakerfi atvinnugreina:

lífeyrissjóðurinn sem síðasti vinnuveitandi er félagi í.

4. Bætur vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma:

- slysatryggingasjóðurinn sem hlutaðeigandi einstaklingur er tryggður hjá;
eða

- Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

5. Atvinnuleysisbætur:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

6. Fjölskyldubætur:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fjölskyldubótasjóður Liechtensteins).

R. NOREGUR

1. Atvinnuleysisbætur:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor på
bostedet eller oppholdsstedet (Vinnumálaskrifstofan, Osló, héraðsvinnumála-
skrifstofur og staðbundnar vinnumálaskrifstofur á búsetustað eða dvalarstað).

2. Allar aðrar bætur sem heyra undir norsku almannatryggingalögin:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Almannatryggingaskrifstofan vegna
utanlandsmálefna), Osló.

3. Fjölskyldugreiðslur:

Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins) Osló og Folketrygdkontoret for
utenlandssaker (Almannatryggingaskrifstofan vegna utanlandsmálefna), Osló

4. Lífeyristryggingakerfi sjómanna:

Pensjonstrygden for sjømenn (Lífeyristryggingar sjómanna), Osló.
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5. Lög frá 16. júní 1989 um atvinnuslysatryggingar (lov av 16. juni 1989 om
yrkesskade-forsikring)

Sá vátryggjandi sem vinnuveitandinn er tryggður hjá. Ef hann er ekki tryggður:
Yrkesskadeforsikringsforeningen (Atvinnuslysatryggingafélagið), Osló.

6. Ábyrgðarkerfi fyrir almannatryggingabætur samkvæmt 32. lið í Sjómannalögunum
frá 30. maí 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975)

Sá vátryggjandi sem vinnuveitandinn er tryggður hjá.“.

c) Eftirfarandi bætist aftan við 3. viðauka:

,,P. ÍSLAND

1. Bætur vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, örorku, elli, andláts, vinnuslysa og
atvinnusjúkdóma:

Tryggingastofnun ríkisins, Reykjavík.

2. Atvinnuleysisbætur:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan, Reykjavík.

3. Fjölskyldubætur:

a) Fjölskyldubætur að undanskildum barnabótum og barnabótaauka:

Tryggingastofnun ríkisins, Reykjavík.

b) Barnabætur og barnabótaauki:

Ríkisskattstjóri, Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Bætur vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, vinnuslysa og atvinnusjúkdóma og
atvinnuleysis:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

2. Elli- og dánarbætur:

a) Elli- og eftirlifendatrygging:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Elli- og
eftirlifenda-trygging Liechtensteins).

b) Bótakerfi atvinnugreina:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

3. Örorkubætur:

a) Örorkutryggingar:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Örorkutryggingar Liechtensteins).
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b) Bótakerfi atvinnugreina:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

4. Fjölskyldubætur:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fjölskyldubótasjóður Liechtensteins).

R. NOREGUR

1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet
(staðbundnar vinnumálaskrifstofur og tryggingastofnanir á búsetustað eða
dvalarstað).

2. Lög frá 16. júní 1989 um atvinnuslysatryggingar (lov av 16. juni 1989 om
yrkesskade-forsikring):

Sá vátryggjandi sem vinnuveitandinn er tryggður hjá. Ef hann er ekki tryggður:
Yrkesskadeforsikringsforeningen (Atvinnuslysatryggingafélagið), Osló.

3. Ábyrgðarkerfi fyrir almannatryggingabætur samkvæmt 32. lið í Sjómannalögunum
frá 30. maí 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975):

Launþegar geta haft samband við vinnuveitanda á vinnustað, þ.e. um borð í skipi.
Á dvalar- eða búsetustað skal launþegi hafa samband við vátryggjanda sem
vinnuveitandi er tryggður hjá.“.

d) Eftirfarandi bætist við í þættinum ,,K. AUSTURRÍKI“ í lok 2. mgr. í 4. viðauka:

,,c) Í samskiptum við Liechtenstein:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Svæðisskrifstofa
vinnumarkaðsmála í Vorarlberg), Bregenz“.

e) Eftirfarandi bætist við í þættinum ,,K. AUSTURRÍKI“ í lok b-liðar í 3. mgr. í 4. viðauka:

,,iii) í samskiptum við Liechtenstein:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Svæðisskrifstofa
vinnumarkaðsmála í Vorarlberg), Bregenz“.

f) Eftirfarandi bætist við 4. viðauka:

,,P. ÍSLAND

1. Bætur vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, örorku, elli, andláts, vinnuslysa og
atvinnusjúkdóma:

Tryggingastofnun ríkisins, Reykjavík.

2. Atvinnuleysisbætur:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan, Reykjavík.
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3. Fjölskyldubætur:

a) Fjölskyldubætur að undanskildum barnabótum og barnabótaauka:

Tryggingastofnun ríkisins, Reykjavík.

b) Barnabætur og barnabótaauki:

Ríkisskattstjóri, Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Bætur vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, vinnuslysa og atvinnusjúkdóma og
atvinnuleysis:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

2. Elli- og dánarbætur:

a) Elli- og eftirlifendatrygging:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Elli- og
eftirlifenda-trygging Liechtensteins).

b) Bótakerfi atvinnugreina:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

3. Örorkubætur:

a) Örorkutryggingar:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Örorkutryggingar Liechtensteins).

b) Bótakerfi atvinnugreina:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

4. Fjölskyldubætur:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fjölskyldubótasjóður Liechtensteins).

R. NOREGUR

1. Atvinnuleysisbætur:

Arbeidsdirektoratet (Vinnumálaskrifstofan), Osló.

2. Í öllum öðrum tilvikum:

Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins), Osló.“.
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g) Eftirfarandi bætist við 5. viðauka:

,,106. ÍSLAND - BELGÍA

Á ekki við.

107. ÍSLAND - DANMÖRK

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992: Samningur
um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr., 3. mgr. 63. gr. og
3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys
og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

108. ÍSLAND - ÞÝSKALAND

Á ekki við.

109. ÍSLAND - SPÁNN

Á ekki við.

110. ÍSLAND - FRAKKLAND

Á ekki við.

111. ÍSLAND - GRIKKLAND

Á ekki við.

112. ÍSLAND - ÍRLAND

Á ekki við.

113. ÍSLAND - ÍTALÍA

Á ekki við.

114. ÍSLAND - LÚXEMBORG

Engin.

115. ÍSLAND - HOLLAND

Bréfaskipti frá 25. apríl og 26. maí 1995 varðandi 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr.
reglugerðarinnar um niðurfellingu á endurgreiðslu á kostnaði vegna aðstoðar við veikindi,
meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma, eins og mælt er fyrir um í 1. og 4.
kafla III. bálks reglugerðar 1408/71, að frátöldum c-lið 1. mgr. 22. gr. og c-lið 1. mgr. 55.
gr.

116. ÍSLAND - AUSTURRÍKI

Samkomulag frá 21. júní 1995 um endurgreiðslu kostnaðar á sviði almannatrygginga.

117. ÍSLAND - PORTÚGAL

Á ekki við.
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118. ÍSLAND - FINNLAND

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992: Samningur
um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr., 3. mgr. 63. gr. og
3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys
og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105. gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

119. ÍSLAND - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992: Samningur
um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr., 3. mgr. 63. gr. og
3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys
og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105. gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

120. ÍSLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Engin.

121. ÍSLAND - LIECHTENSTEIN

Á ekki við.

122. ÍSLAND - NOREGUR

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992: Samningur
um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr., 3. mgr. 63. gr. og
3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys
og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

123. LIECHTENSTEIN - BELGÍA

Á ekki við.

124. LIECHTENSTEIN - DANMÖRK

Á ekki við.

125. LIECHTENSTEIN - ÞÝSKALAND

Engin.

126. LIECHTENSTEIN - SPÁNN

Á ekki við.

127. LIECHTENSTEIN - FRAKKLAND

Á ekki við.

128. LIECHTENSTEIN - GRIKKLAND

Á ekki við.
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129. LIECHTENSTEIN - ÍRLAND

Á ekki við.

130. LIECHTENSTEIN - ÍTALÍA

Engin.

131. LIECHTENSTEIN - LÚXEMBORG

Á ekki við.

132. LIECHTENSTEIN - HOLLAND

Á ekki við.

133. LIECHTENSTEIN - AUSTURRÍKI

Samkomulag frá 14. desember 1995 um endurgreiðslu kostnaðar á sviði almannatrygginga.

134. LIECHTENSTEIN - PORTÚGAL

Á ekki við.

135. LIECHTENSTEIN - FINNLAND

Á ekki við.

136. LIECHTENSTEIN - SVÍÞJÓÐ

Á ekki við.

137. LIECHTENSTEIN - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Á ekki við.

138. LIECHTENSTEIN - NOREGUR

Á ekki við.

139. NOREGUR - BELGÍA

Á ekki við.

140. NOREGUR - DANMÖRK

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992: Samningur
um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr., 3. mgr. 63. gr. og
3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys
og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

141. NOREGUR - ÞÝSKALAND

Á ekki við.
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142. NOREGUR - SPÁNN

Á ekki við.

143. NOREGUR - FRAKKLAND

Engin.

144. NOREGUR - GRIKKLAND

Engin.

145. NOREGUR - ÍRLAND

Á ekki við.

146. NOREGUR - ÍTALÍA

Engin.

147. NOREGUR - LÚXEMBORG

Enginn samningur.

148. NOREGUR - HOLLAND

Bréfaskipti frá 13. janúar 1994 og 10. júní 1994 varðandi 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr.
reglugerðarinnar um niðurfellingu á endurgreiðslu á kostnaði vegna aðstoðar við veikindi,
meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma, eins og mælt er fyrir um í 1. og 4.
kafla III. bálks reglugerðar 1408/71, að frátöldum c-lið 1. mgr. 22. gr. og c-lið 1. mgr. 55.
gr. og einnig á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana sem um getur í 105. gr. reglugerðar
574/72.

149. NOREGUR - AUSTURRÍKI

Engin.

150. NOREGUR - PORTÚGAL

Engin.

151. NOREGUR - FINNLAND

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992: Samningur
um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr., 3. mgr. 63. gr. og
3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys
og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

152. NOREGUR - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992: Samningur
um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr., 3. mgr. 63. gr. og
3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys
og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).
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153. NOREGUR - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Ákvæði 3. mgr. 7. gr. í framkvæmdasamningi frá 28. ágúst 1990 um framkvæmd
samningsins um félagslegt öryggi.“.

h) Eftirfarandi bætist við 6. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Beinar greiðslur.

Q. LIECHTENSTEIN

Beinar greiðslur.

R. NOREGUR

Beinar greiðslur.“.

i) Eftirfarandi bætist við 7. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Enginn.

Q. LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Landsbanki Liechtensteins), Vaduz.

R. NOREGUR

Sparebanken Nor (Sparisjóður Noregs), Osló.“.

j) Eftirfarandi er bætt inn við lok a-liðar í þætti A í 8. viðauka:

,,Ísland og Belgía

Ísland og Þýskaland

Ísland og Spánn

Ísland og Frakkland

Ísland og Lúxemborg

Ísland og Holland

Ísland og Austurríki

Ísland og Finnland

Ísland og Svíþjóð

Ísland og Breska konungsríkið

Ísland og Liechtenstein
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Ísland og Noregur

Liechtenstein og Belgía

Liechtenstein og Þýskaland

Liechtenstein og Spánn

Liechtenstein og Frakkland

Liechtenstein og Írland

Liechtenstein og Lúxemborg

Liechtenstein og Holland

Liechtenstein og Austurríki

Liechtenstein og Finnland

Liechtenstein og Svíþjóð

Liechtenstein og Breska konungsríkið

Liechtenstein og Noregur

Noregur og Belgía

Noregur og Þýskaland

Noregur og Spánn

Noregur og Frakkland

Noregur og Írland

Noregur og Lúxemborg

Noregur og Holland

Noregur og Austurríki

Noregur og Portúgal

Noregur og Finnland

Noregur og Svíþjóð

Noregur og Breska konungsíkið.“.

k) Eftirfarandi bætist við í lok b-liðar í A-lið 8. viðauka:

,,Noregur og Danmörk“.
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l) Eftirfarandi bætist við 9. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Þegar meðaltalskostnaður á ári vegna aðstoðar er reiknaður út skal taka tillit til bóta sem
veittar eru samkvæmt íslenskum almannatryggingareglum.

Q. LIECHTENSTEIN

Þegar meðaltalskostnaður á ári vegna aðstoðar er reiknaður út skal taka tillit til bóta sem
viðurkenndir sjúkrasjóðir greiða í samræmi við ákvæði innlendrar löggjafar um
sjúkratryggingar.

R. NOREGUR

Þegar meðaltalskostnaður á ári vegna aðstoðar er reiknaður út skal taka tillit til bóta sem
veittar eru samkvæmt 2. kafla almannatryggingalaganna (Lög frá 17. júní 1966), samkvæmt
lögum frá 19. nóvember 1982 um heilsugæslu á vegum sveitarfélaga, samkvæmt lögum
frá 19. júní 1969 um sjúkrastofnanir og lögum frá 28. apríl 1961 um geðheilsugæslu.“.

m) Eftirfarandi bætist við 10. viðauka:

,,P. ÍSLAND

Vegna allra tilvika nema 17. gr. reglugerðarinnar og 2. mgr. 102. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar:

Tryggingastofnun ríkisins, Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Við beitingu 1. mgr. 11. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

a) Í tengslum við 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b í reglugerðinni:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Elli-
, eftirlifenda- og örorkutryggingar Liechtensteins).

b) Í tengslum við 17. gr. reglugerðarinnar:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

2. Við beitingu 1. mgr. 11. gr. a í framkvæmdarreglugerðinni:

a) Í tengslum við 1. mgr. 14. gr. a og 2. mgr. 14. gr. b í reglugerðinni:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Elli-
, eftirlifenda- og örorkutryggingar Liechtensteins).

b) Í tengslum við 17. gr. reglugerðarinnar:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

3. Við beitingu 2. og 3. mgr. 13. gr. og 1. og 2. mgr. 14. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (Þjóðhagsstofnun og elli-, eftirlifenda- og örorkutryggingar
Liechtensteins).
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4. Við beitingu 38. (1. mgr.), 70. (1. og 2. mgr.), 82. og 86. (2. mgr.) gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar:

Gemeindeverwaltung (sveitarstjórn) á búsetustað.

5. Við beitingu 2. mgr. 80. gr. og 81. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

6. Við beitingu 2. mgr. 102. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar í tengslum við 36., 63.
og 70. gr. reglugerðarinnar:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

7. Við beitingu 2. mgr. 113. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun).

R. NOREGUR

1. Við beitingu a- og b-liðar 1. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar, a-liðar 1. mgr. og 2. mgr.
11. gr. og framkvæmdarreglugerðarinnar, þegar vinnan fer fram utan Noregs, og b-
liðar 1. mgr. 14. gr. a reglugerðarinnar:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Tryggingastofnunin vegna
utanlandsmálefna), Osló.

2. Við beitingu a-liðar 1. mgr. 14. gr. a reglugerðarinnar fari vinnan fram í Noregi:

Staðartryggingaskrifstofan í sveitarfélaginu þar sem hlutaðeigandi einstaklingur er
búsettur.

3. Við beitingu a- og b-liðar 1. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar gegni hlutaðeigandi
einstaklingur störfum í Noregi:

Staðartryggingaskrifstofan í sveitarfélaginu þar sem vinnuveitandi hefur skráða
skrifstofu og hafi vinnuveitandinn enga a skráða skrifstofu í Noregi, Stavanger
trygdekontor (staðartryggingaskrifstofan í Stavanger), Stavanger

4. Við beitingu 2. og 3. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar:

Staðartryggingaskrifstofan í sveitarfélaginu þar sem hlutaðeigandi einstaklingur er
búsettur.

5. Við beitingu 2. mgr. 14. gr. a reglugerðarinnar:

Staðartryggingaskrifstofan í sveitarfélaginu þar sem vinnan fer fram.

