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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

01

95/EØS/48/01

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
41/95 av 22. juni 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/12/EF av 23. mars 1994
om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra
motorvogner og om endring av direktiv 70/220/EØF(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 3 (rådsdirektiv 70/220/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 62/95
av 29. september 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering)

“- 394 L 0012: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/12/EF
av 23. mars 1994 (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 42)”.

Artikkel 2
I tilpasningen i kapittel I annet ledd skal ordene “og 93/59/EØF”
erstattes med “, 93/59/EØF og 94/12/EØF”.

Artikkel 3
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/12/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 1. oktober 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 29. september 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg

(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 42.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/12/EF

av 23. mars 1994

om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner og
om endring av direktiv 70/220/EØF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B, og

ut fra følgende betraktninger:

Det må vedtas tiltak innenfor rammen av det indre marked. Dette
markedet utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte
og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret.

Det europeiske fellesskaps første handlingsprogram for vern av
miljøet(3), vedtatt av Rådet 22. november 1973, krevde at det tas
hensyn til de seneste vitenskapelige framskritt i bekjempelse av
luftforurensning forårsaket av avgasser fra motorvogner, og at
tidligere vedtatte direktiver endres tilsvarende. Det femte
handlingsprogrammet hvis alminnelige metode ble godkjent av
Rådet ved dets resolusjon av 1. februar 1993(4), fastsetter at det
skal gjøres ytterligere anstrengelser for å redusere det nåværende
utslippsnivået for forurensende stoffer fra motorvogner
betraktelig.

Målet om en reduksjon av utslippsnivået for forurensende stoffer
fra motorvogner og innføring og gjennomføring av det indre
marked for kjøretøyer kan ikke nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene hver for seg, og kan derfor nås i større grad ved
en tilnærming av medlemsstatenes lovgivninger om tiltak mot
luftforurensning fra motorvogner.

Det er enighet om at utviklingen innen transport i Fellesskapet
har medført en betydelig belastning på miljøet. Et visst antall
offisielle prognoser for den økte trafikktettheten har vist seg å
være lavere enn de offisielle tallene. Det må derfor fastsettes
strenge utslippskrav for alle motorvogner.

Kommisjonen har vedtatt et europeisk program om utslipp,
drivstoff og motorteknologi (EPEFE). Dette programmet ble
fastsatt for å sikre at forslag til framtidige direktiver om
forurensende utslipp legger opp til de beste løsninger for både
forbruker og økonomien. Programmet er blant de bidrag som
kan ytes både med hensyn til kjøretøyet og dets drivstoff.

Direktiv 70/220/EØF(5) som omhandler tiltak mot
luftforurensning forårsaket av motorvogner, er et av
særdirektivene i typegodkjenningsrutinen fastsatt ved råds-
direktiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(6).

I direktiv 70/220/EØF fastsettes det grenseverdier for utslipp av
karbonmonoksid og uforbrente hydrokarboner fra disse
kjøretøyenes motorer. Disse grenseverdiene ble først redusert
ved direktiv 74/290/EØF(7) og utfylt i henhold til
kommisjonsdirektiv 77/102/EØF(8) med grenseverdier for tillatte
utslipp av nitrogenoksider. Grenseverdiene for disse tre
forurensende stoffene ble gradvis redusert ved kommisjons-
direktiv 78/665/EØF(9), 83/351/EØF(10) og 88/76/EØF(11).
Grenseverdier for utslipp av forurensende partikler fra
dieselmotorer ble innført ved direktiv 88/436/EØF(12). Strengere
europeiske standarder for utslipp av forurensende gasser fra
kjøretøyer med slagvolum under 1 400 cm3 ble innført ved
direktiv 89/458/EØF(13). Disse standardene er blitt utvidet til å
omfatte alle personbiler uavhengig av slagvolum på grunnlag

(5) EFT nr. L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
93/59/EØF (EFT nr. L 186 av 28.7.1993, s. 21).

(6) EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 93/81/EØF (EFT nr. L 264 av 23.10.1993, s. 49).

(7) EFT nr. L 159 av 15.6.1974, s. 61.

(8) EFT nr. L 32 av 3.2.1977, s. 32.

(9) EFT nr. L 223 av 14.8.1978, s. 48.

(10) EFT nr. L 197 av 20.7.1983, s. 1.

(11) EFT nr. L 36 av 9.2.1988, s. 1.

(12) EFT nr. L 214 av 6.8.1988, s. 1.

(13) EFT nr. L 226 av 3.8.1989. s. 1.

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 100 av 19.4.1994,
s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/95 av 29.
september 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 56 av 26.2.1993, s. 34.

(2) EFT nr. C 201 av 26.7.1993, s. 9.

(3) EFT nr. C 112 av 20.12.1973, s. 1.

(4) EFT nr. C 138 av 17.5.1993, s. 1.
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av en europeisk forbedret prøvemetode som inkluderer en
landeveiskjøringssyklus. Krav til fordampingsutslipp og
forurensningsreduserende innretningers holdbarhet i tillegg til
strengere standarder for forurensende partikler fra biler med
dieselmotor ble innført ved direktiv 91/441/EØF(1). Personbiler
som er beregnet på flere enn seks passasjerer eller med største
tillatte totalvekt på over 2 500 kg, lette nyttekjøretøyer og
terrenggående kjøretøyer som omfattes av virkeområdet til
direktiv 70/220/EØF og som til nå har vært underlagt mindre
strenge standarder, er ved direktiv 93/59/EØF underlagt like
strenge standarder som de som gjelder for personbiler, idet det
tas hensyn til de særlige forhold for disse kjøretøyene.

Kommisjonens arbeid på dette området har vist at den beste
teknologi som Fellesskapets industri nå råder over, kan forbedres
ytterligere for at personbiler kan overholde sterkt reduserte
utslippsgrenser. De foreslåtte standarder vil få anvendelse både
på typegodkjenning av nye kjøretøyer og på kontroll av
produksjonssamsvar, idet den endrede prøvetakingsmetode og
statistiske beregningsmetode gjør det mulig å fjerne de toleranser
for grenseverdiene som finnes i tidligere utgaver av direktiv
70/220/EØF.

Med henblikk på det foruroligende høye forurensningsnivå
forårsaket av utslipp fra kjøretøyer, og deres betydning for
dannelse av gassene som er ansvarlige for drivhuseffekten, er
det nødvendig å redusere utslippene, særlig utslippene av CO

2
 i

samsvar med forpliktelsene inngått i henhold til ramme-
konvensjonen om klimaendring, undertegnet i Rio i juni 1992.
CO

2
 er et direkte resultat av forbrenning av karbonholdig

drivstoff. Utslippene av  CO
2
 kan først og fremst reduseres ved

et mindre drivstofforbruk. Dette krever en utvikling av motor-
og kjøretøykonstruksjonen samt av drivstoffkvaliteten. Det vil
tas hensyn til alle disse forholdene i et senere forslag fra
Kommisjonen.

