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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 1/96
av 26. januar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

“42e. 395 X 0156: Beslutning nr. 156 av 7. april 1995 om
prioriteringsregler for trygd i forbindelse med sykdom
og svangerskap eller fødsel (EFT nr. L 249 av
17.10.1995, s. 41).”

Artikkel 2
Teksten til beslutning nr. 156 på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. februar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT nr. L 249 av 17.10.1995, s. 41.

Utferdiget i Brussel, 26. januar 1996.

For EØS-komiteen

Formann

Françoise Gaudenzi-Aubier

EØS-ORGANER
 EØS-KOMITEEN

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 VI er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 49/95 av 22. juni 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
VI (Trygd)(1).

Beslutning nr. 156 av 7. april 1995 om prioriteringsregler for
trygd i forbindelse med sykdom og svangerskap eller fødsel(2),
vedtatt av De europeiske fellesskaps Administrative kommisjon
for trygd for vandrearbeidere, skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg VI etter nr. 42d (beslutning nr. 151) skal nytt
nr. 42e lyde:

96/EØS/16/01
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DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE HAR -

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer
som flytter innenfor Fellesskapet, som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål som oppstår
i forbindelse med nevnte forordning,

under henvisning til artikkel 34 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71 som fastsetter at nevnte forordnings
bestemmelser om innvilging av naturalytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel til pensjonister
og deres familiemedlemmer (artikkel 27 til 33) «ikke får anvendelse på en pensjonist eller vedkommendes
familiemedlemmer som har rett til ytelser i henhold til en medlemsstats lovgivning på grunn av
inntektsgivende arbeid. I slike tilfeller skal vedkommende ved anvendelse av bestemmelsene i dette
kapittel anses som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende eller som et familiemedlem til en
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende», og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å foreta en nøyaktig avgrensing av denne artikkels virkeområde og utvide dens
anvendelsesområde for å hindre fortolkningsforskjeller mellom trygdeinstitusjonene i medlemsstatene.

Det bør fastsettes prioriteringsregler for anvendelsen av kapitlet om sykdom og svangerskap eller fødsel
i forordningen når en arbeidsløs person gjenopptar inntektsgivende deltidsarbeid på territoriet til en
annen medlemsstat enn den medlemsstat etter hvis lovgivning vedkommende fortsatt mottar ytelser ved
arbeidsløshet.

Det er nødvendig å fastsette prioriteringsregler for anvendelsen av kapitlet om sykdom og svangerskap
eller fødsel når en pensjonist som er i inntekstgivende arbeid i en annen medlemsstat, blir arbeidsløs.

Disse prioriteringsregler må imidlertid ikke medføre at avledede rettigheter går foran selvstendige
rettigheter -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Artikkel 25 i forordning (EØF) nr. 1408/71 får ikke anvendelse på en helt arbeidsløs person som
gjenopptar inntektsgivende deltidsarbeid, eller på vedkommendes familiemedlemmer som har rett
til ytelser i henhold til en medlemsstats lovgivning på grunn av slikt inntektsgivende arbeid. I dette
tilfellet skal vedkommende ved anvendelse av kapitlet om sykdom og svangerskap eller fødsel i
nevnte forordning anses som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende og vedkommendes
familiemedlemmer som familiemedlemmer til en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.

BESLUTNING nr. 156

av 7. april 1995

om prioriteringsregler for trygd i forbindelse med sykdom
og svangerskap eller fødsel

(95/419/EF)
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2. Artikkel 27 til 33 i forordning (EØF) nr. 1408/71 får ikke anvendelse på pensjonister eller deres
familiemedlemmer som har rett til ytelser i henhold til en medlemsstats lovgivning som følge av at
det mottas ytelser ved arbeidsløshet. I dette tilfellet skal vedkommende ved anvendelse av kapitlet
om sykdom og svangerskap eller fødsel i nevnte forordning anses som en arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende som er blitt arbeidsløs, og vedkommendes familiemedlemmer som
familiemedlemmer til en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som er blitt arbeidsløs.

3. Anvendelsen av artikkel 34 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og de ovennevnte bestemmelser
må for den berørte person ikke medføre at avledede rettigheter vedkommende måtte ha som
familiemedlem eller etterlatt, går foran selvstendige rettigheter vedkommende har opparbeidet på
grunnlag av inntektsgivende arbeid eller besitter som helt arbeidsløs eller som pensjonsmottaker.

4. Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

President

for Den administrative kommisjon

Monique MOUSSEAU
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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 IX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 24/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
IX (Finansielle tjenester)(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF av 29. juni 1995
om endring av direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF om
kredittinstitusjoner, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF om
skadeforsikring, direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF om
livsforsikring, direktiv 93/22/EØF om investeringsforetak og
direktiv 85/611/EØF om foretak for kollektiv investering i
verdipapirer (investeringsforetak) med henblikk på å styrke
tilsynet(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg IX nr. 15 (rådsdirektiv 77/780/EØF) skal nytt
strekpunkt lyde:

“- 395 L 0026: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF
av 29. juni 1995 (EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7).”

Artikkel 2
I avtalens vedlegg IX nr. 16 (rådsdirektiv 89/646/EØF) skal
følgende tilføyes:

“, endret ved:

- 395 L 0026: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF
av 29. juni 1995 (EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7).”

Artikkel 3
I avtalens vedlegg IX nr. 2 (rådsdirektiv 73/239/EØF) skal nytt
strekpunkt lyde:

“- 395 L 0026: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF
av 29. juni 1995 (EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7).”

Artikkel 4
I avtalens vedlegg IX nr. 7a (rådsdirektiv 92/49/EØF) skal nytt
strekpunkt lyde:

“- 395 L 0026: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF
av 29. juni 1995 (EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7).”

Artikkel 5
I avtalens vedlegg IX nr. 11 (rådsdirektiv 79/267/EØF og
rådsdirektiv 92/96/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 L 0026: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF
av 29. juni 1995 (EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7).”

Artikkel 6
I avtalens vedlegg IX nr. 30b (rådsdirektiv 93/22/EØF) skal
følgende tilføyes:

“, endret ved:

- 395 L 0026: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF
av 29. juni 1995 (EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7).”

Artikkel 7
I avtalens vedlegg IX nr. 30 (rådsdirektiv 85/611/EØF) skal nytt
strekpunkt lyde:

“- 395 L 0026: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF
av 29. juni 1995 (EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7).”

Artikkel 8
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 2/96
av 26. januar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

(1) EFT nr. L 224 av 21.9.1995, s. 34, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
35 av 21.9.1995, s. 1.

(2) EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7.

96/EØS/16/02
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Artikkel 9
Denne beslutning trer i kraft 1. februar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 10
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 26. januar 1996.

For EØS-komiteen

Formann

Françoise Gaudenzi-Aubier
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2 første og tredje punktum,

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(3) og
på grunnlag av det felles forslag godkjent av Forlikskomiteen
11. mai 1995, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Som følge av bestemte hendelser bør rådsdirektivene som
fastlegger den generelle ramme for at kredittinstitusjoner,
forsikringsforetak, investeringsforetak og foretak for
kollektiv investering i verdipapirer kan utøve virksomhet,
nemlig direktiv 77/780/EØF(4) og 89/646/EØF, direktiv
73/239/EØF(5) og 92/49/EØF, direktiv 79/267/EØF(6) og
92/96/EØF, direktiv 93/22/EØF(7) og direktiv
85/611/EØF(8), endres på enkelte punkter for å styrke
tilsynet. Det er ønskelig å vedta lignende tiltak for hele
sektoren for finansielle tjenester.

2) Disse direktivene fastlegger særlig vilkårene som skal være
oppfylt for at vedkommende myndigheter kan gi tillatelse
til å starte virksomhet.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF

av 29. juni 1995

om endring av direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF om
kredittinstitusjoner, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF om

skadeforsikring, direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF om livsforsikring,
direktiv 93/22/EØF om investeringsforetak og direktiv 85/611/EØF om

foretak for kollektiv investering i verdipapirer (investeringsforetak)
med henblikk på å styrke tilsynet

(1) EFT nr. C 229 av 25.8.1993, s. 10.

(2) EFT nr. C 52 av 19.2.1994, s. 15.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 9. mars 1994 (EFT nr. C 91 av 28.3.1994,
s. 61), Rådets felles holdning av 6. juni 1994 (EFT nr. C 213 av 3.8.1994,
s. 29) og europaparlamentsbeslutning av 26. oktober 1994 (EFT nr. C
323 av 21.11.1994, s. 56).

(4) EFT nr. L 322 av 17.12.1977, s. 30. Direktivet sist endret ved direktiv
89/646/EØF (EFT nr. L 386 av 30.12.1989, s. 1).

(5) EFT nr. L 228 av 16.8.1973, s. 3. Direktivet sist endret ved direktiv 92/
49/EØF (EFT nr. L 228 av 11.8.1992, s. 1).

(6) EFT nr. L 63 av 13.3.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 92/
96/EØF (EFT nr. L 360 av 9.12.1992, s. 1).

(7) EFT nr. L 141 av 11.6.1993, s. 27.

(8) EFT nr. L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet endret ved direktiv 88/
220/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1988, s. 31).