6. Við beitingu 1. og 2. mgr. 14. gr. b reglugerðarinnar:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Tryggingastofnunin vegna
utanlandsmálefna), Osló.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.18/106 7.5.1998

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a
7. Við beitingu 17. gr. reglugerðarinnar:

a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Tryggingastofnunin vegna
utanlandsmálefna), Osló.

b) Stavanger trygdekontor (staðartryggingaskrifstofan í Stavanger), Stavanger,
þegar um ræðir sérstaklega:

i) þá sem vinna í Noregi fyrir erlendan vinnuveitanda sem hefur ekki
skráða skrifstofu í Noregi.

ii) þá sem vinna í Noregi fyrir vinnuveitanda sem hefur skráða skrifstofu
í Stavanger.

8. Við beitingu 36., 63. og 87. gr. reglugerðarinnar og 2. mgr. 102. gr. og 1. mgr. 105. gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar:

Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins), Osló.

9. Við beitingu annarra ákvæða 1., 2., 3., 4., 5., 7. og 8. kafla III. bálks reglugerðarinnar
og ákvæða sem tengjast þeim ákvæðum í framkvæmdarreglugerðinni:

Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins), Osló og tilnefndir aðilar
(Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Tryggingastofnunin vegna
utanlandsmálefna), Osló, svæðistryggingaskrifstofur og staðartryggingaskrifstofur).

10. Við beitingu 6. kafla III. bálks reglugerðarinnar og ákvæða sem tengjast þeim
ákvæðum í framkvæmdarreglugerðinni:

Arbeidsdirektoratet (Vinnumálaskrifstofan), Osló og þeir aðilar sem hún hefur
tilnefnt.

11. Við beitingu 10. gr. a reglugerðarinnar og 2. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Tryggingastofnunin vegna
utanlandsmálefna), Osló.

12. Vegna lífeyristryggingakerfis sjómanna:

a) Staðartryggingaskrifstofan á búsetustað sé hlutaðeigandi einstaklingur
búsettur í Noregi.

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Tryggingastofnunin vegna
utanlands-málefna), Osló í tengslum við greiðslu bóta til einstaklinga sem
eru búsettir erlendis.“.

n) Eftirfarandi bætist við 11. viðauka:

,,P ÍSLAND

Engar.

Q. LIECHTENSTEIN

Engar.
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R. NOREGUR

Engar.“.

GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL

3.1 373 Y 0919(02): Ákvörðun nr. 74 frá 22. febrúar 1973 um heilsugæslu þegar um tímabundna dvöl
er að ræða samkvæmt i-lið a-liðar 1. mgr. 22. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og 21. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (Stjtíð. EB nr. C 75, 19.9.1973, bls. 4).

3.2 373 Y 0919(03): Ákvörðun nr. 75 frá 22. febrúar 1973 varðandi umfjöllun umsókna sem taka á til
endurskoðunar samkvæmt 5. mgr. 94. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71, óski örorkulífeyrisþegi
þess (Stjtíð. EB nr. C 75, 19.9.1973, bls. 5).

3.3 373 Y 0919(06): Ákvörðun nr. 78 frá 22. febrúar 1973 um túlkun á a-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 574/72 varðandi framkvæmd ákvæða um skerðingu og frestun (Stjtíð. EB nr. C 75,
19.9.1973, bls. 8).

3.4 373 Y 0919(07): Ákvörðun nr. 79 frá 22. febrúar 1973 um túlkun á 2. mgr. 48. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 varðandi söfnun tryggingatímabila sem farið er með sem slík að því er varðar
tryggingar vegna örorku, elli og andláts (Stjtíð. EB nr. C 75, 19.9.1973, bls. 9).

3.5 373 Y 0919(09): Ákvörðun nr. 81 frá 22. febrúar 1973 um söfnun tryggingatímabila sem lokið hefur
verið í tilteknu starfi samkvæmt 2. mgr. 45. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 (Stjtíð. EB nr.
C 75, 19.9.1973, bls. 11).

3.6 373 Y 0919(11): Ákvörðun nr. 83 frá 22. febrúar 1973 um túlkun á 2. mgr. 68. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 og 82. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 varðandi hækkun atvinnuleysisbóta
vegna aðstandenda sem viðkomandi hefur á framfæri (Stjtíð. EB nr. C 75, 19.9.1973, bls. 14).

3.7 373 Y 0919(13): Ákvörðun nr. 85 frá 22. febrúar 1973 um túlkun á 1. mgr. 57. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 og á 3. mgr. 67. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 til ákvörðunar á viðeigandi
löggjöf og stofnun sem ber ábyrgð á að greiða bætur vegna atvinnusjúkdóma (Stjtíð. EB nr. C 75,
19.9.1973, bls. 17).

3.8 373 Y 1113(02): Ákvörðun nr. 86 frá 24. september 1973 um starfshætti og samsetningu
endurskoðunarnefndar framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega
(Stjtíð. EB nr. C 96, 13.11.1973, bls. 2), eins og henni var breytt með:

- 395 D 0512: Ákvörðun nr. 159 frá 3. október 1995 (Stjtíð. EB nr. L 294, 8.12.1995, bls. 38).

3.9 374 Y 0720(06): Ákvörðun nr. 89 frá 20. mars 1973 um túlkun á 1. og 2. mgr. 16. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 1408/71 varðandi starfsmenn sendiráða eða ræðismannsskrifstofa (Stjtíð. EB nr.
C 86, 20.7.1974, bls. 7).

3.10 374 Y 0720(07): Ákvörðun nr. 91 frá 12. júlí 1973 um túlkun á 3. mgr. 46. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 varðandi úthlutun bóta sem viðkomandi á rétt á samkvæmt 1. mgr. umræddrar
greinar (Stjtíð. EB nr. C 86, 20.7.1974, bls. 8).

3.11 374 Y 0823(04): Ákvörðun nr. 95 frá 24. janúar 1974 um túlkun á 2. mgr. 46. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 um útreikning á hlutfallslegum lífeyri (Stjtíð. EB nr. C 99, 23.8.1974, bls. 5).

3.12 374 Y 1017(03): Ákvörðun nr. 96 frá 15. mars 1974 varðandi endurskoðun bótaréttar samkvæmt 2.
mgr. 49. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 (Stjtíð. EB nr. C 126, 17.10.1974, bls. 23).

3.13 375 Y 0705(02): Ákvörðun nr. 99 frá 13. mars 1975 um túlkun á 1. mgr. 107. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 574/72 varðandi þá skyldu að endurreikna gildandi bætur (Stjtíð. EB nr. C 150, 5.7.1975,
bls. 2).
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3.14 375 Y 0705(03): Ákvörðun nr. 100 frá 23. janúar 1975 um endurgreiðslu bóta í peningum sem

stofnun á dvalar- eða búsetustað veitir fyrir hönd þar til bærrar stofnunar og hvernig endurgreiðslu
þessara bóta er háttað (Stjtíð. EB nr. C 150, 5.7.1975, bls. 3).

3.15 376 Y 0526(03): Ákvörðun nr. 105 frá 19. desember 1975 um framkvæmd 50. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 (Stjtíð. EB nr. C 117, 26.5.1976, bls. 3).

3.16 378 Y 0530(02): Ákvörðun nr. 109 frá 18. nóvember 1977 um breytingu á ákvörðun nr. 92 frá
22. nóvember 1973 varðandi hugtakið tryggingaraðstoð vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar
sem um getur í 19. (1. og 2. mgr.), 22., 25. (1., 3. og 4. mgr.), 26., 28. (1. mgr.), 28. a, 29. og 31. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og ákvörðun þeirrar upphæðar sem á að endurgreiða samkvæmt
93., 94. og 95. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72, svo og fyrirframgreiðslna samkvæmt 4. mgr.
102. gr. sömu reglugerðar (Stjtíð. EB nr. C 125, 30.5.1978, bls. 2).

3.17 383 Y 0115: Ákvörðun nr. 115 frá 15. desember 1982 varðandi gervilimi, meiri háttar hjálpartæki
eða aðra verulega aðstoð sem kveðið er á um í 2. mgr. 24. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71
(Stjtíð. EB nr. C 193, 20.7.1983, bls. 7).

3.18 383 Y 0117: Ákvörðun nr. 117 frá 7. júlí 1982 varðandi skilyrði fyrir framkvæmd a-liðar 1. mgr. 50.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (Stjtíð. EB nr. C 238, 7.9.1983, bls. 3), eins og henni var
breytt með:

- 1 94 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálum Evrópusambandsins - aðild
Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. EB
nr. C 241, 29. 8. 1994, bls. 21, eins og þeim var breytt með Stjtíð. EB nr. L 1, 1. 1. 1995, bls.
1),

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

Eftirfarandi bætist við 2. mgr. 2. liðar:

,,Ísland

Tryggingastofnun ríkisins, Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Elli-, eftirlifenda- og
örorkutryggingar Liechtensteins), Vaduz.

Noregur

Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins), Osló.“.

3.19 383 Y 1112(02): Ákvörðun nr. 118 frá 20. apríl 1983 varðandi skilyrði fyrir framkvæmd b-liðar 1.
mgr. 50. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (Stjtíð. EB nr. C 306, 12.11.1983, bls. 2), eins og
henni var breytt með:

- 1 94 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálum Evrópusambandsins - aðild
Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. EB
nr. C 241, 29. 8. 1994, bls. 21, eins og þeim var breytt með Stjtíð. EB nr. L 1, 1. 1. 1995, bls.
1),

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

Eftirfarandi bætist við 4. mgr. 2. liðar:



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.5.1998 Nr.18/10910900

,,Ísland

Tryggingastofnun ríkisins, Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Elli-, eftirlifenda- og
örorkutryggingar Liechtensteins), Vaduz.

Noregur

Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins), Osló.“.

3.20 383 Y 1102(03): Ákvörðun nr. 119 frá 24. febrúar 1983 um túlkun á 76. gr. og 3. mgr. 79. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og á 1. mgr. 10. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72
varðandi skörun fjölskyldubóta og -greiðslna (Stjtíð. EB nr. C 295, 2.11.1983, bls. 3).

3.21 383 Y 0121: Ákvörðun nr. 121 frá 21. apríl 1983 um túlkun á 7. mgr. 17. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 574/72 varðandi gervilimi, meiri háttar hjálpartæki eða aðra verulega aðstoð (Stjtíð. EB nr.
C 193, 20.7.1983, bls. 10).

3.22 386 Y 0126: Ákvörðun nr. 126 frá 17. október 1985 um beitingu a-liðar 1. mgr. 14. gr., a-liðar 1. mgr.
14. gr. a og 1. og 2. mgr. 14. gr. b í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 (Stjtíð. EB nr. C 141, 7.6.1986,
bls. 3).

3.23 386 Y 0130: Ákvörðun nr. 130 frá 17. október 1985 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem nauðsynleg
eru við beitingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 001; E 101-127; E
201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/EBE) (Stjtíð. EB nr. L 192, 15.7.1986, bls. 1), eins og
henni var breytt með:

- 391 X0140: Ákvörðun nr. 144 frá 9. apríl 1990 (E 401 - E 410F) (Stjtíð. EB nr. L 71,
18.3.1991, bls. 1).

- 394 X0604: Ákvörðun nr. 153 frá 7. október 1993 (E 001, E 103 - 127) (Stjtíð. EB nr. L 244,
19.9.1994, bls. 22),

- 394 X0605: Ákvörðun nr. 154 frá 8. febrúar 1994 (E 301, E 302, E 303) (Stjtíð. EB nr. L 244,
19.9.1994, bls. 123),

- 395 X0353: Ákvörðun nr. 155 frá 6. júlí 1994 (E 401 til 411) (Stjtíð. EB nr. L 209, 5.9.1995,
bls. 1).

3.24 C/271/87/bls. 3: Ákvörðun nr. 132 frá 23. apríl 1987 um túlkun á ii-lið í a-lið 3. mgr. 40. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 (Stjtíð. EB nr. C 271, 9.10.1987, bls. 3).

3.25 C/284/87/bls. 3: Ákvörðun nr. 133 frá 2. júlí 1987 um beitingu 7. mgr. 17. gr. og 6. mgr. 60. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (Stjtíð. EB nr. C 284, 22.10.1987, bls. 3 og Stjtíð. EB nr. C 64,
9.3.1988, bls. 13).

3.26 C/64/88/bls. 4: Ákvörðun nr. 134 frá 1. júlí 1987 um túlkun á 2. mgr. 45. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 varðandi söfnun tryggingatímabila sem lokið hefur verið í starfsgrein sem heyrir
undir sérstakt bótakerfi í einu eða fleiri aðildarríkjum (Stjtíð. EB nr. C 64, 9.3.1988, bls. 4).

3.27 C/281/88/bls. 7: Ákvörðun nr. 135 frá 1. júlí 1987 um veitingu þeirrar aðstoðar sem kveðið er á um
í 7. mgr. 17. gr. og 6. mgr. 60. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 og hugtökin bráðatilvik í
skilningi 20. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og neyðartilvik í skilningi 7. mgr. 17. gr. og 6.
mgr. 60. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (Stjtíð. EB nr. C 281, 9.3.1988, bls. 7), eins og henni
var breytt með:
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- 1 94 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálum Evrópusambandsins - aðild

Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. EB
nr. C 241, 29. 8. 1994, bls. 21, eins og þeim var breytt með Stjtíð. EB nr. L 1, 1. 1. 1995, bls.
1),

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftirfarandi bætist við 2. mgr. 2. liðar:

,,p) ISK 35 000 vegna stofnunar á búsetustað á Íslandi;

q) SFR 800 vegna stofnunar á búsetustað í Liechtenstein;

r) NOK 3 600 vegna stofnunar á búsetustað í Noregi.“.

3.28.C/64/88/bls. 7: Ákvörðun nr. 136 frá 1. júlí 1987 um túlkun á 1. - 3. mgr. 45. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 um að tryggingatímabil sem lokið er samkvæmt löggjöf annarra aðildarríkja verði
tekin til greina til að öðlast, viðhalda eða endurheimta rétt til bóta (Stjtíð. EB nr. C 64, 9.3.1988, bls.
7), eins og henni var breytt með:

- 1 94 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálum Evrópusambandsins - aðild
Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. EB
nr. C 241, 29. 8. 1994, bls. 21, eins og þeim var breytt með Stjtíð. EB nr. L 1, 1. 1. 1995, bls.
1),

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftirfarandi bætist við viðaukann:

,,P. ÍSLAND

Engin.

Q. LIECHTENSTEIN

Engin.

R. NOREGUR

Engin.“.

3.29 C/140/89/bls. 3: Ákvörðun nr. 137 frá 15. desember 1988 um beitingu 3. mgr. 15. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 574/72 (Stjtíð. EB nr. C 140, 6.6.1989, bls. 3).

3.30 C/287/89/bls. 3: Ákvörðun nr. 138 frá 17. febrúar 1989 um túlkun á i-lið í c-lið 1. mgr. 22. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 við líffæraflutninga eða annars konar skurðlækningar sem
krefjast líffræðilegra prófana en hlutaðeigandi einstaklingur er ekki í aðildarríkinu þar sem prófanirnar
fara fram (Stjtíð. EB nr. C 287, 15.11.1989, bls. 3).

3.31 C/94/90/bls. 3: Ákvörðun nr. 139 frá 30. júní 1989 um það við hvaða dagsetningu skuli miða er
ákvarða á hvaða gengi verði notað við umreikninginn sem um getur í 107. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 574/72 þegar tilteknar bætur og framlög eru reiknuð (Stjtíð. EB nr. C 94, 12.4. 1990, bls.
3).

3.32 C/94/90/bls. 4: Ákvörðun nr. 140 frá 17. október 1989 um það hvaða gengi verði notað af stofnun
á búsetustað launþega, sem sækir vinnu yfir landamæri og er með öllu atvinnulaus, vegna síðasta
kaups eða launa sem honum voru greidd í lögbæra ríkinu (Stjtíð. EB nr. C 94, 12.4.1990, bls. 4).
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3.33 C/94/90/bls. 5: Ákvörðun nr. 141 frá 17. október 1989 um breytingu á ákvörðun nr. 127 frá 17.
október 1985 varðandi söfnun skránna sem kveðið er á um í 4. mgr. 94. gr. og 4. mgr. 95. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (Stjtíð. EB nr. C 94, 12.4.1990, bls. 5).