Medlemsstatene bør gis anledning til å påskynde markedsføringen
av kjøretøyer som tilfredsstiller bestemmelsene vedtatt på
fellesskapsplan, gjennom avgiftslettelser som må være i samsvar
med traktatens bestemmelser og oppfylle visse vilkår som har
som mål å unngå vridninger på det indre marked. Bestemmelsene
i dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til å inkludere
utslipp av forurensende stoffer og andre stoffer i beregnings-
grunnlaget for veitrafikkavgifter på motorvogner.

Dette direktivs krav om forhåndsvarsel i god tid berører ikke
kravet om forhåndsvarsel fastsatt i andre av fellesskapsrettens
bestemmelser, særlig i traktatens artikkel 93 nr. 3.

Rådet bør senest 30. juni 1996 vedta bestemmelsene for etappen
fra år 2000 på grunnlag av et forslag som Kommisjonen skal
framlegge senest 31. desember 1994, og dette forslaget skal ta
sikte på å redusere utslippene fra motorvogner betraktelig.

Kommisjonen har drevet utstrakt konsultasjon med de berørte
parter som kulminerte i symposiet «Auto emissions 2000» 21.
og 22. september 1992, og som viste at den nåværende metoden
som fokuserer på eksosutslipp, må inngå i etappen etter
gjennomføringen av bestemmelsene i dette direktiv innenfor
rammen av en sammensatt metode som omfatter alle tiltak for å
redusere luftforurensning forårsaket av veitrafikk. Alle de
parametre som har vist seg å ha en betydelig virkning på denne
forurensningen, kan på det nåværende tidspunkt bare angis i form
av en liste. Kommisjonen vil foreta den nødvendige analyse av
de miljømessige og teknologiske sider samt av kostnads-
effektiviteten for å framskaffe kvantitative mål for felles-
skapstiltakene for år 2000 innen utgangen av 1994.

Målet om å redusere nivået for forurensende utslipp fra
motorvogner forutsetter at Kommisjonen ved utarbeidingen av
forslag til tiltak som skal få anvendelse for tidsrommet fra og
med år 2000, og med hensyn til utarbeidingen særlig av tekniske
tilleggstiltak fastsatt i artikkel 4, eventuelt framlegger målverdier
som innebærer ytterligere en betydelig reduksjon av utslippene -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 70/220/EØF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal i henhold til artikkel 4 nr. 1 og artikkel

7 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF fra 1. juli 1994 eller dersom
dette direktiv ikke skulle bli kunngjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende senest 31. desember 1993, seks
måneder etter kunngjøringen av dette direktiv godkjenne
samsvar med bestemmelsene i direktiv 70/220/EØF som
endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. januar 1996 kan medlemsstatene ikke lenger med
begrunnelse i luftforurensning forårsaket av utslipp, gi

- EØF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv
70/156/EØF, eller

- nasjonal typegodkjenning med mindre bestemmelsene i
artikkel 8 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF påberopes,

for en kjøretøytype dersom den ikke er i samsvar med
direktiv 70/220/EØF, som endret ved dette direktiv.

3. Fra 1. januar 1997 skal medlemsstatene med begrunnelse i
luftforurensning forårsaket av utslipp,

- anse samsvarssertifikatene som nye kjøretøyer er
utstyrt med i henhold til direktiv 70/156/EØF, som
ugyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktivet, og

(1) EFT nr. L 242 av 30.8.1991, s. 1.
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- nekte at nye kjøretøyer som ikke er utstyrt med
samsvarssertifikat i henhold til direktiv 70/156/EØF,
registreres, selges og tas i bruk med mindre bestem-
melsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF
påberopes,

dersom kjøretøyene ikke er i samsvar med direktiv
70/220/EØF, som endret ved dette direktiv.

Artikkel 3
Medlemsstatene kan fastsette avgiftslettelser bare for motor-
vogner som er i samsvar med direktiv 70/220/EØF, som endret
ved dette direktiv. Avgiftslettelsene skal være i samsvar med
traktatens bestemmelser og oppfylle følgende vilkår:

- de skal få anvendelse på alle nye kjøretøyer som
markedsføres i en medlemsstat og som på forhånd oppfyller
kravene i direktiv 70/220/EØF, som endret ved dette
direktiv,

- de skal opphøre så snart utslippsverdiene fastsatt i artikkel
2 nr. 3 får obligatorisk anvendelse på nye motorvogner,

- de skal for hver motorvogntype utgjøre et beløp som er
lavere enn tilleggskostnadene for tekniske løsninger som
innføres for å oppfylle de fastsatte verdiene, samt for
montering av dem på motorvognen.

Kommisjonen skal i god tid underrettes om planer om å innføre
eller endre avgiftslettelsene nevnt i første ledd for å kunne avgi
sine merknader.

Artikkel 4
Rådet skal, på vilkårene fastsatt i traktaten, senest 30. juni 1996
ta stilling til forslagene om en neste etappe for fellesskapstiltakene
mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner, som
Kommisjonen skal framlegge senest 31. desember 1994. Disse
tiltakene får virkning for tidsrommet fra og med år 2000.

Kommisjonen skal i disse forslagene følge denne metoden:

- tiltakene skal utformes slik at virkningene av dem oppfyller
fellesskapskravene til kriterier for luftkvalitet og de mål som
er knyttet til dem,

- det skal foretas en vurdering av kostnadseffektiviteten av
hvert tiltak; i denne vurderingen skal det blant annet tas
hensyn til de bidrag til en bedring av luftkvaliteten som
ville kunne oppnås ved

- trafikkstyring, for eksempel med henblikk på en
passende fordeling av miljøkostnadene,

- forbedring av kollektivtrafikken i byområdene,

- ny framdriftsteknologi (for eksempel elektrisk
framdrift),

- bruk av alternative drivstoffer (for eksempel
biodrivstoffer),

- tiltakene skal stå i rimelig forhold til og være vel begrunnet
med hensyn til de mål som skal nås.

Forslagene, som skal ta hensyn til den metodikk som er beskrevet
i annet ledd og som tar sikte på å redusere forurensende utslipp
betraktelig med hensyn til kjøretøyer som omfattes av dette
direktiv, skal særlig omfatte følgene punkter:

1. Ytterligere forbedringer av kravene i dette direktiv:

På grunnlag av en vurdering av

- de muligheter som ligger i tradisjonell motor- og
etterforbrenningsteknologi,

- mulige forbedringer av prøvemetoden, for eksempel
kaldstart, start ved lave temperaturer eller vinter-
temperaturer, holdbarhet (for eksempel ved samsvars-
prøving), fordamping,

- tiltak på typegodkjenningsstadiet knyttet til skjerping av
inspeksjons- og vedlikeholdskravene, som for eksempel
omfatter innebygde diagnostiserings-systemer,

- muligheten for samsvarsprøving av kjøretøyer i trafikk,

- det eventuelle behov for

i) særlige grenser for HC og NO
x
 i tillegg til en kumulert

grenseverdi, og

ii) tiltak som skal omfatte forurensende stoffer som ennå ikke
er regulert.

2. Tekniske tilleggstiltak innenfor rammen av særdirektiver,
som omfatter

- forbedringer av drivstoffkvaliteten med hensyn til
utslipp av farlige stoffer (særlig benzen) fra
kjøretøyer,

- skjerping av bestemmelsene i forbindelse med
inspeksjons- og vedlikeholdsprogrammene.