3) Vedkommende myndigheter bør ikke gi et finansforetak
tillatelse eller opprettholde tillatelsen dersom det finnes nære
forbindelser mellom finansforetaket og andre fysiske eller
juridiske personer som kan hindre myndighetene i å føre
forsvarlig tilsyn. Finansforetak som allerede er godkjent,
må også oppfylle vedkommende myndigheters krav i denne
forbindelse.

4) Definisjonen av «nære forbindelser» i dette direktiv fast-
legger minstekrav og er ikke til hinder for at medlems-
statene også anvender den på andre situasjoner enn dem
definisjonen omhandler.

5) Erverv av en betydelig andel av et selskaps kapital er i seg
selv ikke en kapitalinteresse i dette direktivs forstand dersom
eierandelen er ervervet utelukkende som en midlertidig
investering og ikke gir rett til å øve innflytelse på foretakets
struktur og finansielle strategi.

6) Det nevnte forsvarlige tilsyn fra tilsynsmyndighetenes side
omfatter det tilsyn på konsolidert grunnlag som skal føres
med et finansforetak når en slik form for tilsyn er fastsatt i
fellesskapsrettens bestemmelser. I slike tilfeller skal de
myndigheter som mottar anmodningen om godkjenning,
fastslå hvilke myndigheter som skal føre tilsyn på
konsolidert grunnlag med vedkommende finansforetak.

7) Prinsippene om gjensidig anerkjennelse og tilsyn ved
hjemstatens tilsynsmyndigheter forutsetter at vedkommende
myndigheter i hver medlemsstat unnlater å gi tillatelse eller
tilbakekaller den når det klart framgår av faktorer som
virksomhetsplan, geografisk plassering eller den virksomhet
som faktisk utøves, at et finansforetak har valgt rettssystemet
i den aktuelle medlemsstat for å unndra seg strengere
standarder i en annen medlemsstat der finansforetaket har
til hensikt å utøve eller utøver størstedelen av sin virksomhet.
Et finansforetak som er en juridisk person, må ha tillatelse
i den medlemsstat der det har sitt forretningskontor. Et
finansforetak som ikke er en juridisk person, må ha tillatelse
i den medlemsstat der det har sitt hovedkontor. Medlems-
statene må for øvrig kreve at et finansforetak alltid har sitt
hovedkontor i sin hjemstat, og at det faktisk utøver
virksomhet der.
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8) Det bør fastsettes adgang til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og myndigheter eller
organer som i kraft av sin funksjon bidrar til å styrke
finanssystemets stabilitet. For å bevare opplysningenes
fortrolige karakter må antallet mottakere være strengt
begrenset.

9) Visse former for atferd, f.eks. bedrageri og innsidehandel,
kan påvirke finanssystemets stabilitet og integritet, også når
de gjelder andre foretak enn finansforetak.

10) Det må fastsettes på hvilke vilkår denne utveksling av
opplysninger kan tillates.

11) Når det er fastsatt at opplysninger kan gis videre bare med
vedkommende myndigheters uttrykkelige samtykke, kan
myndighetene eventuelt gjøre samtykket betinget av at
strenge krav blir overholdt.

12) Utveksling av opplysninger mellom på den ene side
vedkommende myndigheter og på den annen side
sentralbanker og andre organer med lignende funksjon i
deres egenskap av monetære myndigheter og eventuelt andre
offentlige myndigheter som fører tilsyn med
betalingssystemer, må også tillates.

13) Den taushetsplikt som gjelder for myndigheter som skal
godkjenne og føre tilsyn med foretak for kollektiv
investering i verdipapirer og foretak som medvirker i deres
virksomhet, samt den adgang til utveksling av opplysninger
som gjelder for myndigheter som skal godkjenne og føre
tilsyn med kredittinstitusjoner, investeringsforetak og
forsikringsforetak, bør innføres i direktiv 85/611/EØF.

14) Ved dette direktiv foretas den samordning av samtlige
bestemmelser for hele finanssektoren om utveksling av
opplysninger mellom myndigheter som er omhandlet i
direktiv 93/22/EØF.

15) For å styrke tilsynet med finansforetak og vernet av
finansforetaks kunder bør det fastsettes at en revisor skal
underrette vedkommende myndigheter umiddelbart dersom
vedkommende i forbindelse med utførelsen av sin oppgave,
i tilfeller som omhandlet i dette direktiv, får kjennskap til
visse forhold som i alvorlig grad kan påvirke et finans-
foretaks finansielle situasjon eller dets administrative eller
regnskapsmessige organisering.

16) Av hensyn til det mål som skal nås, er det ønskelig at
medlemsstatene fastsetter at denne plikten gjelder under alle
omstendigheter når en revisor fastslår slike forhold i for-
bindelse med utførelsen av sin oppgave i et foretak som har
nære forbindelser med et finansforetak.