3.34 C/80/90/bls. 7: Ákvörðun nr. 142 frá 13. febrúar 1990 um beitingu 73., 74. og 75. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 1408/71 (Stjtíð. EB nr. C 80, 30.3.1990, bls. 7).

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) 1. tölul. gildir ekki.

b) 3. tölul. gildir ekki.

3.35 391 D 0425: Ákvörðun nr. 147 frá 11. október 1990 um beitingu 76. gr. reglugerðar ráðsins (EBE)
nr. 1408/71 (Stjtíð. EB nr. L 235, 23.8.1991, bls. 21), eins og henni var breytt með:

- 395 D 0353: Ákvörðun nr. 155 frá 6. júlí 1994 (E 401 til 411) (Stjtíð. EB nr. 209, 5.9.1995, bls.
1).

3.36 393 D 0068: Ákvörðun nr. 148 frá 25. júní 1992 um notkun vottorðs varðandi gildandi löggjöf
(eyðublað E 101) þegar starfstímabil utan heimalands varir ekki lengur en þrjá mánuði (Stjtíð. EB nr.
L 22, 30.1.1993, bls. 124).

3.37 C/229/93/bls. 5: Ákvörðun nr. 150 frá 26. júní 1992 um beitingu 77., 78. og 79. (3. mgr.) gr.
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 og ii-liðar í b-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (Stjtíð. EB
nr. C 229, 25.8.1993, bls. 5), eins og henni var breytt með:

- 1 94 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálum Evrópusambandsins - aðild
Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar (Stjtíð. EB
nr. C 241, 29. 8. 1994, bls. 21, eins og þeim var breytt með Stjtíð. EB nr. L 1, 1. 1. 1995, bls.
1),

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

Eftirfarandi bætist við viðaukann:

,,P. ÍSLAND

Tryggingastofnun ríkisins, Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Fjölskyldubætur:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fjölskyldubótasjóður Liechtensteins).

2. Munaðarleysingjalífeyrir:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Elli- og eftirlifendatryggingar
Liechtensteins).

R. NOREGUR

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Tryggingastofnunin vegna utanlandsmálefna), Osló.“
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3.38 394 D 602: Ákvörðun nr. 151 frá 22. apríl 1993 um beitingu 10. gr. a í reglugerð (EBE) nr. 1408/71

og 2. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1247/92 (Stjtíð. EB nr. L 244, 19.9.1994, bls. 1).

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

Eftirfarandi bætist við viðaukann:

,,13. Ísland:

- Tryggingastofnun ríkisins, Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Noregur:

- Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Tryggingastofnunin vegna utanlandsmálefna),
Osló.

15. Liechtenstein:

- Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun) að því er varðar greiðslur vegna meðgöngu
og fæðingar

- Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Elli- og eftirlifendatryggingar
Liechtensteins) að því er varðar greiðslur til ekkla, viðbótarbætur vegna elli-, eftirlifenda-
og örorkutryggingar og bjargarleysisgreiðslur

- Liechtensteinische Invalidenversicherung (Örorkutryggingar) að því er varðar greiðslur
til blindra.“

3.39 395 D 0419: Ákvörðun nr. 156 frá 7. apríl 1995 forgangsreglur í tengslum við bótarétt vegna
veikinda og meðgöngu og fæðingar (Stjtíð. EB nr. L 249, 17.10.1995, bls. 41).

3.40 396 D 172: Ákvörðun nr. 160 frá 28. nóvember 1995 um gildissvið ii-liðar í b-lið 1. mgr. 71. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 varðandi rétt launþega, annarra en þeirra sem sækja vinnu yfir
landamæri, sem voru búsettir í öðru aðildarríki en hinu lögbæra ríki þegar þeir höfðu síðast atvinnu,
til atvinnuleysisbóta (Stjtíð. EB nr. L 49, 28.2.1996, bls. 31).

3.41 396 D 0249: Ákvörðun nr. 161 frá 15. febrúar 1996 um endurgreiðslu þar til bærrar stofnunar
aðildarríkis á kostnaði sem stofnað er til á meðan dvalist er í öðru aðildarríki í samræmi við
málsmeðferðina sem um getur í 4. mgr. 34. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (Stjtíð. EB nr. L 83,
2.4.1996, bls. 19).

3.42 396 D 0554: Ákvörðun nr. 162 frá 31. maí 1996 um túlkun á 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b í
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 um gildandi löggjöf fyrir launþega sem eru sendir til starfa utan
aðalstöðva (Stjtíð. EB nr. L 241, 21.9.1996, bls. 28).

3.43 396 D 0555: Ákvörðun nr. 163 frá 31. maí 1996 um túlkun á a-lið 1. mgr. 22. gr. í reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 að því er varðar einstaklinga sem fá skilunar- eða súrefnismeðferð (Stjtíð. EB nr.
L 241, 21.9.1996, bls. 31).

GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA MIÐ AF

Samningsaðilarnir taki mið af efni eftirfarandi gerða:

4.1 Tilmæla nr. 14 frá 23. janúar 1975 um útgáfu eyðublaðs E 111 vegna launþega sem eru sendir til
starfa erlendis (samþykkt af framkvæmdaráðinu á 139. fundi þess 23. janúar 1975).

4.2 Tilmæla nr. 15 frá 19. desember 1980 um hvaða tungumál skuli notað við útgáfu eyðublaðanna sem
krafist er vegna reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og nr. 574/72 (samþykkt af framkvæmdaráðinu
á 176. fundi þess 19. desember 1980)
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4.3 385 Y 0016: Tilmæla nr. 16 frá 12. desember 1984 um gerð samkomulags samkvæmt 17. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 (Stjtíð. EB nr. C 273, 24.10.1985, bls. 3).

4.4 385 Y 0017: Tilmæla nr. 17 frá 12. desember 1984 um þau tölfræðilegu gögn sem afla skal á hverju
ári vegna skýrslugerðar framkvæmdaráðsins (Stjtíð. EB nr. C 273, 24.10.1985, bls. 3).

4.5 386 Y 0018: Tilmæla nr. 18 frá 28. febrúar 1986 varðandi hvaða löggjöf skuli gilda um atvinnulausa
einstaklinga sem gegna hlutastarfi í öðru aðildarríki en búseturíkinu (Stjtíð. EB nr. C 284, 11.11.1986,
bls. 4).

4.6 C/199/93/bls. 11: Tilmæla nr. 19 frá 24. nóvember 1992 um aukið samstarf aðildarríkjanna um
framkvæmd reglugerða bandalagsins (Stjtíð. EB nr. C 199, 23.7.1993, bls. 11).

4.7 396 X 0592: Tilmæla nr. 20 frá 31. maí 1996 varðandi bætta málsmeðferð við uppgjör á gagnkvæmum
kröfum (Stjtíð. EB nr. L 259, 12.10.1996, bls. 19).

5.1 380 Y 0609(03): Endurskoðunar á yfirlýsingum aðildarríkjanna sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 1408/71 frá 14. júní 1971 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum
og fjölskyldum þeirra sem flytjast milli aðildarríkja (Stjtíð. EB nr. C 139, 9.6.1980, bls. 1).

5.2 381 Y 0613(01): Yfirlýsingar Grikklands sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr.
1408/71 frá 14. júní 1971 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum og fjölskyldum
þeirra sem flytjast milli aðildarríkja (Stjtíð. EB nr. C 143, 13.6. 1981, bls. 1).

5.3 383 Y 1224(01): Breytinga á yfirlýsingu Sambandslýðveldisins Þýskalands sem kveðið er á um í 5.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 frá 14. júní 1971 um beitingu almannatryggingareglna
gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli
aðildarríkja (Stjtíð. EB nr. C 351, 24.12.1983, bls. 1).

5.4 C/338/86/bls. 1: Endurskoðunar á yfirlýsingum aðildarríkjanna sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 1408/71 frá 14. júní 1971 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum
og fjölskyldum þeirra sem flytjast milli aðildarríkja (Stjtíð. EB nr. C 338, 31.12.1986, bls. 1).

5.5 C/107/87/bls. 1: Yfirlýsinga aðildarríkjanna sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr.
1408/71 frá 14. júní um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi
einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja (Stjtíð. EB nr. C 107, 22.4.1987,
bls. 1).

5.6 C/323/80/bls. 1: Tilkynningar ríkisstjórna Sambandslýðveldisins Þýskalands og Stórhertogadæmisins
Lúxemborgar til ráðsins um gerð samnings milli þessara tveggja ríkisstjórna um ýmis málefni er
varða félagslegt öryggi, samkvæmt 2. mgr. 8. gr. og 96. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 frá
14. júní 1971 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum og fjölskyldum þeirra sem
flytjast milli aðildarríkja (Stjtíð. EB nr. C 323, 11.12.1980, bls. 1).

5.7 L/90/87/bls. 39: Yfirlýsingar Lýðveldisins Frakklands til ráðsins samkvæmt j-lið 1. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 1408/71 frá 14. júní 1971 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum,
sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja (Stjtíð.
EB nr. L 90, 2.4.1987, bls. 39).

TILHÖGUN ÞÁTTTÖKU EFTA-RÍKJANNA Í FRAMKVÆMDARÁÐINU UM FÉLAGSLEGT
ÖRYGGI FARANDLAUNÞEGA OG Í ENDURSKOÐUNARNEFNDINNI SEM KOMIÐ ER Á Í
TENGSLUM VIÐ RÁÐIÐ SAMKVÆMT 1. MGR. 101. GR. SAMNINGSINS

Ísland, Liechtenstein og Noregur geta hvert um sig sent áheyrnarfulltrúa til ráðgjafar á fundi
framkvæmdaráðsins um félagslegt öryggi farandlaunþega, sem starfar í tengslum við framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna, og á fundi endurskoðunarnefndarinnar, sem starfar í tengslum við umrætt
framkvæmdaráð.
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Fullgiltur texti eftirfarandi aðlögunarliða er birtur í samræmi við 2. og 4.

gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/97

1. Aðlögunarliður við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 ( Stjtíð. EB nr. L 149, 5. 7. 1971, bls. 2):

a) Talan ,,72“ komi í stað ,,90“ í 1. mgr. 82. gr.;

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. hluta I. viðauka ,,Launþegar og/eða sjálfstætt starfandi
einstaklingar“ (ii- og iii-liður í a-lið 1. gr. reglugerðarinnar):

i) eftir orðunum ,,Á ekki við“ í þætti ,,J. Holland“ komi:

,,K. AUSTURRÍKI

Á ekki við.“;

ii) þættirnir ,,K. PORTÚGAL“ og ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði,,L.
PORTÚGAL“ og ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

iii) á eftir orðunum ,,Á ekki við“ í þætti ,,L. PORTÚGAL“ er bætt við:

,,M. FINNLAND

Einstaklingur sem er launþegi eða sjálfstætt starfandi í skilningi löggjafar um
starfstengt lífeyriskerfi telst með sama hætti launþegi eða sjálfstætt starfandi
einstaklingur í skilningi ii-liðar í a-lið 1. gr. reglugerðarinnar.

N. SVÍÞJÓÐ

Einstaklingur sem er launþegi eða sjálfstætt starfandi í skilningi löggjafar um
vinnuslysatryggingar telst með sama hætti launþegi eða sjálfstætt starfandi
einstaklingur í skilningi ii-liðar í a-lið 1. gr. reglugerðarinnar.“;

c) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. hluta I. viðauka ,,Aðstandendur (annar málsliður f-liðar
1. gr. reglugerðarinnar)“:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir textanum í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Á ekki við.“;

ii) þættirnir ,,K. PORTÚGAL“ og ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,L.
PORTÚGAL“ og ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

iii) á eftir orðunum ,,Á ekki við“ í þætti ,,L. PORTÚGAL“ er bætt við:

,,M. FINNLAND

Þegar ákvarða á rétt til aðstoðar samkvæmt ákvæðum 1. kafla III. bálks í reglugerðinni
merkir ,,aðstandandi“ maki eða barn samkvæmt skilgreiningu í
sjúkratryggingalöggjöfinni.

N. SVÍÞJÓÐ

Þegar ákvarða á rétt til aðstoðar samkvæmt ákvæðum 1. kafla III. bálks í reglugerðinni
merkir ,,aðstandandi“ maki eða barn yngra en 18 ára.“;



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.5.1998 Nr.18/11511500

d) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. hluta II. viðauka (j- og u-liður 1. gr. reglugerðarinnar).
,,Sérstök bótakerfi fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga sem undanþegin eru ákvæðum
reglugerðarinnar samkvæmt fjórðu undirgrein j-liðar 1. gr.“:

i) eftir orðunum ,,Á ekki við“ í þætti ,,J. Holland“ komi:

,,K. AUSTURRÍKI

Trygginga- og félagsmálastofnanir (Versicherungs- und Versorgungswerke),
,,félagsmálasjóðir“ (Fürsorgeeinrichtungen) og viðbótarskiptisjóður (erweitere
Honoraverteilung) fyrir lækna, dýralækna, málafærslumenn og lögfræðinga, og
verkfræðinga (Ziviltechniker)“;

ii) þættirnir ,,K. PORTÚGAL“ og ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,L.
PORTÚGAL“ og ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

iii) á eftir orðunum ,,Á ekki við“ í þætti ,,L. PORTÚGAL“ er bætt við:

,,M. FINNLAND

Á ekki við.

N. SVÍÞJÓÐ

Á ekki við.“;

e) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. hluta II. viðauka ,,Sérstakar fæðingar-greiðslur sem
standa utan gildissviðs reglugerðarinnar samkvæmt u-lið 1. gr.“:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir orðinu ,,Engar“ í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Almenni hluti fæðingargreiðslnanna.“;

ii) þættirnir ,,K. PORTÚGAL“ og ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,L.
PORTÚGAL“ og ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

iii) eftirfarandi er bætt við á eftir orðinu ,,Engar“ í þætti ,,L. PORTÚGAL“:

,,M. FINNLAND

Heildarstuðningur við mæður eða eingreiðslustyrkur til mæðra samkvæmt
mæðrastyrkslöggjöfinni.

N. SVÍÞJÓÐ

Engar.“;

f) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á III. hluta II. viðauka ,,Sérstakar bætur sem eru ekki
iðgjaldsskyldar í skilningi 2. mgr. b í 4. gr. og falla ekki undir gildissvið reglugerðarinnar“:



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.18/116 7.5.1998

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a
i) eftirfarandi er bætt við á eftir orðinu ,,Engar“ í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K AUSTURRÍKI

Bætur greiddar fötluðum og þeirra sem þarfnast umönnunar samkvæmt
Bundesländer-löggjöfinni.“;

ii) þættirnir ,,K. PORTÚGAL“ og ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,L.
PORTÚGAL“ og ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

iii) eftirfarandi er bætt við á eftir orðinu ,,Engar“ í þætti ,,L. PORTÚGAL“:

,,M. FINNLAND

Engar.