De reduserte grenseverdiene som omfattes av det nye
direktiv, får ikke anvendelse før 1. januar 2000 for nye
typegodkjenninger. Rådet skal treffe beslutning om
vilkårene for å gi avgiftslettelser på grunnlag av disse
grenseverdiene.
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Utferdiget i Brussel, 23. mars 1994.

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

For Rådet

TH. PANGALOS

Formann

Artikkel 5
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 1. juli 1994
eller, dersom dette direktiv ikke er kunngjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende senest 31. desember 1993, seks måneder
etter kunngjøringen av dette direktiv. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises
til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
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VEDLEGG

ENDRINGER AV VEDLEGGENE TIL DIREKTIV 70/220/EØF, SOM
ENDRET VED DIREKTIV 93/59/EØF

VEDLEGG I

1. Nr. 3.1 skal lyde:

«3.1. Søknaden om typegodkjenning av en kjøretøytype i henhold til artikkel 3 i direktiv
70/156/EØF med hensyn til eksosutslipp, fordampingsutslipp og holdbarheten til
forurensningsreduserende innretninger sendes inn av kjøretøyprodusenten.»

2. Nr. 4 skal lyde:

«4. TILDELING AV EØF-TYPEGODKJENNING

4.1. Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal EØF-typegodkjenningen gis i samsvar
med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF.

4.2. Mønster for EØF-typegodkjenningsdokumentet finnes i vedlegg IX.»

3. Nr. 5.3.1.4:

Kolonnetitlene og første linje i tabellen for kjøretøyer i gruppe M skal lyde:

Referans- Grenseverdier
masse

Masse av karbon- Kombinert masse Masse av
monoksid av hydrokarboner partikler

RM(kg) L
1
 (g/km) og nitrogenoksider L

3
 (g/km)

L
2
 (g/km)

bensin diesel bensin diesel diesel

M(2) alle 2,2 1,0 0,5 0,7(1) 0,08 (2)

(1) For kjøretøyer med dieselmotor med direkte innsprøyting er verdien L
2
 lik 0,9 g/km og verdien L

3
 lik

0,10g/km inntil 30. september 1999.

(2) Unntatt: - kjøretøyer beregnet på flere enn seks personer medregnet føreren,
- kjøretøyer med største tillatte totalvekt over 2 500 kg.»

4. Nr. 7 skal lyde:

«7. PRODUKSJONSSAMSVAR

7.1. Målinger for å sikre produksjonssamsvar skal foretas i samsvar med bestemmelsene i artikkel
10 i direktiv 70/156/EØF.

Produksjonssamsvar kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen i vedlegg IX til dette direktiv.

«Kjøretøygruppe
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Dersom myndigheten ikke er tilfreds med produsentens kontrollprosedyre, får nr.
2.4.2 og 2.4.3 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF anvendelse.

7.1.1. Dersom en type I-prøve skal gjennomføres og typegodkjenningen for en kjøretøytype
er blitt utvidet en eller flere ganger, utføres prøvene på kjøretøyet eller kjøretøyene
beskrevet i grunnlagsdokumentet.

7.1.1.1. Samsvarskontroll ved type I - prøve

Etter at myndighetene har foretatt et utvalg, må ikke produsenten foreta noen
justeringer på de utvalgte kjøretøyer.

7.1.1.1.1. Tre kjøretøyer velges ut vilkårlig fra serien og gjennomgår prøven beskrevet i nr.
5.3.1 i dette vedlegg. Forringelsesfaktorene anvendes på samme måten.
Grenseverdiene er oppgitt i nr. 5.3.1.4 i dette vedlegg.

7.1.1.1.2. Dersom myndigheten er tilfreds med produksjonsstandardavviket oppgitt av
produsenten i henhold til vedlegg X til direktiv 70/156/EØF, utføres prøvene i
samsvar med tillegg 1 til dette vedlegg.

Dersom myndigheten ikke er tilfreds med produksjonsstandardavviket oppgitt av
produsenten i henhold til vedlegg X til direktiv 70/156/EØF, utføres prøvene i
samsvar med tillegg 2 til dette vedlegg.

7.1.1.1.3. På grunnlag av en prøving av de utplukkede kjøretøyene anses produksjonen av en
serie å være i samsvar eller ikke i samsvar så snart prøven for samtlige forurensende
stoffer er bestått, eller prøven for ett forurensende stoff ikke er bestått i henhold til
prøvekriteriene i det aktuelle tillegg.

Når prøven for et forurensende stoff er bestått, vil dette ikke endres av resultatene
av tilleggsprøver som utføres med henblikk på de andre forurensende stoffene.

Dersom det ikke gis godkjenning for alle de forurensende stoffene og dersom det
ikke nektes godkjenning for ett forurensende stoff, skal enda et kjøretøy gjennomgå
prøven (figur 1.7).

7.1.1.2. Som unntak fra kravene i nr. 3.1.1 i vedlegg III utføres prøvene på kjøretøyer som
kommer rett fra produksjonen.

7.1.1.2.1. På anmodning fra produsenten kan imidlertid prøvene utføres på kjøretøyer som
har tilbakelagt

- høyst 3 000 km for kjøretøyer som har motor med elektrisk tenning,

- høyst 15 000 km for kjøretøyer som har motor med kompresjonstenning.

I begge tilfeller skal innkjøringen utføres av produsenten, som forplikter seg til
ikke å foreta noen justeringer på disse kjøretøyene.
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Tre kjøretøyer gjennomgår prøven

Beregning av prøveresultatet

Er prøveresultatet i samsvar med kriteriene for å avvise serien for
minst ett forurensende stoff ifølge det aktuelle tillegg?

NEI

Er prøveresultatet i samsvar med kriteriene for å godkjenne serien
for minst ett forurensende stoff ifølge det aktuelle tillegg?

JA

Det gis godkjenning for et eller flere forurensende stoffer

Er det gitt godkjenning for samtlige forurensende stoffer?

NEI

Et ekstra kjøretøy gjennomgår prøven

Figur I.7
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Serien avvisesJA

Serien godkjennesJA
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7.1.1.2.2. Dersom produsenten ber om å foreta en innkjøring («X» km, der X £ 3 000 km for
kjøretøyer med motor med elektrisk tenning og X £ 15 000 km for kjøretøyer som
har motor med kompresjonstenning), skal det skje på følgende måte:

- utslipp av forurensende stoffer (type I) måles ved 0 og ved «X» km for det
første kjøretøyet som prøves,

- utslippenes utviklingskoeffisient mellom 0 og «X» km beregnes for hvert
av de forurensende stoffene slik:

Utslipp «X» km
Utslipp 0 km

Den kan være mindre enn 1,

- de etterfølgende kjøretøyer vil ikke bli innkjørt, men deres utslipp ved 0
km multipliseres med denne koeffisienten.

I så fall benyttes følgende verdier:

- verdiene ved «X» km for det første kjøretøyet,

- verdiene ved 0 km multiplisert med utviklingskoeffisienten for de
andre kjøretøyene.

7.1.1.2.3. Samtlige prøver kan utføres med handelsdrivstoff. På anmodning fra produsenten
kan imidlertid referansedrivstoffene beskrevet i vedlegg VIII anvendes.