17) Revisorenes plikt til eventuelt å melde til vedkommende
myndigheter visse forhold og vedtak som gjelder et
finansforetak, og som revisorene har fastslått i forbindelse

med utførelsen av sin oppgave i et foretak som ikke er et
finansforetak, endrer verken arten av deres oppgave i dette
foretaket eller den måten de skal utføre sin oppgave på i
foretaket.

18) Vedtakelsen av dette direktiv er det best egnede middel
for å nå de mål det tas sikte på, særlig for å styrke ved-
kommende myndigheters fullmakter. Direktivet fastsetter
bare minstekravene for å nå målene og ingen bestemmelser
som går lenger enn dette -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Ordet «finansforetak» i dette direktiv erstattes med

- ordet «kredittinstitusjon» når dette direktiv endrer direktiv
77/780/EØF og 89/646/EØF,

- ordet «forsikringsforetak» når dette direktiv endrer direktiv
73/239/EØF, 92/49/EØF, 79/267/EØF og 92/96/EØF,

- ordet «investeringsforetak» når dette direktiv endrer
direktiv 93/22/EØF,

- ordene «foretak for kollektiv investering i verdipapirer eller
et foretak som medvirker i dets virksomhet» når dette
direktiv endrer direktiv 85/611/EØF.

Artikkel 2
1. Ny definisjon

- i nytt femte strekpunkt i artikkel 1 i direktiv 77/780/EØF,

- i ny bokstav l) i artikkel 1 i direktiv 92/49/EØF,

- i ny bokstav m) i artikkel 1 i direktiv 92/96/EØF,

- i nytt nr. 15 i artikkel 1 i direktiv 93/22/EØF

skal lyde:

«nære forbindelser: en situasjon der to eller flere fysiske
eller juridiske personer er knyttet til hverandre ved

a) kapitalinteresse, dvs. ved å ha eller kontrollere minst
20 % av et foretaks stemmeretter eller kapital, eller

b) kontroll, dvs. ved en forbindelse mellom et
hovedforetak og et underforetak i alle tilfellene
omhandlet i artikkel 1 nr. 1 og 2 i direktiv
83/349/EØF(*) eller ved en tilsvarende forbindelse
mellom enhver fysisk eller juridisk person og et
foretak; ethvert underforetak av et underforetak anses
også som datterforetak av hovedforetaket som står i
spissen for foretakene.
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En situasjon der to eller flere fysiske eller juridiske personer
er varig knyttet til en person ved kontroll, anses også som
en nær forbindelse mellom slike personer.

_____________
(*) EFT nr. L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved

direktiv 90/605/EØF (EFT nr. L 317 av 16.11.1990, s. 60).»

2. Nye ledd i

- artikkel 3 nr. 2 i direktiv 77/780/EØF,

- artikkel 3 nr. 3 i direktiv 93/22/EØF,

- artikkel 8 nr. 1 i direktiv 73/239/EØF,

- artikkel 8 nr. 1 i direktiv 79/267/EØF

skal lyde:

«Dersom det finnes nære forbindelser mellom
finansforetaket og andre fysiske eller juridiske personer,
skal vedkommende myndigheter gi tillatelse bare dersom
disse forbindelsene ikke hindrer myndighetenes forsvarlige
tilsyn.

Vedkommende myndigheter skal også avslå å gi tillatelse
dersom de hindres i å føre forsvarlig tilsyn fordi en eller
flere fysiske eller juridiske personer som foretaket har nære
forbindelser med, er underlagt et tredjelands lover og
forskrifter, eller fordi anvendelsen av disse lover og
forskrifter fører til vanskeligheter.

Vedkommende myndigheter skal kreve at finansforetak gir
dem de opplysninger som er nødvendige for at
myndighetene kan forsikre seg om at vilkårene i dette nr.
er oppfylt til enhver tid.»

Artikkel 3
1. I artikkel 8 i direktiv 73/239/EØF og i direktiv 79/267/
EØF skal nytt nr. 1a lyde:

«1a. Medlemsstatene skal kreve at forsikringsforetak har
hovedkontor og forretningskontor i samme medlemsstat.»

2. I artikkel 3 i direktiv 77/780/EØF skal nytt nr. 2a lyde:

«2a. Medlemsstatene skal kreve at

- kredittinstitusjoner som er juridiske personer, og som
i samsvar med nasjonal lovgivning har et forretnings-
kontor, har hovedkontor og forretningskontor i samme
medlemsstat,

- andre kredittinstitusjoner har hovedkontor i den
medlemsstat som har gitt tillatelsen, og der de faktisk
utøver sin virksomhet.»