N. SVÍÞJÓÐ

Engar.“;

g) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. viðauka a ,,(10. gr. a í reglugerðinni)“:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir orðinu ,,Engar“ í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

a) Uppbót (sambandslög frá 9. september 1955 um almannatryggingar - ASVG,
sambandslög frá 11. október 1978 um almannatryggingar fyrir þá sem starfa
við viðskipti og verslun - GSVG og sambandslög frá 11. október 1978 um
almannatryggingar fyrir bændur - BSVG).

b) Umönnunargreiðslur (Pflegegeld) samkvæmt austurrísku sambandslögunum
um umönnunargreiðslur (Bundespflegegeldgesetz) , þó að frátöldum
umönnunargreiðslum sem slysatryggingastofnanir greiða ef vinnuslys eða
atvinnusjúkdómur veldur fötlun.“;

ii) þættirnir ,,K. PORTÚGAL“ og ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,L.
PORTÚGAL“ og ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

iii) eftirfarandi er bætt við á síðustu færslu í þætti ,,L. PORTÚGAL“:

,,M. FINNLAND

a) Greiðslur vegna umönnunar barna (Lög um greiðslur vegna umönnunar barna,
444/69).

b) Greiðslur til fatlaðra (Lög um greiðslur til fatlaðra, 124/88).

c) Húsnæðisgreiðslur til lífeyrisþega (Lög um húsnæðisgreiðslur til lífeyrisþega,
591/78).

d) Grunngreiðslur vegna atvinnuleysis (Lög um greiðslur vegna atvinnuleysis,
602/84) ef viðkomandi uppfyllir ekki samsvarandi skilyrði um tekjutengdar
greiðslur vegna atvinnuleysis.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.5.1998 Nr.18/11711700

N. SVÍÞJÓÐ

a) Húsnæðisuppbót sveitarfélags á grunnlífeyri (Lög 1962: 392, endurprentuð
1976: 1014).

b) Greiðslur til fatlaðra sem greiðast öðrum en lífeyrisþega (Lög 1962: 381,
endurprentuð 1982: 120).

c) Umönnunargreiðslur vegna fatlaðra barna (Lög 1962: 381, endurprentuð
1982: 120).“;

h) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á þætti A í III. viðauka ,,Ákvæði samninga um félagslegt
öryggi sem gilda áfram þrátt fyrir 6. gr. reglugerðarinnar“:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir orðinu ,,Engin“ í þætti ,,9. BELGÍA - HOLLAND“:

,,10. BELGÍA - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 4. apríl 1977 að því er
varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) III. liður í lokabókun við framangreindan samning að því er varðar þá sem
eru búsettir í þriðja ríki.“;

ii) númeri þáttarins ,,BELGÍA - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,11“ í stað ,,10“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,12. BELGÍA - FINNLAND

Enginn samningur.

13. BELGÍA - SVÍÞJÓÐ

Enginn samningur.“;

iii) númeri þáttarins ,,BELGÍA - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður ,,14“ í
stað ,,11“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,15. DANMÖRK - ÞÝSKALAND“

,,16. DANMÖRK - SPÁNN“

,,17. DANMÖRK - FRAKKLAND“

,,18. DANMÖRK - GRIKKLAND“

,,19. DANMÖRK - ÍRLAND“

,,20. DANMÖRK - ÍTALÍA“

,,21. DANMÖRK - LÚXEMBORG“

,,22. DANMÖRK - HOLLAND“;
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iv) á eftir orðunum ,,Enginn samningur“ í þætti ,,22. DANMÖRK - HOLLAND“ er bætt

við:

,,23 DANMÖRK - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 16. júní 1987 að því er
varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) I. liður í lokabókun við framangreindan samning að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.“;

v) númeri þáttarins ,,DANMÖRK - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,24“ í stað ,,20“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,25. DANMÖRK - FINNLAND

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.;

26. DANMÖRK - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.“;

vi) númeri þáttarins ,,DANMÖRK - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,27“ í stað ,,21“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,28. ÞÝSKALAND - SPÁNN“

,,29. ÞÝSKALAND - FRAKKLAND“

,,30. ÞÝSKALAND - GRIKKLAND“

,,31. ÞÝSKALAND - ÍRLAND“

,,32. ÞÝSKALAND - ÍTALÍA“

,,33. ÞÝSKALAND - LÚXEMBORG“

,,34. ÞÝSKALAND - HOLLAND“

vii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,34. ÞÝSKALAND - HOLLAND“:

,,35. ÞÝSKALAND - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 41. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 22. desember 1966, eins og
honum var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 10. apríl 1969, nr. 2 frá 29.
mars 1974 og nr. 3 frá 29. ágúst 1980.

b) Ákvæði 3. mgr. (c- og d-liður), 17. mgr., 20. mgr. (a-liður) og 21. mgr.
lokabókunar við framangreindan samning.

c) Ákvæði 3. gr. við framangreindan samning að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.

d) Ákvæði g-liðar 3. mgr. lokabókunar við framangreindan samning að því er
varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.
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e) 1. mgr. 4. gr. samningsins að því er varðar þýska löggjöf en samkvæmt henni
skal ekki greiða bætur vegna slysa (eða atvinnusjúkdóma) sem orðið hafa
eða komið hafa upp utan Sambandslýðveldisins Þýskalands né heldur vegna
tryggingatímabila sem maður hefur lokið utan þess, eða skuli aðeins greiðast
með tilteknum skilyrðum, þegar þeir sem njóta myndu bótaréttar eru búsettir
utan Sambandslýðveldisins Þýskalands, en í því tilviki:

i) hafa bæturnar þegar verið veittar eða mætti veita 1.janúar 1994;

ii) hefur viðkomandi hafið búsetu í Austurríki fyrir 1. janúar 1994 og
lífeyrir úr lífeyris- og slysatryggingum er veittur fyrir 31. desember
1994.

f) Ákvæði b-liðar 19. mgr. lokabókunar við framangreindan samning. Við
beitingu c-liðar 3. liðar þessa ákvæðis skal þar til bær stofnun ekki taka tillit
til hærri fjárhæðar en ber að greiða vegna samsvarandi tímabila sem þessari
stofnun ber að greiða.

g) 2. gr. viðbótarsamnings nr. 1 frá 10. apríl 1969 við framangreindan samning.

h) Ákvæði 5. mgr. 1. gr. og 8. gr. samnings um atvinnuleysistryggingar frá 19.
júlí 1978.

i) Ákvæði 10. mgr. lokabókunar við framangreindan samning.“;

viii) númeri þáttarins ,,ÞÝSKALAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,36“ í stað ,,29“
og eftirfarandi er bætt við:

,,37. ÞÝSKALAND - FINNLAND

a) Ákvæði 4. gr. við samning um félagslegt öryggi frá 23. apríl 1979.

b) Ákvæði a-liðar 9. liðar lokabókunar við framangreindan samning.

38. ÞÝSKALAND - SVÍÞJÓÐ

a) Ákvæði 2. mgr. 4. gr. við samning um félagslegt öryggi frá 27. febrúar 1976.

b) Ákvæði a-liðar 8. liðar lokabókunar við framangreindan samning.“;

ix) númeri þáttarins ,,ÞÝSKALAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,39“ í stað ,,30“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,40. SPÁNN - FRAKKLAND“

,,41. SPÁNN - GRIKKLAND“

,,42. SPÁNN - ÍRLAND“

,,43. SPÁNN - ÍTALÍA“

,,44. SPÁNN - LÚXEMBORG“

,,45. SPÁNN - HOLLAND“;
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x) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,45. SPÁNN - HOLLAND“:

,,46. SPÁNN - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 6. nóvember 1981 að því er
varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður í lokabókun við framangreindan samning að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.“;

xi) númeri þáttarins ,,SPÁNN - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,47“ í stað ,,37“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,48. SPÁNN - FINNLAND

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 19. desember 1985.

49. SPÁNN - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. og 16. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 29. júní 1987.“;

xii) númeri þáttarins ,,SPÁNN - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður ,,50“ í
stað ,,38“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,51. FRAKKLAND - GRIKKLAND“

,,52. FRAKKLAND - ÍRLAND“

,,53. FRAKKLAND - ÍTALÍA“

,,54. FRAKKLAND - LÚXEMBORG“

,,55. FRAKKLAND - HOLLAND“

xiii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,55. FRAKKLAND - HOLLAND“:

,,56. FRAKKLAND - AUSTURRÍKI

Enginn.“;

xiv) númeri þáttarins ,,FRAKKLAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,57“ í stað ,,44“
og eftirfarandi er bætt við:

,,58. FRAKKLAND - FINNLAND

Enginn.

59. FRAKKLAND - SVÍÞJÓÐ

Enginn.“;

xv) númeri þáttarins ,,FRAKKLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,60“ í stað ,,45“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,61. GRIKKLAND - ÍRLAND“

,,62. GRIKKLAND - ÍTALÍA“
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,,63. GRIKKLAND - LÚXEMBORG“

,,64. GRIKKLAND - HOLLAND“

xvi) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,64. GRIKKLAND - HOLLAND“:

,,65. GRIKKLAND - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 14. desember 1979 eins og
honum var breytt með viðbótarsamningi frá 21. maí 1986 að því er varðar
þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður í lokabókun við framangreindan samning að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.“;

xvii) númeri þáttarins ,,GRIKKLAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,66“ í stað ,,50“
og eftirfarandi er bætt við:

,,67. GRIKKLAND - FINNLAND

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. og 21. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 11. mars 1988.

68. GRIKKLAND - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. og 23. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 5. maí 1978, eins
og honum var breytt með viðbótarsamningi frá 14. september 1984.“;

xviii) númeri þáttarins ,,GRIKKLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,69“ í stað ,,51“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,70. ÍRLAND - ÍTALÍA“

,,71. ÍRLAND - LÚXEMBORG“

,,72. ÍRLAND - HOLLAND“;

xix) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,72. ÍRLAND - HOLLAND“:

,,73. ÍRLAND - AUSTURRÍKI

Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 30. september 1988 að því er
varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.“;

xx) númeri þáttarins ,,ÍRLAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,74“ í stað ,,55“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,75. ÍRLAND - FINNLAND

Enginn samningur.

76. ÍRLAND - SVÍÞJÓÐ

Enginn samningur.“;

xxi) númeri þáttarins ,,ÍRLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður ,,77“
í stað ,,56“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:
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,,78. ÍTALÍA - LÚXEMBORG“

,,79. ÍTALÍA - HOLLAND“;

xxii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,79. ÍTALÍA - HOLLAND“:

,,80. ÍTALÍA - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 3. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 9. gr. samnings um félagslegt öryggi frá
21. janúar 1981.

b) Ákvæði 4. gr. framangreinds samnings og 2. mgr. lokabókunar við
framangreindan samning að því er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.“;

xxiii) númeri þáttarins ,,ÍTALÍA - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,81“ í stað ,,59“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,82. ÍTALÍA - FINNLAND

Enginn samningur.

83. ÍTALÍA - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 20. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 25. september 1979.“;

xxiv) númeri þáttarins ,,ÍTALÍA - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður ,,84“ í
stað ,,60“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,85. LÚXEMBORG - HOLLAND“;

xxv) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,85. LÚXEMBORG - HOLLAND“:

,,86. LÚXEMBORG - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 21. desember 1971
eins og honum var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 16. maí 1973 og nr.
2 frá 9. október 1978.

b) Ákvæði 2. mgr. 3. gr. framangreinds samnings að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.

c) II. liður í lokabókun við framangreindan samning að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.“;

xxvi) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þættinum ,,LÚXEMBORG - PORTÚGAL“:

,,88. LÚXEMBORG - FINNLAND

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 15. september 1988.

89. LÚXEMBORG - SVÍÞJÓÐ

a) Ákvæði 4. gr. og 1. mgr. 29. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 21. febrúar
1985 að því er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) Ákvæði 30. gr. framangreinds samnings.“;
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xxvii) númeri þáttarins ,,LÚXEMBORG - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,90“ í stað ,,63“ og eftirfarandi er bætt við:

,,91. HOLLAND - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 3. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 7.mars 1974 eins og honum
var breytt með viðbótarsamningi frá 5. nóvember 1980 að því er varðar þá
sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður lokabókunar við framangreindan samning að því er varðar þá sem
eru búsettir í þriðja ríki.“;

xxviii) númeri þáttarins ,,HOLLAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,92“ í stað ,,64“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,93. HOLLAND - FINNLAND

Enginn samningur.

94. HOLLAND - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 4. gr. og 3. mgr. 24. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 2. júlí 1976 að því
er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.“;

xxix) númeri þáttarins ,,HOLLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,95“ í stað ,,65“ og eftirfarandi er bætt við:

,,96. AUSTURRÍKI - PORTÚGAL

Enginn.

97. AUSTURRÍKI - FINNLAND

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 11. desember 1985 eins og
honum var breytt með viðbótarsamningi frá 9. mars 1993 að því er varðar
þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður lokabókunar við framangreindan samning að því er varðar þá sem
eru búsettir í þriðja ríki.

98. AUSTURRÍKI - SVÍÞJÓÐ

a) Ákvæði 4. gr. og 1. mgr. 24. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 11. nóvember
1975 eins og honum var breytt með viðbótarsamningi frá 21. október 1982
að því er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður lokabókunar við framangreindan samning að því er varðar þá sem
eru búsettir í þriðja ríki.

99. AUSTURRÍKI - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

a) Ákvæði 3. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 22. júlí 1980 eins og honum
var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 9. desember 1985 og nr. 2 frá 13.
október 1992 að því er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) Bókun um aðstoð við framangreindan samning, þó ekki 3. mgr. 2. gr. að því
er varðar þá sem geta ekki farið fram á meðferð samkvæmt 1. kafla III. bálks
í reglugerðinni.
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100. PORTÚGAL - FINNLAND

Enginn samningur.

101. PORTÚGAL - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 6. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 25. október 1978.“;

xxx) númeri þáttarins ,,PORTÚGAL - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,102“ í stað ,,66“ og eftirfarandi er bætt við:

,,103. FINNLAND - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 10. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 15. júní 1992.

104. FINNLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Enginn.

105. SVÍÞJÓÐ - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Ákvæði 3. mgr. 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 29. júní 1987.“;

i) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á þætti B í III. viðauka ,,Ákvæði í samningum sem gilda ekki
um alla þá einstaklinga sem reglugerðin nær til“:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,9. BELGÍA - HOLLAND“:

,,10. BELGÍA - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 4. apríl 1977 að því er
varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) III. liður lokabókunar við framangreindan samning að því er varðar þá sem
eru búsettir í þriðja ríki.“;

ii) númeri þáttarins ,,BELGÍA - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,11“ í stað ,,10“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,12. BELGÍA - FINNLAND

Enginn samningur.

13. BELGÍA - SVÍÞJÓÐ

Enginn samningur.“;

iii) númeri þáttarins ,,BELGÍA - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður ,,14“ í
stað ,,11“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,15. DANMÖRK - ÞÝSKALAND“

,,16. DANMÖRK - SPÁNN“

,,17. DANMÖRK - FRAKKLAND“

,,18. DANMÖRK - GRIKKLAND“

,,19. DANMÖRK - ÍRLAND“



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.5.1998 Nr.18/12512500

,,20. DANMÖRK - ÍTALÍA“

,,21. DANMÖRK - LÚXEMBORG“

,,22. DANMÖRK - HOLLAND“;

iv) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,22. DANMÖRK - HOLLAND“:

,,23. DANMÖRK - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 16. júní 1987 að því er
varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) I. liður lokabókunar við framangreindan samning að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.“;

v) númeri þáttarins ,,DANMÖRK - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,24“ í stað ,,20“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,25. DANMÖRK - FINNLAND

Enginn.

26. DANMÖRK - SVÍÞJÓÐ

Enginn.“;

vi) númeri þáttarins ,,DANMÖRK - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,27“ í stað ,,21“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,28. ÞÝSKALAND - SPÁNN“

,,29. ÞÝSKALAND - FRAKKLAND“

,,30. ÞÝSKALAND - GRIKKLAND“

,,31. ÞÝSKALAND - ÍRLAND“

,,32. ÞÝSKALAND - ÍTALÍA“

,,33. ÞÝSKALAND - LÚXEMBORG“

,,34. ÞÝSKALAND - HOLLAND“;

vii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,34. ÞÝSKALAND - HOLLAND“:

,,35. ÞÝSKALAND - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 41. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 22. desember 1966, eins og
honum var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 10. apríl 1969, nr. 2 frá 29.
mars 1974 og nr. 3 frá 29. ágúst 1980.

b) Ákvæði a-liðar 20. mgr. lokabókunar við framangreindan samning.

c) Ákvæði 3. gr. framangreinds samnings að því er varðar þá sem eru búsettir
í þriðja ríki.

d) Ákvæði g-liðar 3. mgr. lokabókunar við framangreindan samning.

e) Ákvæði 1. mgr. 4. gr. samningsins að því er varðar þýska löggjöf en
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samkvæmt henni skal ekki greiða bætur vegna slysa (eða atvinnu-sjúkdóma)
sem orðið hafa eða komið hafa upp utan Sambands-lýðveldisins Þýskalands
né heldur vegna tryggingatímabila sem maður hefur lokið utan þess, eða
skuli aðeins greiðast með tilteknum skilyrðum, þegar þeir sem njóta myndu
bótaréttar eru búsettir utan Sambandslýðveldisins Þýskalands, en í því
tilviki:

i) hafa bæturnar þegar verið veittar eða mætti veita 1. janúar 1994;

ii) hefur viðkomandi hafið búsetu í Austurríki fyrir 1. janúar 1994 og
lífeyrir úr lífeyris- og slysatryggingum er veittur fyrir 31. desember
1994.

f) Ákvæði b-liðar 19. mgr. lokabókunar við framangreindan samning. Við
beitingu c-liðar 3. liðar þessa ákvæðis skal þar til bær stofnun ekki taka tillit
til hærri fjárhæðar en ber að greiða vegna samsvarandi tímabila sem þessari
stofnun ber að greiða.“;

viii) númeri þáttarins ,,ÞÝSKALAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,36“ í stað ,,29“
og eftirfarandi er bætt við:

,,37. ÞÝSKALAND - FINNLAND

Ákvæði 4. gr. við samning um félagslegt öryggi frá 23. apríl 1979.