7.1.2. Dersom en type III-prøve skal gjennomføres, utføres den på samtlige kjøretøyer
som er utvalgt til COP type I-prøve (nr. 7.1.1.1.1). Vilkårene fastsatt i nr. 5.3.3.2
skal oppfylles.

7.1.3. Dersom en type IV-prøve skal gjennomføres, utføres den i samsvar med nr. 7 i
vedlegg VI.»

Tillegg 1

1. Dette tillegg beskriver framgangsmåten som skal følges for å kontrollere at kravene til
produksjonssamsvar for type I-prøve er oppfylt når produksjonsstandardavviket oppgitt av
produsenten er tilfredsstillende.

2. Med et stikkprøveantall på minst tre fastsettes framgangsmåten for prøvetaking slik at
sannsynligheten for at et parti kan bestå prøven med en feilprosent på 40 er 0,95 (produsentens
risiko = 5 %), og slik at sannsynligheten for at et parti kan bestå prøven med en feilprosent på 65
er på 0,1 (kundens risiko = 10 %).

3. For hvert av de forurensende stoffene oppført i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I, anvendes følgende
framgangsmåte (se figur I.7):

L = den naturlige logaritmen til grenseverdien for det forurensende stoffet,

x
i
 = den naturlige logaritmen til den målte verdien for det i’ende kjøretøyet i stikkprøveutvalget,

s = anslag over produksjonsstandardavviket (etter å ha tatt den naturlige logaritmen til de målte
verdier),

n = det aktuelle antall stikkprøver.
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 004. Prøveresultatet som viser summen av standardavvikene for stikkprøvene i forhold til grensen,
beregnes ved hjelp av formelen:

5. Da gjelder følgende:

- dersom prøveresultatet ligger over terskelverdien for bestått som er fastsatt for
stikkprøveantallet i tabell I.1.5, er prøven for det forurensende stoffet bestått,

- dersom prøveresultatet ligger under terskelverdien for ikke-bestått som er fastsatt for
stikkprøveantallet i tabell I.1.5, er prøven for det forurensende stoffet ikke bestått; ellers skal
enda et kjøretøy gjennomgå prøven i samsvar med nr. 7.1.1.1 i vedlegg I, og beregningen
gjentas for et stikkprøveantall som er økt med én enhet.

TABELL I.1.5

10

Kumulert antall kjøretøyer
som gjennomgår prøven

(stikkprøveantall)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Terskelverdi for ikke-bestått

-4,724
-4,790
-4,856
-4,922
-4,988
-5,054
-5,120
-5,185
-5,251
-5,317
-5,383
-5,449
-5,515
-5,581
-5,647
-5,713
-5,779
-5,845
-5,911
-5,977
-6,043
-6,109
-6,175
-6,241
-6,307
-6,373
-6,439
-6,505
-6,571
-2,112

Terskelverdi for bestått

3,327
3,261
3,195
3,129
3,063
2,997
2,931
2,865
2,799
2,733
2,667
2,601
2,535
2,469
2,403
2,337
2,271
2,205
2,139
2,073
2,007
1,941
1,875
1,809
1,743
1,677
1,611
1,545
1,479
-2,112

           n
1/s    å  (L - x

i
)

         i=1
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Tillegg 2

1. I dette tillegg beskrives framgangsmåten som skal følges for å kontrollere at kravene til
produksjonssamsvar for type I-prøve er oppfylt når produksjonsstandardavviket oppgitt av
produsenten enten er utilfredsstillende eller ikke tilgjengelig.

2. Med et stikkprøveantall på minst tre fastsettes framgangsmåten for prøvetaking slik at
sannsynligheten for at et parti kan bestå prøven med en feilprosent på 40 er 0,95 (produsentens
risiko = 5 %), og slik at sannsynligheten for at et parti kan bestå prøven med en feilprosent på 65
er på 0,1 (kundens risiko = 10 %).

3. De målte verdiene for de forurensende stoffene oppgitt i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I anses å være
logaritmisk normalfordelt og skal først omformes ved å ta den naturlige logaritmen. Minste og
største stikkprøveantall betegnes som henholdsvis m

0
 og m (m

0
 = 3 og m = 32), og det aktuelle

stikkprøveantallet betegnes som n.

4. Dersom de naturlige logaritmene til de målte verdiene i serien er x
1
, x

2
, ..., x

j
, og L er den naturlige

logaritmen til grenseverdien for det forurensende stoffet, er:

5. Tabell I.2.5 viser terskelverdiene for bestått (A
n
) og ikke-bestått (B

n
) i forhold til det aktuelle

stikkprøveantallet. Prøveresultatet er forholdet d
n
/ v

n
 og skal brukes på følgende måte for å avgjøre

om serien har bestått prøven eller ikke:

for m
0
 £ n £ m:

- serien har bestått dersom d
n
 / v

n
 £ A

n
,

- serien har ikke bestått dersom d
n
  / v

n
 ³  B

n
,

- foreta enda en måling dersom A
n
 < d

n
 / v

n
 < B

n
.

6. Merknader

Følgende rekursive formler er nyttige for å beregne de suksessive verdier av prøveresultatet:

11

d
j
 = x

j
 - L

                       n
d

n
= 1/n    å   d

j

                      i=1

                     n
v2

n
= 1/n  å   (d

j
 - d

n
)2

                   i=1

d
n
 = (1 - 1/n) d

n-1
 + 1/n d

n

v2
n
 = (1 - 1/n) v2

n-1
 + (d

n
 - d

n
)2/n -1

(n = 2, 3, ...; d
1
 = d

1
; v

1
 = 0)
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TABELL I.2.5

Minste stikkprøveantall = 3

Stikkprøveantall
n

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Terskelverdi for bestått
A

n

-0,80381
-0,76339
-0,72982
-0,69962
-0,67129
-0,64406
-0,61750
-0,59135
-0,56542
-0,53960
-0,51379
-0,48791
-0,46191
-0,43573
-0,40933
-0,38266
-0,35570
-0,32840
-0,30072
-0,27263
-0,24410
-0,21509
-0,18557
-0,15550
-0,12483
-0,09354
-0,06159
-0,02892
0,00449
0,03876

Terskelverdi for ikke-bestått
B

n

16,64743
7,68627
4,67136
3,25573
2,45431
1,94369
1,59105
1,33295
1,13566
0,97970
0,85307
0,74801
0,65928
0,58321
0,51718
0,45922
0,40788
0,36203
0,32078
0,28343
0,24943
0,21831
0,18970
0,16328
0,13880
0,11603
0,09480
0,07493
0,05629
0,03876
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EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 19/95 av 5. april 1995 om endring av avtalens vedlegg
IV(Energi)(2).

Kommisjonsdirektiv 94/2/EF av 21. januar 1994 om nærmere
regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 92/75/EØF med
hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner
av slike(3) skal innlemmes i avtalen -

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 63/95
av 29. september 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi)

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel IV nr. 4 (rådsdirektiv 92/75/EØF)
skal følgende tilføyes:

“,  endret ved:

- 394 L 0002: Kommisjonsdirektiv 94/2/EF av
21. januar 1994 (EFT nr. L 45 av 17.2.1994, s. 1).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde
med følgende tilpasninger:

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 94/2/EF skal utfylles med
teksten vist nedenfor.