Artikkel 4

1. I artikkel 16 i direktiv 92/49/EØF og i artikkel 15 i direktiv
92/96/EØF skal nytt nr. 5a lyde:

«5a. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 til 4 kan
medlemsstatene gi tillatelse til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer
som medvirker ved avvikling og konkursbehandling
av finansforetak og andre lignende framgangsmåter,
eller

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer
som skal foreta lovfestet revisjon av forsikrings-
foretaks, kredittinstitusjoners, investeringsforetaks og
andre finansinstitusjoners regnskaper, eller

- uavhengige aktuarer i forsikringsforetak som fører
lovfestet tilsyn med forsikringsforetakene, samt
organer med ansvar for å føre tilsyn med disse
aktuarene.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre tilsyns- eller
revisjonsoppgaven nevnt i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

- dersom opplysningene kommer fra en annen
medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig
samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt
opplysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om hvilke myndigheter, personer eller
organer som kan motta opplysninger i henhold til dette nr.»

2. I artikkel 12 i direktiv 77/780/EØF og i artikkel 25 i direktiv
93/22/EØF skal nytt nr. 5a lyde:

«5a. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 til 4 kan
medlemsstatene gi tillatelse til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer
som medvirker ved avvikling og konkursbehandling
av finansforetak og andre lignende framgangsmåter,
eller

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer
som skal foreta lovfestet revisjon av forsikrings-
foretaks, kredittinstitusjoners, investeringsforetaks og
andre finansinstitusjoners regnskaper.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
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første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre tilsynsoppgaven
nevnt i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

- dersom opplysningene kommer fra en annen medlems-
stat, kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke
fra vedkommende myndigheter som har gitt opp-
lysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om hvilke myndigheter som kan motta
opplysninger i henhold til dette nr.»

3. I artikkel 12 i direktiv 77/780/EØF, i artikkel 16 i direktiv
92/49/EØF, i artikkel 25 i direktiv 93/22/EØF og i artikkel 15 i
direktiv 92/96/EØF skal nytt nr. 5b lyde:

«5b. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 til 4 kan
medlemsstatene for å styrke finanssystemets stabilitet og
integritet gi tillatelse til utveksling av opplysninger mellom
vedkommende myndigheter og myndigheter eller organer
som etter lovgivningen har ansvar for å undersøke og
etterforske overtredelser av bestemmelser i selskapsretten.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre oppgaven nevnt
i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

- dersom opplysningene kommer fra en annen
medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig
samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt
opplysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Dersom myndighetene eller organene omhandlet i første
ledd i en medlemsstat i sitt undersøkelses- eller etter-
forskningsarbeid innhenter bistand fra personer som på
grunn av særskilt kompetanse gis fullmakt for dette formål,
og som ikke er ansatt i offentlig sektor, kan adgangen til
utveksling av opplysninger omhandlet i første ledd utvides
til disse personene på vilkårene fastsatt i annet ledd.

Ved anvendelsen av annet ledd siste strekpunkt skal
myndighetene og organene nevnt i første ledd underrette
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, om
navnet til de personer som opplysningene skal sendes til,
med nøyaktig angivelse av personenes fullmakter.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige

medlemsstatene om navnet på de myndigheter eller organer
som kan motta opplysninger i henhold til dette nr.

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om anvendelsen
av bestemmelsene i dette nr. før 31. desember 2000.»

4. I artikkel 12 i direktiv 77/780/EØF og i artikkel 25 i direktiv
93/22/EØF skal nr. 6 lyde:

«6. Denne artikkel skal ikke være til hinder for at
vedkommende myndigheter gir videre

- til sentralbanker og andre organer med lignende
funksjon i deres egenskap av pengepolitiske
myndigheter,

- eventuelt til andre offentlige myndigheter med ansvar
for å føre tilsyn med betalingssystemer,

opplysninger i forbindelse med utførelsen av deres oppgave,
og den skal heller ikke være til hinder for at slike
myndigheter eller organer gir videre til vedkommende
myndigheter de opplysninger de behøver for formålene i
nr. 4. Opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal
være underlagt taushetsplikt som omhandlet i denne
artikkel.»

5. I artikkel 16 i direktiv 92/49/EØF og i artikkel 15 i direktiv
92/96/EØF skal nytt nr. 5c lyde:

«5c. Medlemsstatene kan gi vedkommende myndigheter
tillatelse til å gi videre

- til sentralbanker og andre organer med lignende
funksjon i deres egenskap av pengepolitiske myndig-
heter,

- eventuelt til andre offentlige myndigheter med ansvar
for å føre tilsyn med betalingssystemer,

opplysninger i forbindelse med utførelsen av deres oppgave
og kan gi slike myndigheter eller organer tillatelse til å gi
videre til vedkommende myndigheter de opplysninger de
behøver for formålene i nr. 4. Opplysninger som mottas i
denne forbindelse, skal være underlagt taushetsplikt som
omhandlet i denne artikkel.»