38. ÞÝSKALAND - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. við samning um félagslegt öryggi frá 27. febrúar 1976.“;

ix) númeri þáttarins ,,ÞÝSKALAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,39“ í stað ,,30“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,40. SPÁNN - FRAKKLAND“

,,41. SPÁNN - GRIKKLAND“

,,42. SPÁNN - ÍRLAND“

,,43. SPÁNN - ÍTALÍA“

,,44. SPÁNN - LÚXEMBORG“

,,45. SPÁNN - HOLLAND“

x) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,45. SPÁNN - HOLLAND“:

,,46. SPÁNN - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 6. nóvember 1981 að því er
varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður í lokabókun við framangreindan samning að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.“;

xi) númeri þáttarins ,,SPÁNN - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,47“ í stað ,,37“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,48. SPÁNN - FINNLAND

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 19. desember 1985.
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49. SPÁNN - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. og 16. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 29. júní 1987.“;

xii) númeri þáttarins ,,SPÁNN - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður ,,50“ í
stað ,,38“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,51. FRAKKLAND - GRIKKLAND“

,,52. FRAKKLAND - ÍRLAND“

,,53. FRAKKLAND - ÍTALÍA“

,,54. FRAKKLAND - LÚXEMBORG“

,,55. FRAKKLAND - HOLLAND“

xiii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,55. FRAKKLAND - HOLLAND“:

,,56. FRAKKLAND - AUSTURRÍKI

Enginn.“;

xiv) númeri þáttarins ,,FRAKKLAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,57“ í stað ,,44“
og eftirfarandi er bætt við:

,,58. FRAKKLAND - FINNLAND

Enginn samningur.

59. FRAKKLAND - SVÍÞJÓÐ

Enginn.“;

xv) númeri þáttarins ,,FRAKKLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,60“ í stað ,,45“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,61. GRIKKLAND - ÍRLAND“

,,62. GRIKKLAND - ÍTALÍA“

,,63. GRIKKLAND - LÚXEMBORG“

,,64. GRIKKLAND - HOLLAND“

xvi) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,64. GRIKKLAND - HOLLAND“:

,,65. GRIKKLAND - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 14. desember 1979 eins og
honum var breytt með viðbótarsamningi frá 21. maí 1986 að því er varðar
þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður í lokabókun við framangreindan samning að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.“;

xvii) númeri þáttarins ,,GRIKKLAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,66“ í stað ,,50“
og eftirfarandi er bætt við:
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,,67. GRIKKLAND - FINNLAND

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 11. mars 1988.

68. GRIKKLAND - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 5. maí 1978, eins og honum
var breytt með viðbótarsamningi frá 14. september 1984.“;

xviii) númeri þáttarins ,,GRIKKLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,69“ í stað ,,51“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,70. ÍRLAND - ÍTALÍA“

,,71. ÍRLAND - LÚXEMBORG“

,,72. ÍRLAND - HOLLAND“;

xix) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,72. ÍRLAND - HOLLAND“:

,,73. ÍRLAND - AUSTURRÍKI

Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 30. september 1988 að því er
varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.“;

xx) númeri þáttarins ,,ÍRLAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,74“ í stað ,,55“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,75. ÍRLAND - FINNLAND

Enginn samningur.

76. ÍRLAND - SVÍÞJÓÐ

Enginn samningur.“;

xxi) númeri þáttarins ,,ÍRLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður ,,77“
í stað ,,56“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,78. ÍTALÍA - LÚXEMBORG“

,,79. ÍTALÍA - HOLLAND“;

xxii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,79. ÍTALÍA - HOLLAND“:

,,80. ÍTALÍA - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 3. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 9. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 21.
janúar 1981.

b) Ákvæði 4. gr. framangreinds samnings og 2. mgr. lokabókunar við
framangreindan samning að því er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.“;

xxiii) númeri þáttarins ,,ÍTALÍA - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,81“ í stað ,,59“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,82. ÍTALÍA - FINNLAND

Enginn samningur.
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83. ÍTALÍA - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 20. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 25. september 1979.“;

xxiv) númeri þáttarins ,,ÍTALÍA - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður ,,84“ í
stað ,,60“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,85. LÚXEMBORG - HOLLAND“;

xxv) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,85. LÚXEMBORG - HOLLAND“:

,,86. LÚXEMBORG - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 21. desember 1971
eins og honum var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 16. maí 1973 og nr.
2 frá 9. október 1978.

b) Ákvæði 2. mgr. 3. gr. framangreinds samnings að því er varðar þá sem eru
búsettir í þriðja ríki.

c) III. liður í lokabókun við framangreindan samning að því er varðar þá sem
eru búsettir í þriðja ríki.“;

xxvi) númeri þáttarins ,,LÚXEMBORG - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,87“ í stað ,,62“
og eftirfarandi er bætt við:

,,88. LÚXEMBORG - FINNLAND

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 15. september 1988.

89. LÚXEMBORG - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 4. gr. og 1. mgr. 29. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 21. febrúar 1985
að því er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.“;

xxvii) númeri þáttarins ,,LÚXEMBORG - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,90“ í stað ,,63“ og eftirfarandi er bætt við:

,,91. HOLLAND - AUSTURRÍKI

a) Ákvæði 3. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 7.mars 1974 eins og honum
var breytt með viðbótarsamningi frá 5. nóvember 1980 að því er varðar þá
sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður lokabókunar við framangreindan samning að því er varðar þá sem
eru búsettir í þriðja ríki.“;

xxviii) númeri þáttarins ,,HOLLAND - PORTÚGAL“ er breytt og verður ,,92“ í stað ,,64“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,93. HOLLAND - FINNLAND

Enginn samningur.

94. HOLLAND - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 4. gr. og 3. mgr. 24. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 2. júlí 1976 að því
er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.“;
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xxix) númeri þáttarins ,,HOLLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður

,,95“ í stað ,,65“ og eftirfarandi er bætt við:

,,96. AUSTURRÍKI - PORTÚGAL

Enginn.

97. AUSTURRÍKI - FINNLAND

a) Ákvæði 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 11. desember 1985 eins og
honum var breytt með viðbótarsamningi frá 9. mars 1993 að því er varðar
þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður lokabókunar við framangreindan samning að því er varðar þá sem
eru búsettir í þriðja ríki.

98. AUSTURRÍKI - SVÍÞJÓÐ

a) Ákvæði 4. gr. og 1. mgr. 24. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 11. nóvember
1975 eins og honum var breytt með viðbótarsamningi frá 21. október 1982
að því er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) II. liður lokabókunar við framangreindan samning að því er varðar þá sem
eru búsettir í þriðja ríki.

99. AUSTURRÍKI - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

a) Ákvæði 3. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 22. júlí 1980 eins og honum
var breytt með viðbótarsamningi nr. 1 frá 9. desember 1985 og nr. 2 frá 13.
október 1992 að því er varðar þá sem eru búsettir í þriðja ríki.

b) Bókun um aðstoð við framangreindan samning, þó ekki 3. mgr. 2. gr. að því
er varðar þá sem geta ekki farið fram á meðferð samkvæmt 1. kafla III. bálks
í reglugerðinni.

100. PORTÚGAL - FINNLAND

Enginn samningur.

101. PORTÚGAL - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 6. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 25. október 1978.“;

xxx) númeri þáttarins ,,PORTÚGAL - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ er breytt og verður
,,102“ í stað ,,66“ og eftirfarandi er bætt við:

,,103. FINNLAND - SVÍÞJÓÐ

Enginn.

104. FINNLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Enginn.

105. SVÍÞJÓÐ - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Ákvæði 3. mgr. 4. gr. samnings um félagslegt öryggi frá 29. júní 1987.“;
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j) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á A-hluta IV. viðauka ,,Löggjöf sem um getur í 1. mgr. 37. gr.
reglugerðarinnar sem kveður á um að upphæð örorkubóta sé óháð lengd tryggingatímabila“:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunum í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Engin.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“

iii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,L. PORTÚGAL“:

,,M. FINNLAND

Almannalífeyrir til þeirra sem hafa meðfædda fötlun eða orðið fatlaðir á unga aldri
(Lög um almannatryggingar (547/93)).

N. SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

iv) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

k) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á B-hluta IV. viðauka ,,Sérstök bótakerfi fyrir sjálfstætt
starfandi einstaklinga í skilningi 3. mgr. 38. gr. og 3. mgr. 45. gr. reglugerðar nr. 1408/71:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Engin.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“:

,,M. FINNLAND

Engin.

N. SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

l) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á C-hluta IV. viðauka ,,Tilvik sem um getur í b-lið 1. mgr. 46.
gr. reglugerðarinnar þar sem útreikningur bóta þarf ekki að vera í samræmi við 2. mgr. 46. gr.
reglugerðarinnar“:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Engin.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

Engin.
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N. SVÍÞJÓÐ

Allar umsóknir um grunn- og viðbótarellilífeyri nema lífeyri sem um getur í D-
hluta IV. viðauka.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

m) Eftirfarandi kemur í stað D-hluta IV. viðauka:

,,Bætur og samningar sem um getur í 2. mgr. 46. gr. b í reglugerðinni

1. Bætur sem um getur í a-lið 2. mgr. 46. gr. b í reglugerðinni þar sem fjárhæð bóta er óháð
lengd trygginga- eða búsetutímabila:

a) Örorkubætur sem kveðið er á um í löggjöfinni sem um getur í A-hluta í þessum
viðauka.

b) Fullur danskur ellilífeyrir sem fæst eftir 10 ára búsetu þeirra sem hafa fengið
lífeyri eigi síðar en 1. október 1989.

c) Spænskar dánargreiðslur og eftirlifendalífeyrir sem er veittur samkvæmt almenna
kerfinu og sérstöku bótakerfi.

d) Ekknagreiðslur samkvæmt ekknatryggingu í franska almannatryggingakerfinu eða
kerfi landbúnaðarverkamanna.

e) Örorkulífeyrir til ekkla eða ekkna samkvæmt franska almannatryggingakerfinu
eða kerfi landbúnaðarverkamanna þegar hann er reiknaður á grundvelli örorkulífeyris
látins maka, greiddur í samræmi við i-lið a-liðar í 1. mgr. 46. gr.

f) Hollenskur ekknalífeyrir samkvæmt lögum frá 9. apríl 1959 um almennar tryggingar
ekkna og munaðarlausra barna, með breytingum.

g) Finnskur almannalífeyrir sem er ákveðinn í samræmi við almannatryggingalög frá
8. júní 1956 og veittur samkvæmt bráðabirgðareglum almannalífeyrislaga
(547/93).

h) Fullur sænskur grunnlífeyrir veittur samkvæmt löggjöf um grunnlífeyri sem gilti
fyrir 1. janúar 1993 og fullur grunnlífeyrir veittur samkvæmt bráðabirgðareglum
samkvæmt löggjöfinni sem gilda frá þeim degi.

2. Bætur sem um getur í b-lið 2. mgr. 46. gr. b í reglugerðinni að fjárhæð sem ákveðin er á
grundvelli inneignartímabils sem á að vera lokið á tímabilinu frá því að áhættan kom fram
og síðari dagsetningar:

a) Danskur snemmtekinn lífeyrir sem er að fjárhæð ákveðinn í samræmi við þá
löggjöf sem var í gildi fyrir 1. október 1984.

b) Þýskur örorku- og eftirlifendalífeyrir, en í tengslum við hann er tekið tillit til
viðbótartímabils, og þýskur ellilífeyrir, en í tengslum við hann er tekið tillit til
viðbótartímabils sem þegar hefur áunnist.

c) Ítalskur lífeyrir vegna algjörrar óvinnufærni (,,inabilità“).

d) Örorku- og eftirlifendalífeyrir í Lúxemborg.

e) Finnskur starfslífeyrir en í tengslum við hann er tekið tillit til tímabila í framtíðinni
samkvæmt innlendri löggjöf.
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f) Sænskur örorku- og eftirlifendalífeyrir en í tengslum við hann er tekið tillit til
tryggingatímabila sem færð hafa verið til tekna og sænskur ellilífeyrir en í tengslum
við hann er tekið tillit til tímabila sem hafa þegar verið færð til tekna.

3. Samningar sem um getur í i-lið b-liðar í 2. mgr. 46. gr. b í reglugerðinni sem er ætlað að
koma í veg fyrir að tekið sé tillit til sama inneignartímabils tvisvar eða oftar:

Samningur frá 20. júlí 1978 milli ríkisstjórnar Stórhertogadæmisins Lúxemborg og
ríkisstjórnar Sambandslýðveldisins Þýskalands um ýmis málefni á svið almannatrygginga.

Samningur Norðurlandanna frá 15. júní 1992 um félagslegt öryggi.“;

n) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á VI. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

1. Við beitingu 1. kafla III. bálks við reglugerðina telst sá vera lífeyrisþegi sem
fær lífeyri opinberra starfsmanna.

2. Við beitingu 2. mgr. 46. gr. reglugerðarinnar skal ekki taka tillit til
viðbótarframlaga vegna viðbótartrygginga og viðbótarbóta fyrir
námuverkamenn samkvæmt austurrískri löggjöf. Í þeim tilvikum skal hækka
fjárhæðina sem er reiknuð út samkvæmt 2. mgr. 35. gr. reglugerðarinnar sem
nemur viðbótarframlagi vegna viðbótartrygginga og viðbótarbótum
námuverkamanna.

3. Við beitingu 2. mgr. 46. gr. reglugerðarinnar skal við beitingu á austurrískri
löggjöf telja þann dag sem hefur gildi að því varðar lífeyri (Stichtag) þann
dag sem áhættan kemur fram.

4. Beiting ákvæða reglugerðarinnar má ekki leiða til rýrari réttar til bóta, í
krafti austurrískrar löggjafar, þeirra sem búa við skert félagslegt öryggi af
stjórnmálalegum eða trúarlegum ástæðum eða vegna uppruna síns.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

1. Til að ákveða hvort taka beri tillit til tímabils milli þess sem lífeyrisatburður
á sér stað og lífeyrisaldurs (framtíðartímabil) við útreikning á fjárhæð finnsks
starfslífeyris ber að taka tillit til tryggingar- eða búsetutímabila samkvæmt
löggjöf annars aðildarríkis við uppfyllingu skilyrðis um búsetu í Finnlandi.

2. Hafi atvinnuþátttöku í þjónustu annarra eða á eigin vegum verið hætt í
Finnlandi og eigi lífeyrisatburður sér stað við störf í þjónustu annarra eða á
eigin vegum í öðru aðildarríki, og taki lífeyrir samkvæmt finnskri löggjöf um
starfslífeyri ekki lengur til tímabilsins milli lífeyrisatburðar og lífeyrisaldurs
(framtíðartímabil), ber að taka tillit til tryggingatímabila samkvæmt löggjöf
annars aðildarríkis vegna kröfu um framtíðarbímabil sem væru þau
tryggingatímabil í Finnlandi.