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 158 av 8.7.1995, s. 40, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 25
av 8.7.1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 45 av 17.2.1994, s. 1.

95/EØS/48/02
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Kennimerki

Góð nýtni

Orka
Framleiðandi
Gerð

Slæm nýtni

Orkunotkun (kWh á ári)
(Byggt á stöðluðum prófunarniðurstöðum
fyrir 24 klst.)

Raunnotkun fer eftir því
hvernig tækið er notað og hvar
það er staðsett

Rúmmál kælirýmis (l)
Rúmmál frystirýmis (l)

Hávaði
(dB(A) re 1 pW)

Nánari upplýsingar er að finna í
bæklingum sem fylgja vörunum

Staðall En 153 maí 1990
Tilskipun 94/2/EB um orkumerkingar
kæliskápa
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Energi
Merke
Modell/type

Høyt energiforbruk

Lavt energiforbruk

Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)

Produktbrosjyrene inneholder
ytterligere opplysninger

Europeisk standard EN 153 av mai 1990
Direktiv 94/2/EF om merking av kjøleskap

Netto volum av kjøledel (l)
Netto volum av frysedel (l)

Energiforbruk (kWh/år)
(På grunnlag av resultater oppnådd gjennom
24 timers standardprøver)

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan
apparatet brukes og hvor det er plassert
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Merknad EN IS NO
Etikett Opplysnings- Postordresalg

skjema
Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III

x Energy Orka Energi

I Manufacturer Framleiðandi Merke

II Model Gerð Modell/type

x More efficient Góð nýtni Lavt energiforbruk

x Less efficient Slæm nýtni Høyt energiforbruk

3 Kategori 1 Larder fridge Kæliskápur án Kjøleskap uten
frystihólfs frostboks

Kategori 2 Refrigerator/chiller Kæliskápur/svalaskápur Kjøle/svalskap

Kategori 3 til 6 Refrigerator Kæliskápur Kjøleskap

Kategori 7 Fridge/freezer Kæliskápur/frystir Kjøle/fryseskap

Kategori 8 Upright freezer Frystiskápur Fryseskap

Kategori 9 Chest freezer Frystikista Fryseboks

Merknad EN IS NO
Etikett Opplysnings- Postordresalg

skjema
Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III

5 1

V 6 2 Energy consumption Orkunotkun Energiforbruk
V 6 2 kWh per year kWh á ári kWh/år
V 6 2 Based on standard test Byggt á stöðluðum På grunnlag av resultater

results for 24 h prófunarniðurstöðum oppnådd gjennom 24
timfyrir 24 klst. ers standardprøver

6 2 Actual consumption Raunnotkun fer eftir Det faktiske energi-
will depend on how the því hvernig tækið er forbruket avhenger av
appliance is used and notað og hvar það hvordan apparatet brukes
where it is located er staðsett og hvor det er plassert

VII 7 3 Fresh food volume l Rúmmál kælirýmis (l) Netto volum av kjøledel (l)

VIII 8 4 Frozen food volume l Rúmmál frystirýmis (l) Netto volum av frysedel (l)

10 No frost Frostlaust “No frost”

16

b) Vedlegg VI til kommisjonsdirektiv 94/2/EF skal utfylles med teksten vist nedenfor.

Energy efficiency class
scale of A (more
efficient) to G
(less efficient)

Orkunýtniflokkur á on
a kvarðanum A (góð
nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energi-
effektivitet etter en skala
fra A (lavt energiforbruk)
til G (høyt energiforbruk)
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Artikkel 2
I avtalens vedlegg IV nr. 11 (rådsdirektiv 92/75/EØF) skal
følgende tilføyes:

“, endret ved:

- 394 L 0002: Kommisjonsdirektiv 94/2/EF av
21. januar 1994 (EFT nr. L 45 av 17.2.1994, s. 1).

Merknad EN IS NO
Etikett Opplysnings- Postordresalg

skjema
Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III

11 Powercut safe ... h þiðnunartími í klukkust. Opptiningstid ved
ef straumrof verður strømbrudd (t)

12 Freezing capacity kg/24 h Frystigeta kg/24 klst. Innfrysingskapasitet i
kg/24 t

13 Sub-normal Subnormal

13 Temperate Temprað Temperert

13 Subtropical Heittemprað Subtropisk

13 Tropical Hitabeltis Tropisk

IX 14 6 Noise (dB(A) re 1 pW) Hávaði (dB(A) re 1 pW) Lydnivå dB(A) (støy)

x Further information is Nánari upplýsingar er Produktbrosjyrene inne-
contained in að finna í bæklingum holder ytterligere
product brochures sem fylgja vörunum opplysninger

x Norm EN 153 May 1990 Staðall EN 153 Europeisk standard EN
maí 1990 153 av mai 1990

x Refrigerator Label Tilskipun 94/2/EB Direktiv 94/2/EF om
Directive 94/2/EC um orkumerkingar merking av kjøleskap

kæliskápa

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde
med følgende tilpasninger:

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 94/2/EF skal utfylles med
teksten vist nedenfor.
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Kennimerki

Góð nýtni

Orka
Framleiðandi
Gerð

Slæm nýtni

Orkunotkun (kWh á ári)
(Byggt á stöðluðum prófunarniðurstöðum
fyrir 24 klst.)

Raunnotkun fer eftir því
hvernig tækið er notað og hvar
það er staðsett

Rúmmál kælirýmis (l)
Rúmmál frystirýmis (l)

Hávaði
(dB(A) re 1 pW)

Nánari upplýsingar er að finna í
bæklingum sem fylgja vörunum

Staðall En 153 maí 1990
Tilskipun 94/2/EB um orkumerkingar
kæliskápa
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Høyt energiforbruk

Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere
opplysninger

Europeisk standard EN 153 av mai 1990
Direktiv 94/2/EF om merking av kjøleskap

Netto volum av kjøledel (l)
Netto volum av frysedel (l)

Energiforbruk (kWh/år)
(På grunnlag av resultater oppnådd gjennom
24 timers standardprøver)

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan
apparatet brukes og hvor det er plassert

Energi
Merke
Modell/type

Lavt energiforbruk
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b) Vedlegg VI til kommisjonsdirektiv 94/2/EF skal utfylles med teksten vist nedenfor.