6. I artikkel 12 i direktiv 77/780/EØF skal nytt nr. 8 lyde:

«8. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke være til
hinder for at vedkommende myndigheter gir videre
opplysningene omhandlet i nr. 1 til 4 til en oppgjørssentral
eller et lignende organ godkjent i nasjonal lovgivning for
avregning eller oppgjør på ett av medlemsstatens markeder,
dersom de mener det er nødvendig å gi opplysningene
videre for å sikre at disse organene virker tilfredsstillende
i forbindelse med en markedsdeltakers mislighold eller
potensielle mislighold. Opplysninger som mottas i denne
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- i en forvaltningsklage på et vedtak gjort av
vedkommende myndighet, eller

- i saker brakt inn for domstolene i samsvar med artikkel
51 nr. 2.

6. Nr. 2 og 5 skal ikke være til hinder for utveksling av
opplysninger

a) innen samme medlemsstat når det finnes flere
vedkommende myndigheter der, eller

b) innen samme medlemsstat og mellom medlemsstater,
mellom vedkommende myndigheter og

- myndigheter med ansvar for tilsyn med
kredittinstitusjoner, investeringsforetak,
forsikringsforetak og andre finansinstitusjoner
og myndigheter med ansvar for tilsyn med
finansmarkedene,

- organer som medvirker ved avvikling,
konkursbehandling og lignende framgangsmåter
i forbindelse med foretak for kollektiv invest-
ering i verdipapirer og foretak som medvirker i
deres virksomhet,

- personer med ansvar for å foreta lovfestet
revisjon av forsikringsforetaks, kredittinstitu-
sjoners, investeringsforetaks og andre finans-
institusjoners regnskaper,

under utførelsen av sine tilsynsoppgaver såvel som
når de gir videre til organer som forvalter erstatnings-
ordninger, opplysninger som er nødvendige for at disse
kan utføre sin oppgave. Disse opplysningene skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 2.

7. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 til 5 kan
medlems-statene gi tillatelse til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer
som medvirker ved avvikling og konkursbehandling
av finansforetak og andre lignende framgangsmåter,
eller

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer
som skal foreta lovfestet revisjon av forsikrings-
foretaks, kredittinstitusjoners, investerings-foretaks og
andre finansinstitusjoners regnskaper.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre tilsyns-

forbindelse, skal være underlagt taushetsplikt som
omhandlet i nr. 1. Medlemsstatene skal likevel påse at
opplysninger som mottas i henhold til nr. 2, i tilfellet nevnt
i dette nr. ikke kan gis videre med mindre vedkommende
myndigheter som har gitt opplysningene, uttrykkelig har
gitt sitt samtykke.»

7. I artikkel 50 i direktiv 85/611/EØF oppheves nr. 2, 3 og 4,
og nytt nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal fastsette at alle personer som er
eller har vært ansatt hos vedkommende myndigheter, såvel
som revisorer eller sakkyndige som opptrer på vegne av
vedkommende myndigheter, skal være underlagt
taushetsplikt. Dette betyr at med forbehold for saker som
omfattes av strafferetten, kan ingen fortrolige opplysninger
som de måtte få i embets medfør, gis videre til noen annen
person eller myndighet, unntatt i en summarisk eller
sammenfattet form slik at de enkelte foretak for kollektiv
investering i verdipapirer samt forvaltningsselskaper og
depositarer, heretter kalt «foretak som medvirker i deres
virksomhet», ikke kan identifiseres.

Når et foretak for kollektiv investering i verdipapirer eller
et foretak som medvirker i dets virksomhet, er erklært
konkurs eller er under avvikling etter beslutning av retten,
kan likevel fortrolige opplysninger som ikke berører
tredjemann som er involvert i forsøk på å redde foretaket,
gis videre under en sivil sak.

3. Nr. 2 skal ikke være til hinder for at vedkommende
myndigheter i de forskjellige medlemsstatene utveksler
opplysninger i samsvar med dette direktiv eller andre
direktiver som gjelder foretak for kollektiv investering i
verdipapirer eller foretak som medvirker i deres virksomhet.
Disse opplysningene skal være underlagt taushetsplikt som
omhandlet i nr. 2.

4. Medlemsstatene kan inngå samarbeidsavtaler om
utveksling av opplysninger med vedkommende
myndigheter i tredjestater bare dersom de opplysninger som
gis videre, omfattes av en garanti for taushetsplikt som minst
tilsvarer den som er nevnt i denne artikkel.