3. Ef stofnun í Finnlandi ber að greiða viðbót samkvæmt finnskri löggjöf vegna
tafa við afgreiðslu á umsókn um bætur skal líta svo að umsókn sem lögð er
fram í stofnun í öðru aðildarríki í því skyni að beita ákvæðum finnskrar
löggjafar um slíka viðbót, hafi verið lögð fram á þeim degi sem sú umsókn,
ásamt öllum nauðsynlegum fylgiskjölum, berst þar til bærri stofnun í
Finnlandi.
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N. SVÍÞJÓÐ

1. Við beitingu á 1. mgr. 18. gr. í því skyni að úrskurða um rétt einstaklings til
foreldrabóta skal telja tryggingatímabil sem er lokið samkvæmt löggjöf annars
aðildarríkis en Svíþjóðar grundvallað á sömu meðaltekjum og sænsk tryggingatímabil
sem þau leggjast við.

2. Ákvæði reglugerðarinnar um söfnun trygginga- og búsetutímabila gilda ekki um
bráðabirgðareglur sænskrar löggjafar um rétt til hagstæðari útreikning grunnlífeyris
fyrir þá sem eru búsettir í Svíþjóð á tilteknu tímabili fyrir dagsetningu
umsóknarinnar.

3. Til að úrskurða um rétt til örorku- eða eftirlifendalífeyris, er grundvallast að hluta
til að tryggingartímabilum sem gera má ráð fyrir í framtíðinni, skal líta svo á að
einstaklingur uppfylli kröfur um tryggingu og tekjur samkvæmt sænskri löggjöf ef
hann fellur undir trygginga- eða búsetukerfi í öðru aðildarríki við störf sín þar í
þjónustu annarra eða á eigin vegum.

4. Líta ber á þau ár sem er varið, samkvæmt skilyrðum sænskrar löggjafar, til umönnunar
ungra barna sem tryggingatímabil vegna viðbótarlífeyris jafnvel þótt barnið og
viðkomandi einstaklingur séu búsett í öðru aðildarríki, að því tilskildu að sá sem
annast barnið sé í foreldraorlofi samkvæmt ákvæðum laga um réttindi til að fá leyfi
vegna barnauppeldis.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

o) Eftirfarandi komi í stað VII. viðauka:
,,VII. VIÐAUKI

(b-liður 1. mgr. 14. gr. c í reglugerðinni)

Tilvik þar sem einstaklingur heyrir samtímis undir löggjöf tveggja aðildarríkja

1. Þegar hann starfar sjálfstætt í Belgíu og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki, að
Lúxemborg frátöldu. Hvað Lúxemborg varðar skulu bréfskipti frá 10. og 12. júlí 1968
milli Belgíu og Lúxemborg gilda.

2. Þegar einstaklingur búsettur í Danmörku starfar sjálfstætt í Danmörku og gegnir launuðu
starfi í öðru aðildarríki.

3. Hvað varðar slysatryggingakerfi landbúnaðarins og ellitryggingakerfi bænda: þegar hann
starfar sjálfstætt sem bóndi í Þýskalandi og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki.

4. Þegar einstaklingur búsettur á Spáni starfar sjálfstætt á Spáni og gegnir launuðu starfi í
öðru aðildarríki.

5. Þegar hann starfar sjálfstætt í Frakklandi og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki, að
Lúxemborg frátöldu.

6. Þegar hann starfar sjálfstætt sem bóndi í Frakklandi og gegnir launuðu starfi í Lúxemborg.
7. Að því er varðar lífeyristryggingakerfi fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga: Þegar hann

starfar sjálfstætt í Grikklandi og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki.
8. Þegar hann starfar sjálfstætt á Ítalíu og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki.
9. Þegar einstaklingur starfar sjálfstætt í Austurríki og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki.
10. Þegar einstaklingur starfar sjálfstætt í Portúgal og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki.
11. Þegar einstaklingur starfar sjálfstætt í Finnlandi og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki.
12. Þegar einstaklingur starfar sjálfstætt í Svíþjóð og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.5.1998 Nr.18/13513500

2.  Aðlögunarliður við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 ( Stjtíð. EB nr. L 74, 27. 3. 1972, bls. 1):

a) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Sambandsráðherra atvinnu- og
félagsmála), Vín.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Sambandsráðherra
umhverfis-, ungmenna- og fjölskyldumála), Vín.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

Sosiaali- ja treveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet (Félagsmála- og
heilbrigðisráðuneytið), Helsinki.

N. SVÍÞJÓÐ

Regeringen (Socialdepartementet) (Stjórnvöld (Heilbrigðis- og
félagsmálaráðuneytið)), Stokkhólmi.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 2. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunum í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Ákvæði austurrískrar löggjafar kveða á um hvaða austurríska stofnun telst vera
þar til bær, nema annað sé tilgreint hér á eftir:

1. Sjúkratryggingar

a) Ef viðkomandi er búsettur á yfirráðasvæði annars aðildarríki og
Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóður héraðsins) er til þess
bær að annast tryggingar og ef ekki er unnt að ákveða hvaða stofnun
er til þess bær að annast tryggingar á staðnum teljast eftirfarandi
sjúkrasjóðir til þess bærir:

- Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóður héraðsins) sem
er þar til bær að því er varðar síðasta starf í Austurríki, eða

- Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóður héraðsins) sem
er þar til bær að því er varðar síðustu búsetu í Austurríki, eða

- ef ekki hefur verið um að ræða starf þar sem Gebietskranken-
kasse (sjúkratryggingasjóður héðaðsins) er þar til bær eða ef
ekki hefur verið um að ræða búsetu í Austurríki, er Wiener
Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóður héraðsins í Vín),
Vín, þar til bær.
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b) Við beitingu 5. þáttar í 1. kafla III. hluta reglugerðarinnar í tengslum

við 95. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar með tilliti til endurgreiðslu
kostnaðar við bætur til þeirra sem rétt eiga á lífeyri samkvæmt
sambandslögum frá 9. september 1955 um almannatryggingar (ASVG):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(aðalsamtök austurrískra almannatryggingastofnana), Vín, og er
endurgreiðsla kostnaðar greidd af framlögum lífeyrisþega til
sjúkratrygginga sem aðalsamtökin taka við.

2. Lífeyristryggingar:

Þegar ákvarðað er hvaða stofnun ber að annast greiðslu bóta skal einungis
taka tillit til tryggingatímabil samkvæmt austurrískri löggjöf.

3. Atvinnuleysistryggingar:

a) Þegar tilkynnt er um atvinnuleysi:

Þar til bært Arbeitsamt (vinnumálaskrifstofa) á búsetu- eða dvalarstað
viðkomandi.

b) Vegna útgáfu eyðublaða nr. E 301, E 302 og E 303:

Þar til bært Arbeitsamt (vinnumálaskrifstofa) þar sem viðkomandi
starfar.

4. Fjölskyldubætur:

a) Fjölskyldubætur aðrar en Karenzurlaubsgeld (sérstök greiðsla vegna
meðgöngu og fæðingar):

Finanzamt (fjármálaskrifstofan).

b) Karenzurlaubsgeld (sérstök greiðsla vegna meðgöngu og fæðingar):

Þar til bært Arbeitsamt (vinnumálaskrifstofa) á búsetu- eða dvalarstað
viðkomandi.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

1. Veikindi og meðganga og fæðing:

a) Bætur í peningum:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatrygginga-
stofnunin), Helsinki, eða

atvinnusjóðurinn sem viðkomandi er tryggður hjá;

b) Aðstoð:

i) endurgreiðslur samkvæmt sjúkratryggingum:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatrygginga-
stofnunin), Helsinki, eða

atvinnusjóðurinn sem viðkomandi er tryggður hjá;
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ii) heilbrigðis- og sjúkrahúsþjónusta hins opinbera:

þær einingar á staðnum sem veita þjónustu í þessu kerfi.

2. Elli, örorka, andlát (lífeyrir):

a) Almannalífeyrir:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatrygginga-
stofnunin), Helsinki, eða

b) Starfslífeyrir:

sú starfslífeyrisstofnun sem veitir og greiðir lífeyri.

3. Vinnuslys, atvinnusjúkdómar:

sú tryggingastofnun sem annast slysatryggingar viðkomandi.

4. Dánarstyrkir:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki, eða

sú tryggingastofnun sem annast greiðslu bóta vegna slysatrygginga.

5. Atvinnuleysi:

a) Grunnkerfi:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatrygginga-
stofnunin), Helsinki, eða

b) Tekjutengt kerfi:

þar til bær atvinnuleysissjóður.

6. Fjölskyldubætur:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki.

N. SVÍÞJÓÐ

1. Í öllum öðrum tilvikum en vegna atvinnuleysisbóta:

a) Almennt:

almannatryggingastofnunin sem viðkomandi er tryggður hjá.

b) Fyrir sjómenn sem eru ekki búsettir í Svíþjóð:

Göteborgs almänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret
(almannatryggingaskrifstofan í Gautaborg, sjómannadeildin).

c) Við beitingu 35. til 59. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar að því er
varðar þá sem eru ekki búsettir í Svíþjóð:
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Stockholms läns allmänna försäringskassa, utlandsavdelningen
(almannatryggingaskrifstofan í Stokkhólmi, utanlandsdeildin).

d) Við beitingu 60.-77. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar að því er varðar
einstaklinga, þó ekki sjómenn, sem eru búsettir utan Svíþjóðar:

- almanntryggingaskrifstofan á staðnum þar sem vinnuslysið
átti sér stað atvinnusjúkdómurinn kom í ljós, eða

- Stockholms läns allmänna försäringskassa, utlandsavdelningen
(almannatryggingaskrifstofan í Stokkhólmi, utanlandsdeildin).

2. Vegna atvinnuleysisbóta:

Arbetsmarknadsstyrelsen (atvinnumarkaðsstjórnin).“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGS-
RÍKIÐ“;

c) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 3. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunum í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

1. Sjúkratryggingar:

a) Í öllum tilvikum, þó ekki við beitingu 27. og 29. gr.
reglugerðarinnar og 30. og 31. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar
með tilliti til stofnunar á búsetustað lífeyrisþega sem getið er í
27. gr. reglugerðarinnar:

þar til bær Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóður
héraðsins) á búsetu- eða dvalarstað viðkomandi.

b) Við beitingu 27. og 29. gr. reglugerðarinnar og 30. og 31. gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar með tilliti til stofnunar á
búsetustað lífeyrisþega sem getið er í 27. gr. reglugerðarinnar:

þar til bær stofnun.

2. Lífeyristryggingar:

a) Ef viðkomandi hefur heyrt undir austurríska löggjöf að frátalinni
beitingu 53. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

þar til bær stofnun.

b) Í öllum öðrum tilvikum að frátalinni beitingu 53. gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (lífeyris-
tryggingastofnun launþega), Vín.

c) Við beitingu 53. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(aðalsamtök austurrískra almannatryggingastofnana), Vín.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.5.1998 Nr.18/13913900

3. Slysatryggingar:

a) Aðstoð:

- þar til bær Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóður
héraðsins) á búsetu- eða dvalarstað viðkomandi;

- eða Allgemeine unfallversicherungsanstalt (almennri
slysatryggingastofnun), Vín, er heimilt að veita aðstoð.

b) Bætur í peningum:

i) Í öllum öðrum tilvikum en við beitingu 53. gr. í tengslum
við 77. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (almenn
slysatryggingastofnun), Vín.

ii) Við beitingu 53. gr. í tengslum við 77. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger (aðalsamtök austurrískra almannatrygginga-
stofnana), Vín.

4. Atvinnuleysistryggingar:

Þar til bært Arbeitsamt (vinnumálaskrifstofa) á búsetu- eða dvalarstað
viðkomandi.

5. Fjölskyldubætur:

a) Fjölskyldubætur aðrar en Karenzurlaubsgeld (sérstök greiðsla
vegna meðgöngu og fæðingar):

Þar til bær Finanzamt (fjármálaskrifstofa) á búsetu- eða
dvalarstað bótaþega.

b) Karenzurlaubsgeld (sérstök greiðsla vegna meðgöngu og
fæðingar):

Þar til bært Arbeitsamt (vinnumálaskrifstofa) á búsetu- eða
dvalarstað viðkomandi.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

1. Veikindi og meðganga og fæðing:

a) Bætur í peningum:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatrygginga-
stofnunin), Helsinki.
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b) Aðstoð:

i) endurgreiðslur samkvæmt sjúkratryggingum:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatrygginga-
stofnunin), Helsinki, eða

ii) heilbrigðis- og sjúkrahúsþjónusta hins opinbera.

þær einingar á staðnum sem veita þjónustu í þessu kerfi.

2. Elli, örorka, andlát (lífeyrir):

a) Almannalífeyrir:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatrygginga-
stofnunin), Helsinki.

b) Starfslífeyrir:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (lífeyristrygginga-
miðstöðin), Helsinki.

3. Dánarstyrkir:

Almennir dánarstyrkir:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki.

4. Atvinnuleysi:

a) Grunnkerfi:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatrygginga-
stofnunin), Helsinki.

b) Tekjutengt kerfi:

i) Að því er varðar 69. gr.: Kansaneläkelaitos - Folkpensions-
anstalten (almannatryggingastofnunin), Helsinki.

ii) Í öðrum tilvikum:

þar til bær atvinnuleysistryggingasjóður sem viðkomandi er
tryggður hjá.

5. Fjölskyldubætur:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki.

N. SVÍÞJÓÐ

1. Í öllum öðrum tilvikum en vegna atvinnuleysisbóta:

almannatryggingaskrifstofan á búsetu- eða dvalarstað.
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2. Vegna atvinnuleysisbóta:

atvinnustjórn sýslunnar á búsetu- eða dvalarstað.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

d) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 4. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunum í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

1. Tryggingar vegna veikinda, slysa og lífeyris:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (aðalsamtök
austurrískra almannatryggingastofnana), Vín.

2. Atvinnuleysistryggingar:

a) Í samskiptum við Þýskaland:

Landesarbeitsamt Salzburg (héraðsvinnumiðlunin í Salzburg), Salz-
burg.

b) Í öllum öðrum tilvikum:

Landesarbeitsamt Wien (héraðsvinnumiðlunin í Vín), Vín.

3. Fjölskyldubætur:

a) Fjölskyldubætur aðrar en Karenzurlaubsgeld (sérstök greiðsla vegna
meðgöngu og fæðingar):

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Sambandsráðherra
umhverfis-, ungmenna- og fjölskyldumála), Vín.

b) Karenzurlaubsgeld (sérstök greiðsla vegna meðgöngu og fæðingar)

Landesarbeitsamt Wien (héraðsvinnumiðlunin í Vín), Vín.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

1. Tryggingar vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar, almannalífeyrir,
fjölskyldubætur, atvinnuleysisbætur og dánarstyrkir:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki.

2. Starfslífeyrir:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (lífeyristryggingamiðstöðin),
Helsinki.

3. Vinnuslys, atvinnusjúkdómar:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund (samtök slysatryggingastofnana), Helsinki.
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N. SVÍÞJÓÐ

1. Í öllum öðrum tilvikum en vegna atvinnuleysisbóta:

Riksförsäkringsverket (almannatryggingastjórnin).

2. Vegna atvinnuleysisbóta:

Arbetsmarknadsstyrelsen (atvinnumarkaðsstjórnin).“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

e) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 5. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,9. BELGÍA - HOLLAND“:

10. BELGÍA - AUSTURRÍKI

Engin.“;

ii) þátturinn ,,10. BELGÍA - PORTÚGAL“ verði ,,11. BELGÍA - PORTÚGAL“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,12. BELGÍA - FINNLAND

Á ekki við.