Merknad EN IS NO
Etikett Opplys- Postordresalg

ningsskjema
Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III

x Energy Orka Energi

I Manufacturer Framleiðandi Merke

II Model Gerð Modell/type

x More efficient Góð nýtni Lavt energiforbruk

x Less efficient Slæm nýtni Høyt energiforbruk

       3 Larder fridge Kæliskápur án Kjøleskap uten
Kategori 1 frystihólfs frostboks

Kategori 2 Refrigerator/chiller Kæliskápur/svalaskápur Kjøle/svalskap

Kategori 3 til 6 Refrigerator Kæliskápur Kjøleskap

Kategori 7 Fridge/freezer Kæliskápur/frystir Kjøle/fryseskap

Kategori 8 Upright freezer Frystiskápur Fryseskap

Kategori 9 Chest freezer Frystikista Fryseboks
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Merknad EN IS NO
Etikett Opplysnings- Postordresalg

skjema
Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III

5 1

V 6 2 Energy consumption Orkunotkun Energiforbruk

V 6 2 kWh per year kWh á ári kWh/år
V 6 2 Based on standard test Byggt á stöðluðum På grunnlag av resultater

results for 24 h prófunarniðurstöðum oppnådd gjennom 24
timfyrir 24 klst. ers standardprøver

6 2 Actual consumption Raunnotkun fer eftir Det faktiske energi-
will depend on how the því hvernig tækið er forbruket avhenger av
appliance is used and notað og hvar það hvordan apparatet brukes
where it is located er staðsett og hvor det er plassert

VII 7 3 Fresh food volume l Rúmmál kælirýmis (l) Netto volum av kjøledel (l)

VIII 8 4 Frozen food volume l Rúmmál frystirýmis (l) Netto volum av frysedel (l)

10 No frost Frostlaust “No frost”

Merknad EN IS NO
Etikett Opplysnings- Postordresalg

skjema
Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III

11 Powercut safe ... h þiðnunartími í klukkust. Opptiningstid ved
ef straumrof verður strømbrudd (t)

12 Freezing capacity Frystigeta kg/24 klst. Innfrysingskapasitet i
kg/24 h kg/24 t

13 Sub-normal Subnormal

13 Temperate Temprað Temperert

13 Subtropical Heittemprað Subtropisk

13 Tropical Hitabeltis Tropisk

IX 14        6 Noise (dB(A) re 1 pW) Hávaði (dB(A) re 1 pW) Lydnivå dB(A) (støy)

x Further information is Nánari upplýsingar er Produktbrosjyrene inne-
contained in að finna í bæklingum holder ytterligere
product brochures sem fylgja vörunum opplysninger

x Norm EN 153 Staðall EN 153 Europeisk standard EN
May 1990 maí 1990 153 av mai 1990

x Refrigerator Label Tilskipun 94/2/EB Direktiv 94/2/EF om
Directive 94/2/EC um orkumerkingar merking av kjøleskap

kæliskápa

Klassifisering av energi-
effektivitet etter en skala
fra A (lavt energiforbruk)
til G (høyt energiforbruk)

Orkunýtniflokkur á on
a kvarðanum A (góð
nýtni) til G (slæm nýtni)

Energy efficiency class
scale of A (more
efficient) to G
(less efficient)

"
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Artikkel 3
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/2/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 1. januar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 29. september 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende14.12.1995 Nr.48/0023

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/75/EØF av 22. september
1992 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte
vareopplysninger(1), særlig artikkel 9 og 12, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 92/75/EØF skal Kommisjonen vedta et
gjennomføringsdirektiv for husholdningsapparater, særlig
kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike.

Den elektrisitet som forbrukes av kjøleskap og frysere utgjør en
vesentlig del av Fellesskapets samlede energiforbruk, og disse
apparatenes energiforbruk kan reduseres betydelig.

Energiforbruket til kjøleskap og frysere ombinasjoner av slike
kan måles ved hjelp av metoden i standarden EN 153 fastsatt av
CEN (Den europeiske standardiseringskomité).

Fellesskapet, som bekrefter sin interesse for en internasjonal
standardiseringsordning som kan utarbeide standarder som
faktisk blir brukt av alle parter i den internasjonale samhandelen
og som oppfyller de krav fellesskapspolitikken stiller, innbyr de
europeiske standardiseringsorganisasjonene til å videreføre
samarbeidet med de internasjonale standardisering-
organisasjonene.

Den europeiske standardiseringskomité (CEN) og Den europeiske
komité for elektroteknisk standardisering (Cenelec) anerkjennes
som de organer som er kompetente til å vedta harmoniserte
standarder i samsvar med de generelle retningslinjer for
samarbeidet mellom Kommisjonen og disse to organene,
undertegnet 13. november 1984. I dette direktiv menes med
harmonisert standard en teknisk spesifikasjon (europeisk stand-
ard eller harmoniseringsdokument) vedtatt av CEN eller Cenelec

KOMMISJONSDIREKTIV 94/2/EF

av 21. januar 1994

om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til
energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike(*)

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 45 av 17.2.1994, s.
1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/95 av 29. september
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 297 av 13.10.1992, s. 16.

etter oppdrag fra Kommisjonen i samsvar med rådsdirektiv
83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for
tekniske standarder og forskrifter(2), sist endret ved vedtak
92/400/EØF(3), og i samsvar med ovennevnte generelle
retningslinjer.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt ved artikkel 10 i direktiv 92/75/EØF -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
1. Dette direktiv får anvendelse for nettdrevne kjøleskap,

fryseskap, frysebokser og kombinasjoner av slike til bruk i
husholdninger. Apparater som også kan drives av andre
energikilder, f.eks. batterier, utelukkes.

2. De opplysningene som i henhold til dette direktiv skal
oppgis, skal utarbeides etter målemetoden fastsatt ved
europeisk standard EN 153 av mai 1990 eller andre
harmoniserte standarder der referansenummeret er
offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende og der
medlemsstatene har offentliggjort referanse-numrene for
de nasjonale standarder som gjennomfører disse
harmoniserte standardene. Opplysninger om støy skal i de
aktuelle tilfellene utarbeides i samsvar med bestemmelsene
i rådsdirektiv 86/594/EØF(4).

3. De harmoniserte standardene nevnt i nr. 2 skal utarbeides
etter oppdrag fra Kommisjonen i samsvar med direktiv
83/189/EØF.

4. I dette direktiv menes med «forhandler», «leverandør»,
«opplysningsskjema» og «tilleggsopplysninger» det samme
som i artikkel 1 nr. 4 i direktiv 92/75/EØF.

Artikkel 2
1. Det tekniske dokumentasjonsmaterialet nevnt i artikkel 2

nr. 3 i direktiv 92/75/EØF skal inneholde

- leverandørens navn og adresse,

- en generell beskrivelse av apparatet som skal være
tilstrekkelig til å identifisere det,

(2) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.

(3) EFT nr. L 221 av 6.8.1992, s. 55.

(4) EFT nr. L 344 av 6.12.1986, s. 24.
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- opplysninger, eventuelt med tegninger, om de viktigste
kjennetegn ved modellens konstruksjon, særlig om
forhold som merkbart påvirker apparatets
energiforbruk,

- prøverapporter om målinger som er blitt utført på
modellen etter framgangsmåten nevnt i artikkel 1 nr.
2 i dette direktiv,

- eventuell bruksanvisning.

2. Apparatene som omfattes av dette direktiv skal inndeles
etter kategoriene i vedlegg IV.

3. Etiketten nevnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 92/75/EØF skal
tilsvare modellen gjengitt i vedlegg I til dette direktiv.
Etiketten skal settes utvendig på apparatets for- eller overside
slik at den er synlig og ikke kan skjules.

4. Opplysningsskjemaet nevnt i artikkel 2 nr. 1 tredje
strekpunkt i direktiv 92/75/EØF skal tilsvare beskrivelsen i
vedlegg II til dette direktiv.