5. Vedkommende myndigheter som mottar fortrolige
opplysninger i henhold til nr. 2 og 3, kan bruke dem bare i
embets medfør

- for å kontrollere at vilkårene for adgang til å starte
virksomhet som foretak for kollektiv investering i
verdipapirer eller foretak som medvirker i dets
virksomhet, er oppfylt, og for å lette tilsynet med
utøvelse av slik virksomhet, administrasjons- og
bokføringsrutiner og intern kontroll, eller

- for å pålegge straffetiltak, eller
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oppgaven nevnt i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 2,

- dersom opplysningene kommer fra en annen
medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig
samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt
opplysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om hvilke myndigheter som kan motta
opplysninger i henhold til dette nr.

8. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 til 5 kan
medlemsstatene for å styrke finanssystemets stabilitet og
integritet gi tillatelse til utveksling av opplysninger mellom
vedkommende myndigheter og myndigheter eller organer
som etter lovgivningen har ansvar for å oppdage og
etterforske overtredelser av bestemmelser i selskapsretten.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre oppgaven nevnt
i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 2,

- dersom opplysningene kommer fra en annen
medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig
samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt
opplysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Dersom myndighetene eller organene omhandlet i første
ledd i en medlemsstat i sitt oppdagelses- eller etter-
forskningsarbeid innhenter bistand fra personer som på
grunn av særskilt kompetanse gis fullmakt for dette formål,
og som ikke er ansatt i offentlig sektor, kan adgangen til
utveksling av opplysninger omhandlet i første ledd utvides
til disse personene på vilkårene fastsatt i annet ledd.

Ved anvendelsen av annet ledd siste strekpunkt skal
myndighetene eller organene nevnt i første ledd underrette
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, om
navnet til de personer som opplysningene skal sendes til,
med nøyaktig angivelse av personenes fullmakter.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om navnet på de myndigheter eller organer
som kan motta opplysninger i henhold til dette nr.

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om anvendelsen
av bestemmelsene i dette nr. før 31. desember 2000.
9. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke være til

hinder for at vedkommende myndigheter gir videre til
sentral-banker og andre organer med lignende funksjon i
egenskap av pengepolitiske myndigheter opplysninger i
forbindelse med utførelsen av deres oppgave, og de skal
heller ikke være til hinder for at slike myndigheter eller
organer gir videre til vedkommende myndigheter de
opplysninger de behøver for formålene i nr. 5. Opplysninger
som mottas i denne forbindelse, skal være underlagt
taushetsplikt som omhandlet i denne artikkel.

10. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke være til
hinder for at vedkommende myndigheter gir videre
opplysningene omhandlet i nr. 2 til 5 til en oppgjørssentral
eller et lignende organ godkjent i nasjonal lovgivning for
avregning eller oppgjør på ett av medlemsstatens markeder,
dersom de mener det er nødvendig å gi opplysningene
videre for å sikre at disse organene virker tilfredsstillende
i forbindelse med en markedsdeltakers mislighold eller
potensielle mislighold. Opplysninger som mottas i denne
forbindelse, skal være underlagt taushetsplikt som
omhandlet i nr. 2. Medlemsstatene skal likevel påse at
opplysninger som mottas i henhold til nr. 3, i tilfellet nevnt
i dette nr. ikke kan gis videre med mindre vedkommende
myndigheter som har gitt opplysningene, uttrykkelig har
gitt sitt samtykke.

11. I tillegg kan medlemsstatene uten hensyn til
bestemmelsene i nr. 2 og 5 i henhold til lovgivning gi
tillatelse til at visse opplysninger gis videre til andre
avdelinger i deres sentraladministrasjoner som er ansvarlige
for lovgivning angående tilsyn med foretak for kollektiv
investering i verdipapirer og foretak som medvirker i deres
virksomhet, kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner,
investeringsforetak og forsikringsforetak, og til kontrollører
som handler etter fullmakt fra disse avdelinger.

Slike opplysninger kan likevel bare gis videre når det er
nødvendig av hensyn til tilsynet.

Medlemsstatene skal likevel fastsette at opplysninger
mottatt i henhold til nr. 3 og 6 aldri kan gis videre i de
tilfeller som er nevnt i dette nr., uten uttrykkelig samtykke
fra vedkommende myndigheter som ga opplysningene
videre.»

Artikkel 5
Følgende skal innsettes

- i direktiv 77/780/EØF som ny artikkel 12a,

- i direktiv 92/49/EØF som ny artikkel 16a,

- i direktiv 92/96/EØF som ny artikkel 15a,

- i direktiv 93/22/EØF som ny artikkel 25a,

- i direktiv 85/611/EØF som ny artikkel 50a:
«1. Medlemsstatene skal minst fastsette at
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84/253/EØF i god tro gir videre opplysninger om forhold
og vedtak nevnt i nr. 1 til vedkommende myndigheter, er
dette ikke å anse som et brudd på taushetsplikten i henhold
til kontrakt eller i henhold til lover eller forskrifter og
medfører ikke noen form for ansvar for disse personene.