13. BELGÍA - SVÍÞJÓÐ

Á ekki við.“;

iii) þátturinn ,,11. BELGÍA - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,14. BELGÍA - BRESKA
KONUNGSRÍKIÐ“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,15. DANMÖRK - ÞÝSKALAND“

,,16. DANMÖRK - SPÁNN“

,,17. DANMÖRK - FRAKKLAND“

,,18. DANMÖRK - GRIKKLAND“

,,19. DANMÖRK - ÍRLAND“

,,20. DANMÖRK - ÍTALÍA“

,,21. DANMÖRK - LÚXEMBORG“

,,22. DANMÖRK - HOLLAND“;

iv) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni ,,22. DANMÖRK - HOLLAND“:

,,23. DANMÖRK - AUSTURRÍKI

Engin.“;
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v) þátturinn ,,20. DANMÖRK - PORTÚGAL“ verði ,,24. DANMÖRK - PORTÚGAL“
og eftirfarandi er bætt við:

,,25. DANMÖRK - FINNLAND

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992:
Samningur um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr.,
3. mgr. 63. gr. og 3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu
og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105.
gr. framkvæmdarreglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

26. DANMÖRK - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992:
Samningur um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr.,
3. mgr. 63. gr. og 3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu
og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105.
gr. framkvæmdarreglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).“;

vi) þátturinn ,,21. DANMÖRK - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,27. DANMÖRK
- BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,28. ÞÝSKALAND - SPÁNN“

,,29. ÞÝSKALAND - FRAKKLAND“

,,30. ÞÝSKALAND - GRIKKLAND“

,,31. ÞÝSKALAND - ÍRLAND“

,,32. ÞÝSKALAND - ÍTALÍA“

,,33. ÞÝSKALAND - LÚXEMBORG“

,,34. ÞÝSKALAND - HOLLAND“;

vii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunum í þætti ,,34. ÞÝSKALAND - HOLLAND“:

,,35. ÞÝSKALAND - AUSTURRÍKI

Ákvæði 1. liðar í II. þætti og III. þáttar í ráðstöfun frá 2. ágúst 1979 um framkvæmd
samnings um atvinnuleysistryggingar frá 19. júlí 1978.“;

viii) þáttur ,,29. ÞÝSKALAND - PORTÚGAL“ verði ,,36. ÞÝSKALAND - PORTÚGAL“
og eftirfarandi er bætti við:

,,37. ÞÝSKALAND - FINNLAND

Engin.

38. ÞÝSKALAND - SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

ix) þátturinn ,,30. ÞÝSKALAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,39.
ÞÝSKALAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ og síðari þættir fá ný númer sem hér
segir:
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,,40. SPÁNN - FRAKKLAND“

,,41. SPÁNN - GRIKKLAND“

,,42. SPÁNN - ÍRLAND“

,,43. SPÁNN - ÍTALÍA“

,,44. SPÁNN - LÚXEMBORG“

,,45. SPÁNN - HOLLAND“;

x) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni ,,45. SPÁNN - HOLLAND“:

,,46. SPÁNN - AUSTURRÍKI

Engin.“;

xi) þátturinn ,,37. SPÁNN - PORTÚGAL“ verði ,,47. SPÁNN - PORTÚGAL“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,48. SPÁNN - FINNLAND

Engin.

49. SPÁNN - SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

xii) þátturinn ,,38. SPÁNN - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,50. SPÁNN - BRESKA
KONUNGSRÍKIÐ“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,51. FRAKKLAND - GRIKKLAND“

,,52. FRAKKLAND - ÍRLAND“

,,53. FRAKKLAND - ÍTALÍA“

,,54. FRAKKLAND - LÚXEMBORG“

,,55. FRAKKLAND - HOLLAND“;

xiii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunum í þætti ,,55. FRAKKLAND - HOLLAND“:

,,56. FRAKKLAND - AUSTURRÍKI

Engin.“;

xiv) þátturinn ,,44. FRAKKLAND - PORTÚGAL“ verði ,,57. FRAKKLAND -
PORTÚGAL“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,58. FRAKKLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“

,,59. GRIKKLAND - ÍRLAND“

,,60. GRIKKLAND - ÍTALÍA“

,,61. GRIKKLAND - LÚXEMBORG“
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,,62. GRIKKLAND - HOLLAND“;

xv) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,62. GRIKKLAND - HOLLAND“:

,,63. GRIKKLAND - AUSTURRÍKI

Engin.“;

xvi) þátturinn ,,50. GRIKKLAND - PORTÚGAL“ verði ,,64. GRIKKLAND -
PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,65. GRIKKLAND - FINNLAND

Engin.

66. GRIKKLAND - SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

xvii) þátturinn ,,51. GRIKKLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,67.
GRIKKLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ og síðari þættir fá ný númer sem hér
segir:

,,68. ÍRLAND - ÍTALÍA“

,,69. ÍRLAND - LÚXEMBORG“

,,70. ÍRLAND - HOLLAND“;

xviii) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,70. ÍRLAND - HOLLAND“:

,,71. ÍRLAND - AUSTURRÍKI

Engin.“;

xix) þátturinn ,,55. ÍRLAND - PORTÚGAL“ verði ,,72. ÍRLAND - PORTÚGAL“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,73. ÍRLAND - FINNLAND

Á ekki við.

74. ÍRLAND - SVÍÞJÓÐ

Á ekki við.“;

xx) þátturinn ,,56. ÍRLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,75. ÍRLAND - BRESKA
KONUNGSRÍKIÐ“ og síðari þættir fá ný númer sem hér segir:

,,76. ÍTALÍA - LÚXEMBORG

77. ÍTALÍA - HOLLAND“;

xxi) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,77. ÍTALÍA - HOLLAND“:

,,78. ÍTALÍA - AUSTURRÍKI

Engin.“;
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xxii) þátturinn ,,59. ÍTALÍA - PORTÚGAL“ verði ,,79. ÍTALÍA - PORTÚGAL“ og

eftirfarandi er bætt við:

,,80. ÍTALÍA - FINNLAND

Á ekki við.

81. ÍTALÍA - SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

xxiii) þættirnir ,,60. ÍTALÍA - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ og ,,61. LÚXEMBORG -
HOLLAND“ verði ,,82. ÍTALÍA - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ og ,,83.
LÚXEMBORG - HOLLAND“ og eftirfarandi er bætt við:

,,84. LÚXEMBORG - AUSTURRÍKI

Engin.“;

xxiv) þátturinn ,,62. LÚXEMBORG - PORTÚGAL“ verði ,,85. LÚXEMBORG -
PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,86. LÚXEMBORG - FINNLAND

Endurgreiðsla - ráðstöfun frá 24. febrúar 1994 samkvæmt 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr.
63. gr. reglugerðarinnar.

87. LÚXEMBORG - SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

xxv) þátturinn ,,63. LÚXEMBORG - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,88.
LÚXEMBORG - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ og eftirfarandi er bætt við:

,,89. HOLLAND - AUSTURRÍKI

Samningur frá 17. nóvember 1992 um endurgreiðslu kostnaðar við almanna-
tryggingar.“;

xxvi) þátturinn ,,64. HOLLAND - PORTÚGAL“ verði ,,90. HOLLAND - PORTÚGAL“ og
eftirfarandi er bætt við:

,,91. HOLLAND - FINNLAND

Endurgreiðsla - ráðstöfun frá 26. janúar 1994 samkvæmt 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr.
63. gr. reglugerðarinnar.

92. HOLLAND - SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

xxvii) þátturinn ,,65. HOLLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,93. HOLLAND -
BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ og eftirfarandi er bætt við:

,,94. AUSTURRÍKI - PORTÚGAL

Engin.
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95. AUSTURRÍKI - FINNLAND

Engin.

96. AUSTURRÍKI - SVÍÞJÓÐ

Ráðstöfun frá 22. desember 1993 um endurgreiðslu kostnaðar á sviði almanna-
trygginga.

97. AUSTURRÍKI - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

a) Ákvæði 1. og 2. mgr. 18. gr. ráðstöfunar frá 10. nóvember 1980 að því er
varðar framkvæmd samnings um félagslegt öryggi frá 22. júlí 1980 eins og
honum var breytt með viðbótarráðstöfunum nr. 1 frá 26. mars 1986 og nr. 2
frá 4. júní 1993 með tilliti til þeirra sem geta ekki farið fram á að fá meðferð
samkvæmt 1. kafla III. bálks reglugerðarinnar.

b) Ákvæði 1. mgr. 18. gr. framangreindrar ráðstöfunar með tilliti til þeirra sem
geta farið fram á að fá meðferð samkvæmt 1. kafla III. bálks reglugerðarinnar
um samkomulag um að viðeigandi vegabréf skuli koma í stað eyðublaðs E
111 að því er varðar þær bætur sem eyðublaðið tekur til og austurríska
ríkisborgara sem eru búsettir á yfirráðasvæði Austurríkis og ríkisborgara
Breska konungsríkisins sem eru búsettir á yfirráðasvæði Breska
konungsríkisins (að Gíbraltar frátöldu).

98. PORTÚGAL - FINNLAND

Á ekki við.

99. PORTÚGAL - SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

xviii) þátturinn ,,66. PORTÚGAL - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,100. PORTÚGAL
- BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ og eftirfarandi er bætt við:

,,101. FINNLAND - SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 23. gr. samnings Norðurlandanna um félagsleg öryggi frá 15. júní 1992:
Samningur um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna samkvæmt 3. mgr. 36. gr.,
3. mgr. 63. gr. og 3. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar (aðstoð við veikindi og meðgöngu
og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 2. mgr. 105.
gr. framkvæmdarreglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

102. FINNLAND - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Engin.

103. SVÍÞJÓÐ - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Engin.“;

f) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 6. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunum í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Beinar greiðslur.“;
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ii) þáttur ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

Beinar greiðslur.

N. SVÍÞJÓÐ

Beinar greiðslur.“;

iii) þáttur ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verðir ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“:

g) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 7. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Österreichische Nationalbank (Seðlabanki Austurríkis), Vín.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab, Helsingfors (Postipankki, Ltd., Hel-
sinki).

N. SVÍÞJÓÐ

Enginn.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

h) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 8. viðauka:

,,8. VIÐAUKI

GREIÐSLA FJÖLSKYLDUBÓTA

(8. mgr. 4. gr., d-liður 1. mgr. 10. gr. a og 122. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar)

D-liður 1. mgr. 10. gr. a framkvæmdarreglugerðarinnar á við um eftirfarandi:

A. Launþegar og sjálfstætt starfandi einstaklingar:

a) Samskipti sem vara í einn almanaksmánuð:

- milli Belgíu og Þýskalands,
- milli Belgíu og Spánar,
- milli Belgíu og Frakklands,
- milli Belgíu og Grikklands,
- milli Belgíu og Írlands,
- milli Belgíu og Lúxemborgar,
- milli Belgíu og Austurríkis,
- milli Belgíu og Portúgals,
- milli Belgíu og Finnlands,
- milli Belgíu og Svíþjóðar,
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- milli Belgíu og Breska konungsríkisins,
- milli Þýskalands og Spánar,
- milli Þýskalands og Frakklands,
- milli Þýskalands og Grikklands,
- milli Þýskalands og Írlands,
- milli Þýskalands og Lúxemborgar,
- milli Þýskalands og Austurríkis,
- milli Þýskalands og Finnlands,
- milli Þýskalands og Svíþjóðar,
- milli Þýskalands og Breska konungsríkisins,
- milli Spánar og Austurríkis,
- milli Spánar og Finnlands,
- milli Spánar og Svíþjóðar,
- milli Frakklands og Lúxemborgar,
- milli Frakklands og Austurríkis,
- milli Frakklands og Finnlands,
- milli Frakklands og Svíþjóðar,
- milli Írlands og Austurríkis,
- milli Írlands og Svíþjóðar,
- milli Lúxemborgar og Austurríkis,
- milli Lúxemborgar og Finnlands,
- milli Lúxemborgar og Svíþjóðar,
- milli Hollands og Austurríkis,
- milli Hollands og Finnlands,
- milli Hollands og Svíþjóðar,
- milli Austurríkis og Portúgals,
- milli Austurríkis og Finnlands,
- milli Austurríkis og Svíþjóðar,
- milli Austurríkis og Breska konungsríkisins,
- milli Portúgals og Frakklands,
- milli Portúgals og Írlands,
- milli Portúgals og Lúxemborgar,
- milli Portúgals og Finnlands,
- milli Portúgals og Svíþjóðar,
- milli Portúgals og Breska konungsríkisins,
- milli Finnlands og Svíþjóðar,
- milli Finnlands og Breska konungsríkisins,
- milli Svíþjóðar og Breska konungsríkisins.

b) samskipti sem vara í ársfjórðung:

- milli Hollands og Þýskalands,
- milli Danmerkur, Frakklands, Lúxemborgar og Portúgals.

B. Sjálfstætt starfandi einstaklingar

Samskipti sem vara í ársfjórðung:

- milli Belgíu og Hollands.

C. Launþegar

Samskipti sem vara í einn almanaksmánuð:

- milli Belgíu og Hollands.“;
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i) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 9. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunum í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Árlegur meðaltalskostnaður vegna aðstoðar er reiknaður út með því að taka tillit
til bóta frá Gebietskrankenkassen (sjúkratryggingasjóði héraðsins).“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

Árlegur meðaltalskostnaður vegna aðstoðar er reiknaður út með því að taka tillit
til heilsugæslu- og sjúkrahússþjónustu og endurgreiðslna vegna sjúkratrygginga og
endurhæfingarþjónustu á vegum Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten
(almannatryggingastofnunarinnar), Helsinki.

N. SVÍÞJÓÐ

Árlegur meðaltalskostnaður vegna aðstoðar er reiknaður út með því að taka tillit
til bóta frá almannatryggingakerfinu.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

j) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 10. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunum í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

1. Við beitingu 1. mgr. 6. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar í tengslum við eigin
tryggingar samkvæmt 16. gr. sambandslaga frá 9. september 1995 um
almannatryggingar (ASVG) fyrir einstaklinga sem eru búsettir utan
yfirráðasvæðis Austurríkis:

Wiener Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóðurinn í Vín), Vín.

2. Við beitingu b-liðar 1. mgr. 14. gr. og 17. gr. reglugerðarinnar:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Sambandsráðherra atvinnu- og
félagsmála), Vín, með samkomulagi við Bundesminister für Umwelt, Jugend
und Familie (Sambandsráðherra umhverfis-, ungmenna- og fjölskyldumála),
Vín.

3. Við beitingu 11., 11. gr. a, 12. gr. a, 13. og 14. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar:

a) Ef viðkomandi heyrir undir austurríska löggjöf og fellur undir
sjúkratryggingar:

þar til bær sjúkratryggingastofnun.

b) Ef viðkomandi heyrir undir austurríska löggjöf og fellur ekki undir
sjúkratryggingar:

þar til bær slysatryggingastofnun.
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c) Í öllum öðrum tilvikum:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(aðalsamtök austurrískra almannatryggingastofnana), Vín.

4. Við beitingu 1. mgr. 38. og 1. mgr. 70. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

þar til bær Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóður héraðsins) á
búsetustað aðstandenda.

5. Við beitingu 2. mgr. 80. gr., 81. gr. og 2. mgr. 82. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar:

þar til bært Arbeitsamt (vinnumálaskrifstofa) á síðasta búsetu- eða
dvalarstað eða vinnustað launþega.

6. Við beitingu 2. mgr. 85. gr. og 2. mgr. 86. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

þar til bært Arbeitsamt (vinnumálaskrifstofa) á síðasta búsetu- eða
dvalarstað eða vinnustað launþega.

7. Við beitingu:

a) 2. mgr. 102. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar í tengslum við 36. og
63. gr. reglugerðarinnar:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(aðalsamtök austurrískra almannatryggingastofnana), Vín.

b) 2. mgr. 102. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar í tengslum við 70. gr.
reglugerðarinnar:

Landesarbeitsamt Wien (héraðsvinnumiðlunin í Vín), Vín.

8. Við beitingu 110. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar.

- þar til bær stofnun, eða

- ef engin stofnun í Austurríki er til þess bær, stofnun á búsetustað.

9. Við beitingu 2. mgr. 113. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (aðalsamtök
austurrískra almannatryggingastofnana), Vín, og er endurgreiðsla kostnaðar
við aðstoð greidd af framlögum lífeyrisþega til sjúkratrygginga sem
aðalsamtökin taka við.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

1. Við beitingu b-liðar 1. mgr. 14. gr. og b-liðar 1. mgr. 14. gr. a í reglugerðinni og
11. gr. (1. mgr.), 11. gr. a (1. mgr.), 12. gr. a, 13. gr. (2. og 3. mgr.) og 14. gr. (1.
og 2. mgr.) í framkvæmdarreglugerðinni:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (lífeyristryggingamiðstöðin),
Helsinki.
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2. Við beitingu 10. gr. b í framkvæmdarreglugerðinni:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki.