5. Dersom et produkt frambys til salg, leie eller kjøp på
avbetaling på vilkårene fastsatt i artikkel 5 i direktiv
92/75/EØF gjennom en katalog, særlig postordrekatalog,
skal katalogen inneholde alle opplysningene nevnt i vedlegg
III til dette direktiv.

6. Klassifiseringen av apparatene etter energieffektivitet skal
være i samsvar med angivelsene i vedlegg V.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre at leverandører og forhandlere som er etablert på deres
territorium oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette direktiv.

Artikkel 4
1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de bestemmelser

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
31. desember 1994. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette. Bestemmelsene får anvendelse fra
1. januar 1995.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlems-
statene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det
skal henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlems-statene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på
det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 5
Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. januar 1994.

For Kommisjonen

Abel MATUTES

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG 1

ETIKETT
Utforming

1. Etiketten skal utformes i samsvar med følgende modell:
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Merknader til etiketten

2) Følgende merknader angir nærmere opplysningene som skal gis:

Merknad

I) Leverandørens navn eller varemerke.

II) Leverandørens typebetegnelse.

III) Apparatets klassifisering av energieffektivitet skal fastsettes i samsvar med vedlegg V. Den
aktuelle bokstaven skal plasseres på samme nivå som den aktuelle pilen.

IV) Dersom et apparat har fått tildelt et EF-miljømerke i henhold til rådsforordning (EØF)
nr. 880/92(1), kan en kopi av miljømerket (blomsten) påføres denne del av etiketten, med
forbehold for kravene fastsatt ved fellesskapsordningen for tildeling av miljømerke.
«Veiledning for utformingen av etiketter for kjøleskap og frysere» nevnt nedenfor, forklarer
hvordan miljømerket kan inngå i etiketten.

V) Energiforbruk i samsvar med målemetodene oppgitt i artikkel 1 nr. 2, men uttrykt i kWh per
år (dvs. per 24 timer x 365).

VI) De sammenlagte netto volum av alle oppbevaringsrom uten stjernemerking
(dvs. driftstemperatur > -6 oC).

VII) Det sammenlagte netto volum av alle oppbevaringsrom med stjernemerking
(dvs. driftstemperatur £ -6 oC).

VIII) Frysedelens stjernemerking, i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Dersom
nevnte del ikke er stjernemerket, skal denne plassen stå tom.

IX) Lydnivået skal eventuelt måles i samsvar med bestemmelsene i direktiv 86/594/EØF.

NB:

De tilsvarende uttrykkene på andre språk finnes i vedlegg VI.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.
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Trykk

3. I det følgende defineres visse aspekter ved etiketten:
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Farger:

CMYK: blågrønn, magenta, gul, sort.

Eks.: 07X0: 0 % blågrønn, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

Piler:

- A: X0X0
- B: 70X0
- C: 30X0
- D: 00X0
- E: 03X0
- F: 07X0
- G: 0XX0.

Rammefarge: X070

All tekst skal være sort. Bakgrunnen skal være hvit.

Fullstendige opplysninger om trykking finnes i «Veiledning for utformingen av etiketter for kjøleskap
og frysere» som fås hos

Sekretariatet for Komiteen for energi-
merking av og standardiserte vare-
opplysninger om husholdningsapparater

Generaldirektoratet for energi (DG XVII)
Kommisjonen for De europeiske fellesskap
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel
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Kjøleskap uten frostboks
Kjøle/svalskap
Kjøleskap
Kjøleskap
Kjøleskap
Kjøleskap
Kjøle/fryseskap
Fryseskap
Fryseboks
For apparater i kategori 10 kan leverandøren selv velge
apparatets typebeskrivelse.

VEDLEGG II

OPPLYSNINGSSKJEMAET

Opplysningsskjemaet skal inneholde opplysningene nedenfor. Opplysningene kan gis i en tabell som
omfatter en rekke apparater fra samme leverandør og skal i så fall oppgis i den angitte rekkefølge eller
i tilknytning til beskrivelsen av apparatet:

1) Leverandørens navn eller varemerke.

2) Leverandørens typebetegnelse.

3) Apparattype:

Kategori Beskrivelse i opplysningsskjemaet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4) Klassifisering av modellen etter energieffektivitet i samsvar med anvisningene i vedlegg V etter
en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk). Dersom disse opplysningene oppgis
i en tabell, kan de uttrykkes på annen måte forutsatt at inndelingen fra A (lavt energiforbruk) til G
(høyt energiforbruk) går klart fram.

5) Dersom disse opplysningene oppgis i en tabell og dersom noen av apparatene i tabellen har fått
tildelt et «EF-miljømerke» i henhold til forordning (EØF) nr. 880/92, kan dette oppgis her. I så fall
skal rubrikkoverskriften være «EF-miljømerke» og angivelsen være en kopi av merket (blomsten).
Denne bestemmelsen berører ikke kravene i EF-ordningen for tildeling av miljømerke.

6) Energiforbruk beregnet i samsvar med artikkel 1 nr. 2, men uttrykt i kWh/år (dvs. per 24 timer x
365), beskrevet som «årlig energiforbruk i kWh/år på grunnlag av resultater oppnådd gjennom 24
timers standardprøver. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og hvor
det er plassert.»

7) Netto volum av kjøledel (5 °C) i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2 utelates for
kategoriene 8 og 9.

8) Netto volum av frysedel i samsvar med standardene i artikkel 1 nr. 2 utelates for kategoriene 1, 2
og 3. For apparater i kategori 3 oppgis frostboksens netto volum.

7) og 8) For kategoriene 2 og 10 oppgis netto volum av hver enkelt del i samsvar
med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2.

9) Eventuell stjernemerking av frysedelen i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
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10) Angivelsen «no frost» kan oppgis her dersom det er samsvar med definisjonen oppført i standardene
nevnt i artikkel 1 nr. 2.

11)  «Opptiningstid ved strømbrudd (t)», definert som «temperaturstigningstid» i samsvar med
standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2.

12) «Innfrysingskapasitet» i kg/24 t i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2.

13) «Klimasone» i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Dersom apparatet er klassifisert
«temperert», kan dette utelates.

14) «Lydnivå (støy)»: måles eventuelt i samsvar med direktiv 86/594/EØF.

Dersom et apparat inneholder mer enn en kjøledel og en frysedel, kan det i nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13
tilføyes ekstra linjer med opplysninger om disse delene. I så fall skal delenes betegnelse og rekkefølge
være konsekvent. Dersom en dels konstruksjonstemperatur ikke er i samsvar med
stjerneklassifiseringssystemet eller med den normale temperaturen for kjøleskap (5 °C), skal denne
temperaturen presiseres.

Opplysningene kan utformes som en gjengivelse av etiketten i farger eller sort/hvitt. I så fall skal
opplysninger som bare forekommer på opplysningsskjemaet tas med.

NB:
De tilsvarende uttrykkene på andre språk finnes i vedlegg VI.

VEDLEGG III

POSTORDRESALG OG ANDRE TYPER FJERNSALG

De postordrekataloger og andre kataloger som er nevnt i artikkel 2 nr. 5 skal inneholde følgende
opplysninger i rekkefølgen angitt nedenfor:

1) Klassifisering etter energieffektivitet (vedlegg II nr. 4).

2) Energiforbruk (vedlegg II nr. 6).

3) Netto volum av kjøledel (vedlegg II nr. 7).

4) Netto volum av frysedel (vedlegg II nr. 8).

5) Stjernemerking (vedlegg II nr. 9).

6) Lydnivå (støy) (vedlegg II nr. 14).

Dersom det i skjemaet gis ytterligere opplysninger om varen, skal de utformes som vist i vedlegg II og
tilføyes listen ovenfor i rekkefølgen som er fastsatt i opplysningsskjemaet.

Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av ovennevnte opplysninger, skal være lett å lese.

NB:

Tilsvarende uttrykk på andre språk finnes i vedlegg VI.
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VEDLEGG IV

KATEGORIER

Apparatene som omfattes av dette direktiv skal deles inn i følgende kategorier:

1) Kjøleskap uten frostboks til husholdningsbruk.
2) Kjøle/svalskap med kjøle-/svaldel på 5 °C og/eller 10 °C til husholdningsbruk.
3) Kjøleskap med frostboks uten stjernemerking til husholdningsbruk.
4) Kjøleskap med frostboks med «én stjerne» (*) til husholdningsbruk.
5) Kjøleskap med frostboks med «to stjerner» (**) til husholdningsbruk.
6) Kjøleskap med frostboks med «tre stjerner» (***) til husholdningsbruk.
7) Kjøle/fryseskap med *(***) fryser til husholdningsbruk.
8) Fryseskap til husholdningsbruk.
9) Frysebokser til husholdningsbruk.
10) Kjøleskap og frysere med mer enn to dører og andre apparater til husholdningsbruk som ikke er

nevnt ovenfor.

VEDLEGG V

KLASSIFISERING ETTER ENERGIEFFEKTIVITET

Tabell 1 viser hvordan et apparat skal klassifiseres etter energieffektivitet:

TABELL 1

Energieffektivitetsindeks: I Energieffektivitetsklasse

 I < 55 A
55 £ I < 75 B
75 £  I < 90 C
90 £  I < 100 D
100 £  I < 110 E
110 £  I < 125 F

125 £  I G

der

«energieffektivitetsindeks» = apparatets årlige energiforbruk(1)/apparatets årlige standard energiforbruk
(uttrykt i prosent),

«apparatets årlige standard energiforbruk» = M x korrigert netto volum + N (uttrykt i kWh/år),

«korrigert volum» = netto volum av kjøledel + W x netto volum av frysedel (uttrykt i liter) og

verdiene M, N og W er tatt fra tabell 2.

(1) I samsvar med vedlegg I merknad V.
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TABELL 2

Apparatkategori

1 Kjøleskap uten frostboks
2 Kjøle/svalskap
3 Kjøleskap uten stjernemerking
4 Kjøleskap *
5 Kjøleskap **
6 Kjøleskap ***
7 Kjøle/fryseskap *(***)
8 Fryseskap
9 Fryseboks
10 Flerdørsapparater eller andre apparater

(1) For kjøle/svalskap er det korrigerte volum lik netto volum av kjøledelen + W W W W W x netto volum av svaldelen (10 °C) (uttrykt
i liter).

(2) Denne faktoren økes for de «no frost»-apparatene som er nevnt i vedlegg II nr. 10 med en faktor på 1,2 som gir en verdi
på 2,58. (Dette kompenserer det forhold at målemetoden ikke tar høyde for den manglende isdannelsen i «no frost»-
apparater som i praksis vil øke «konvensjonelle» apparaters faktiske energiforbruk i en viss grad).

(3) Det korrigerte volumet AV beregnes etter følgende formel:

alle deler

«T
c
» er delens konstruksjonstemperatur (i °C), «V

c
» er delens netto volum (uttrykt i liter) og «F

c
» en faktor lik 1,2 for

«no frost»- deler og 1 for andre deler.

(4) Verdiene M og N skal for disse apparatene bestemmes av den kaldeste delens temperatur og stjerneklassifisering, som
angitt nedenfor:

TABELL 3

Temperaturen i den kaldeste delen Tilsvarende kategori M N

> - 6 °C 1/2/3 Kjøleskap uten frostboks / 0,233 245
kjøleskap uten stjernemerking/
kjøle/svalskap

£ - 6 °C * 4 Kjøleskap (*) 0,643 191

£ - 12 °C ** 5 Kjøleskap (**) 0,450 245

£ - 18 °C *** 6 Kjøleskap (***) 0,657 235

£ - 18 °C *(***) 7 Kjøle/fryseskap *(***) 0,777 303
med innfrysingskapasietet

W M N

- 0,233 245
0,75(1) 0,233 245
1,25 0,233 245
1,55 0,643 191
1,85 0,450 245
2,15 0,657 235
(3) 0,777 303
2,15(2) 0,472 286
2,15(2) 0,446 181
(3) (4) (4)

AV = S (25-T
c
)/20 x V

c
 x F

c
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VEDLEGG VI

OVERSETTELSE AV UTTRYKK SOM SKAL BRUKES PÅ ETIKETTEN OG I
OPPLYSNINGSSKJEMAET

Følgende uttrykk på fellesskapsspråkene tilsvarer de norske uttrykkene som er brukt i dette direktiv:

Merknad

Etikett Opplysnings- Postordre-

skjemaet salg

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III



NORSK utgave
E

Ø
S

-tillegget til D
e E

uropeiske F
ellesskaps T

idende
N

r.4
8

/
1

4
.1

2
.1

9
9

5

 00

4
2

Merknad

Etikett Opplysnings- Postordre-

skjemaet salg

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III



E
Ø

S
-tillegget til D

e E
uropeiske F

ellesskaps T
idende

1
4

.1
2

.1
9

9
5

N
r.4

8
/00
4

3

Merknad

Etikett Opplysnings- Postordre-
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 00

95-0313-NL

95-0314-E

95-0315-NL

95-0316-NL

95-0317-NL

95-0318-S

95-0319-UK

95-0320-UK

(3) (4)

3.1.1996

4.1.1996

8.1.1996

8.1.1996

8.1.1996

7.2.1996

5.1.1996

5.1.1996

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

Kommisjonen gjør oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.

Utkast til nærings- og legemiddelforskrift om tilsetning
av mikronæringsstoffer i næringsmidler

Utkast til forskrift om fastsettelse av de nødvendige
krav til produksjon av hjemmelaget syltetøy og
hermetisk frukt og vilkårene for utstedelse av
produsentdokumenter for hjemmelaget syltetøy og/
eller hermetisk frukt

Revidert utkast til forskrift om krav til måleutstyr, på
bakgrunn av kravene fastsatt i motorvognforskriftene

Revidert utkast til forskrift om registreringsnummer og
nummerskilt

Revidert utkast til forskrift om vilkår for godkjenning
av nummerskilt

Forskrift om endring av forskrift (1991:1290) om
bestemte kvikksølvholdige produkter

Sikkerhetsforskrifter for håndtering av gass 1995
(GS(M)R)

Beskyttende overflatebehandling for rammer og hus av
aluminium eller stål til kommunikasjonsutstyr på
motorveier

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter                            95/EØS/48/03

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 81 av
26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN
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