3. Við beitingu 36. og 90. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar.

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki, og
Työeläkelaitokset (starfslífeyrisstofnanir) og Eläketurvakeskus/Pensions-
skyddscentralen (lífeyristryggingamiðstöðin), Helsinki.

4. Við beitingu 37. gr. (b-liður), 38. gr. (1. mgr.), 70. gr. (1. mgr.), 82. gr. (2.
mgr.), 85. gr. (2. mgr.) og 86. gr. (2. mgr.) framkvæmdarreglugerðarinnar:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki.

5. Við beitingu 41. til 59. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki, og
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (lífeyristryggingamiðstöðin),
Helsinki.

6. Við beitingu 60. til 67. gr., 71., 75., 76. og 78. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar:

sú tryggingastofnun á búsetu- eða dvalarstað sem Tapaturmavakuutus-
laitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (samtök
slysatryggingastofnana), Helsinki, tilnefna.

7. Við beitingu 80. og 81. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

þar til bær atvinnuleysissjóður vegna tekjutengdra atvinnuleysisbóta.
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki, vegna grunnbóta fyrir atvinnuleysi.

8. Við beitingu 102. og 113. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki.
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund (samtök slysatryggingastofnana), Helsinki, vegna slysatrygginga.

9. Við beitingu 110. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

a) Starfslífeyrir:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (lífeyristrygginga-
miðstöðin), Helsinki, vegna starfslífeyris.

b) Vinnuslys, atvinnusjúkdómar:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas Förbund (samtök slysatryggingastofnana), Helsinki,
vegna slysatrygginga.
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c) í öðrum tilvikum:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatrygginga-
stofnunin), Helsinki.

N. SVÍÞJÓÐ

1. Við beitingu 1. mgr. 14. gr., 1.mgr. 14. gr. a, 1. og 2. mgr. 14. gr. b í reglugerðinni
og a-lið 1. mgr. 11. gr. og 1. mgr. 11. gr. a í framkvæmdarreglugerðinni:

Almannatryggingaskrifstofan sem viðkomandi er tryggður hjá.

2. Við beitingu b-liðar 1. mgr. 14. gr. og b-lið 1. mgr. 14. gr. a í þeim tilvikum
þegar maður er sendur til Svíþjóðar til starfa:

Almannatryggingaskrifstofan á staðnum þar sem starfið er innt af hendi.

3. Við beitingu 1. og 2. mgr. 14. gr. b í þeim tilvikum þegar einstaklingur er
sendur til Svíþjóðar til að starfa þar lengur en í 12 mánuði:

Götemorgs almänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret
(almannatryggingaskrifstofan í Gautborg, sjómannadeildin).

4. Við beitingu 2. og 3. mgr. 14. gr. og 2. og 3. mgr. 14. gr. a í reglugerðinni:

Almannatryggingaskrifstofan á búsetustað.

5. Við beitingu 4. mgr. 14. gr. a reglugerðarinnar og b-liðar 1. mgr. 11. gr. og b-
liðar 1. mgr. 11. gr. a og 5. mgr. 6. mgr. og a-lið 7. mgr. 12. gr. a í
framkvæmdarreglugerðinni:

Almannatryggingaskrifstofan á staðnum þar sem starfið er innt af hendi.

6. Við beitingu 17. gr. reglugerðarinnar:

a) Almannatryggingaskrifstofan á staðnum sem starfið er innt af hendi
eða verður innt af hendi, og

b) Riksförsäkringsverket (almannatryggingastjórnin) vegna hópa
launþega eða sjálfstætt starfandi einstaklinga.

7. Við beitingu 2. mgr. 102. gr.:

a) Riksförsäkringsverket (almannatryggingastjórnin).

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (atvinnumarkaðsstjórnin) vegna
atvinnuleysisbóta.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“;

k) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 11. viðauka:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Engar.“;
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ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

Engin.

N. SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“.

3. a) Aðlögunarliður við ákvörðun nr. 117 frá 7.7.1982 (Stjtíð. EB nr. C 238, 7.9.1983, bls. 3):

Eftirfarandi komi í stað liðar 2.2 í ákvörðuninni:

,,Að því er þessa ákvörðun varðar teljast eftirtaldir vera tilnefndir aðilar:

Belgía: Office national des pensions (ONPTS), Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
(lífeyrisskrifstofa ríkisins), Brussel.

Danmörk: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (almannatrygginga- og félagsmála-
skrifstofan), Kaupmannahöfn.

Þýskaland: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle der deutschen
Rentenversicherung (VDR - DSRV) (gagnavinnslumiðstöð bandalags þýskra
lífeyristryggingastofnana), Würzburg.

Spánn: Instituto Nacional de la Seguridad Social (almannatryggingastofnunar ríkisins),
Madrid.

Frakkland: Caisse nationale d’assurance - Centre informatique national - travailleurs mi-
grants SCOM (ellitryggingasjóður ríkisins - gagnavinnslumiðstöð ríkisins -
farandlaunþegar SCOM), Tours.

Grikkland: Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA)(almannatryggingastofnunin), Aþenu.

Írland: Department of Social Welfare (félagsmálaráðuneytið), Dyflinni.

Ítalía: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (félagsmálastofnun ríkisins),
Róm.

Lúxemborg: Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations, commun
aux institutions de sécurité sociale (sameiginleg miðstöð fyrir gagnavinnslu,
skráningu vegna trygginga og innheimtu iðgjalda fyrir almannatrygginga-
stofnanir), Lúxemborg.

Holland: Sociale Verzekeringsbank (almannatryggingabankinn), Amsterdam.

Austurríki: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (aðalsamtök
austurrískra almannatryggingastofnana), Vín.

Portúgal: Centro Nacional de Pensões (lífeyrismiðstöð ríkisins), Lissabon.

Finnland: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (lífeyristryggingamiðstöðin), Hel-
sinki.

Svíþjóð: Riksförsäkringsverket (almannatryggingastjórnin), Stokkhólmi.

Breska konungsríkið:
Department of Social Security, Records Branch, (tryggingamálaráðuneytið,
skýrsludeild), Newcastle-upon-Tyne.“;
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b) Aðlögunarliður við ákvörðun nr. 118 frá 20.4.1983 (Stjtíð. EB nr. C 306, 12.11.1983, bls. 2):

Eftirfarandi komi í stað liðar 2.4 í ákvörðuninni:

,,Að því er þessa ákvörðun varðar teljast eftirtaldir vera tilnefndir aðilar:

Belgía: Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
(lífeyrisskrifstofa ríkisins), Brussel.

Danmörk: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (almannatrygginga- og félagsmála-
skrifstofan), Kaupmannahöfn.

Þýskaland: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle
(gagnavinnslumiðstöð bandalags þýskra lífeyristryggingastofnana), Würzburg.

Spánn: Instituto Nacional de la Seguridad Social (almannatryggingastofnunar ríkisins),
Madrid.

Frakkland: Caisse nationale d’assurance - Centre informatique national - travailleurs mi-
grants SCOM (ellitryggingasjóður ríkisins - gagnavinnslumiðstöð ríkisins -
farandlaunþegar SCOM), Tours.

Grikkland: Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA)(almannatryggingastofnunin), Aþenu.

Írland: Department of Social Welfare (félagsmálaráðuneytið), Dyflinni.

Ítalía: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (félagsmálastofnun ríkisins),
Róm.

Lúxemborg: Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations, commun
aux institutions de sécurité sociale (sameiginleg miðstöð fyrir gagnavinnslu,
skráningu vegna trygginga og innheimtu iðgjalda fyrir almannatrygginga-
stofnanir), Lúxemborg.

Holland: Sociale Verzekeringsbank (almannatryggingabankinn), Amsterdam.

Austurríki: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (aðalsamtök
austurrískra almannatryggingastofnana), Vín.

Portúgal: Centro Nacional de Pensões (lífeyrismiðstöð ríkisins), Lissabon.

Finnland: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (lífeyristryggingamiðstöðin), Hel-
sinki.

Svíþjóð: Riksförsäkringsverket (almannatryggingastjórnin), Stokkhólmi.

Breska konungsríkið:
Department of Social Security, Records Branch, (tryggingamálaráðuneytið,
skýrsludeild), Newcastle-upon-Tyne.“;
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c) Aðlögunarliður við ákvörðun nr. 135 frá 1.7.1987 (Stjtíð. EB nr. C 281, 4.11.1988, bls. 7):

Eftirfarandi komi í stað liðar 2.2 í ákvörðuninni:

,,áætlaður eða raunverulegur kostnaður þessara bóta er hærri en eftirfarandi föst fjárhæð:

a) BEF 20 000 að því er varðar stofnun á búsetustað í Belgíu;

b) DKK 3 600 að því er varðar stofnun á búsetustað í Danmörku;

c) DEM 1 000 að því er varðar stofnun á búsetustað í Þýskalandi;

d) GRD 50 000 að því er varðar stofnun á búsetustað í Grikklandi;

e) PTE 50 000 að því er varðar stofnun á búsetustað á Spáni;

f) FRF 2 900 að því er varðar stofnun á búsetustað í Frakklandi;

g) IEP 300 að því er varðar stofnun á búsetustað á Írlandi;

h) ITL 590 000 að því er varðar stofnun á búsetustað á Ítalíu;

i) LUF 20 000 að því er varðar stofnun á búsetustað í Lúxemborg;

j) NLG 1 100 að því er varðar stofnun á búsetustað í Hollandi;

k) ATS 7 000 að því er varðar stofnun á búsetustað í Austurríki;

l) ESP 60 000 að því er varðar stofnun á búsetustað í Portúgal;

m) FIM 3 000 að því er varðar stofnun á búsetustað í Finnlandi;

n) SEK 3 600 að því er varðar stofnun á búsetustað í Svíþjóð;

o) GBP 350 að því er varðar stofnun á búsetustað í Breska konungsríkinu.“;
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d) Aðlögunarliður við ákvörðun nr. 136 frá 1.7.1987 (Stjtíð. EB nr. C 64, 9.3.1988, bls. 7):

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukanum við ákvörðunina:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

Engin.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

Engin.

N. SVÍÞJÓÐ

Engin.“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“.
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e) Aðlögunarliður við ákvörðun nr. 150 frá 26.6.1992 (Stjtíð. EB nr. C 229, 25.8.1993, bls. 5):

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukanum við ákvörðunina:

i) eftirfarandi er bætt við á eftir færslunni í þætti ,,J. HOLLAND“:

,,K. AUSTURRÍKI

1. Ef um ræðir einungis fjölskyldugreiðslur: þar til bær Finanzamt
(fjármálaskrifstofa)

2. Í öllum öðrum tilvikum: þar til bær lífeyristryggingaskrifstofa.“;

ii) þátturinn ,,K. PORTÚGAL“ verði ,,L. PORTÚGAL“ og eftirfarandi er bætt við:

,,M. FINNLAND

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin),
Helsinki.

og

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (lífeyristryggingamiðstöðin),
Helsinki.

N. SVÍÞJÓÐ

Fyrir bótaþega sem eru búsettir í Svíþjóð:

Almannatryggingaskrifstofan á búsetustað.

Fyrir bótaþega sem eru ekki búsettir í Svíþjóð:

Stockholms läns allmänna försäringskassa, utlandsavdelningen (almannatrygginga-
skrifstofan í Stokkhólmi, utanlandsdeildin).“;

iii) þátturinn ,,L. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ verði ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1169 - EDFI/Graninge)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Electricité de France International, S.A.
(EDFI) og Skandren Kraft AB (Skandrenkraft), sem bæði eru undir stjórn Eléctricity de France
(EDF), og eignarhaldsfyrirtæki fyrrum A.N Versteegh öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar
ráðsins sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Graningeverkens AB (Graninge), með m.a. stjórnunar-
og hluthafasamningum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- EDF: framleiðsla, flutningar og rafveita, einkum í Frakklandi,

- Graninge: orkuframleiðsla, raf- og hitaveita, skógrækt og sögunarmyllur, einkum í Svíþjóð.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 143, 8. 5. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1169 - EDFI/Graninge, á
eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

98/EES/18/10
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1140 - Halliburton/Dresser)

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Halliburton Company (Halliburton)
öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins full yfirráð yfir fyrirtækinu Dresser
Industries, Inc. (Dresser), með hlutabréfakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Halliburton: þjónusta í tengslum við hönnun og smíði iðnaðar- og neytendavara í stórum stíl
og þjónusta á sviði orkumála, einkum í olíuiðnaðinum,

- Dresser: þjónusta á sviði hönnunar og byggingarstarfsemi, olíuvörur og þjónusta í tengslum
við olíu, sem og orkubúnaður.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 136, 1. 5. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1140 - Halliburton/Dresser,
á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1158 - Elf Atochem/Atohaas)

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Elf Atochem, sem tilheyrir Elf-
samstæðunni, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins full yfirráð yfir fyrirtækinu
Atohaas.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Elf Atochem: kemísk efni,

- Atohaas: fjölliðuefni.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.
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4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 141, 6. 5. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1158 - Elf Atochem/
Atohaas, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1161 - Alcoa/Alumax)

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Aluminium Company of America
(Alcoa) sameinast í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins fyrirtækinu Alumax Inc.
(Alumax), með hlutabréfaskiptum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Alcoa: báxítvinnsla, framleiðsla á áli og álvörum,

- Alumax: framleiðsla á áli og álvörum,

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 141, 6. 5. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1161 - Alcoa/Alumax, á
eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1170 - Dan Transport/Inter Forward)

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Dan Transport Holding A/S (Dan
Transport), sem stjórnað er af FLS Industries A/S og endanlega af Aktieselskabet Potagua, öðlast í
skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins yfirráð yfir starfsemi fyrirtækisins Inter Forward
in Stockholm AB (Inter Forward) á sviði flutninga á vegum, með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Dan Transport: innanlands- og millilandaflutningar, birgðastjórnun og áframsendingarþjónusta,
ferðaskrifstofa og skoðunarferðir,

- Inter Forward: áframsendingarþjónusta innanlands- og milli landa á vegum, járnbrautum, í lofti
og á sjó.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 141, 6. 5. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1170 - Dan Transport/Inter
Forward, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1175 - Magna/Steyr)

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Magna International Inc. (Magna),
öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir fyrirtækjunum Steyr-
Daimler-Puch AG, Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG & Co. KG og Steyr-Daimler-Puch
Fahrzeugtechnik AG (Steyr), með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Magna: birgir á sviði bílaiðnaðarins,

- Steyr: sérhæfður birgir á sviði bílaiðnaðarins.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.
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4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 141, 6. 5. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1175 - Magna/Steyr, á
eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

Ný tilkynning um áður tilkynnta samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1146 - SHV Energy/Thyssen Klöckner Recycling)

1. Framkvæmdastjórninni barst 4. mars 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið SHV Energy N.V., Utrecht, Hollandi,
sem tilheyrir SHV-samstæðunni, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins yfirráð
yfir starfsemi TKR Thyssen Klöckner Recycling GmbH, Þýskalandi (TKR) á sviði framleiðslu og
viðskipta með brotajárn og annan brotamálm með kaupum á hlutabréfum og eignum. Tilkynningin
var lýst ófullnægjandi 24. mars 1998.

2. Þann 16. apríl 1998 bárust framkvæmdastjórninni frekari upplýsingar frá viðkomandi fyrirtækjum
sem breyta verulega tilkynningunni og sem gætu haft veruleg áhrif á matið á samruna fyrirtækjanna.
Tilkynningin varð fullnægjandi í skilningi 3. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 447/98 þann 16.
apríl 1998.

3. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 136, 1. 5. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1146 - SHV Energy/
Thyssen Klöckner Recycling, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu

(Mál nr. IV/M.1089 - Paribas Belgique/Paribas Nederland)

1. Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 1. 1998 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og
lýsa því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr.
6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á
frönsku og verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld
brott. Ákvörðunin er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CFR”-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 398M1089.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er
að fá frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 83/97

Þýskaland

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð í samræmi við 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans
vegna aðstoðar sem veitt var fyrirtækinu Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. C 128 frá 25. 4. 1998).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með hinum aðildarríkjum EES og hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
auglýsingar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Þýskaland.
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