____________
(*) EFT nr. L 126 av 12.5.1984, s. 20.

(**) EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved
direktiv 90/605/EØF (EFT nr. L 317 av 16.11.1990, s. 60).»

Artikkel 6
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som
er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 18. juli
1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

a) enhver person som er godkjent i henhold til direktiv
84/253/EØF(*), og som i et finansforetak utfører
oppgaven nevnt i artikkel 51 i direktiv 78/660/
EØF(**), i artikkel 37 i direktiv 83/349/EØF eller i
artikkel 31 i direktiv 85/611/EØF eller enhver annen
lovbestemt oppgave, skal ha plikt til straks å melde til
vedkommende myndigheter ethvert forhold eller
vedtak som gjelder foretaket, og som vedkommende
person har fått kjennskap til i forbindelse med
utførelsen av sin oppgave, og som kan

- være en materiell overtredelse av de lover og
forskrifter som fastlegger vilkårene for god-
kjenning, eller som særskilt omhandler virk-
somheten som finansforetak, eller

- skade den fortsatte drift av finansforetaket, eller

- medføre at regnskapene ikke godkjennes, eller
at det tas forbehold,

b) samme plikt gjelder for vedkommende person med
hensyn til forhold og vedtak personen har fått
kjennskap til i forbindelse med utførelsen av oppgaven
nevnt i bokstav a) i et foretak som ved kontroll har
nære forbindelser med det finansforetaket der personen
utfører ovennevnte oppgave.

2. Dersom personene godkjent i henhold til direktiv

Utferdiget i Brussel, 29. juni 1995.

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President

For Rådet

M. BARNIER

Formann

12



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende11.4.1996 Nr.16/

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 XVIII 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).

Kommisjonsdirektiv 95/30/EF av 30. juni 1995 om tilpassing til
den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 90/679/EØF om vern av
arbeidstakere mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser
på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16
nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 3/96
av 26. januar 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 15 (rådsdirektiv 90/679/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 L 0030: Kommisjonsdirektiv 95/30/EF av 30. juni
1995 (EFT nr. L 155 av 6.7.1995, s. 41)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 95/30/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. februar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 26. januar 1996.

For EØS-komiteen

Formann

Françoise Gaudenzi-Aubier

(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 155 av 6.7.1995, s. 41.

96/EØS/16/03
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLES-
SKAPA HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet
og helse på arbeidsplassen(1), særleg artikkel 17,

med tilvising til rådsdirektiv 90/679/EØF av 26. november 1990
om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for
biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i
henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(2), endra
ved direktiv 93/88/EØF(3), særleg artikkel 19,

med tilvising til fråsegna frå Det rådgjevande utvalet for
tryggleik, hygiene og helsevern på arbeidsplassen, og

ut frå desse synsmåtane:

Føresegnene som er fastsette i direktiv 90/679/EØF, må reknast
som ein viktig del av den heilskaplege metoden for å verne helsa
til arbeidstakarane på arbeidsplassen.

Føremålet med direktiv 93/88/EØF, der det er fastsett ei første
liste over biologiske agensar på grunnlag av definisjonane i
artikkel 2 bokstav d) nr. 2, 3 og 4 i direktiv 90/679/EØF, er å
harmonisere tilhøva på dette området og samstundes tryggje dei
framstega som er gjorde.

Lista over og klassifiseringa av dei biologiske agensane må
granskast jamleg og reviderast med grunnlag i nye vitskaplege
data.

Dei agensane der klassifiseringa er merkt med ein asterisk fordi
dei vanlegvis ikkje smittar ved spreiing gjennom lufta, og der

medlemsstatane skal vurdere om visse innesluttingstiltak i
særskilde høve kan utelatast, bør særleg vurderast på nytt ut frå
den nyaste kunnskapen og omklassifiserast slik at dei vert tilpassa
dei faktiske tilhøva på arbeidsplassen med omsyn til fare.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av artikkel
17 i direktiv 89/391/EØF -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
Vedlegg III til direktiv 90/679/EØF vert endra i samsvar med
vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2
1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, seinast 30.
november 1996. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis
tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.

Artikkel 3
Dette direktivet tek til å gjelde tredje dagen etter at det er
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 4
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/30/EF

av 30. juni 1995

om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 90/679/EØF
om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske

agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16
nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)

(1) TEF nr. L 183 av 29.6.1989, s. 1.

(2) TEF nr. L 374 av 31.12.1990, s. 1.

(3) TEF nr. L 268 av 29.10.1993, s. 71.

Utferda i Brussel, 30. juni 1995.

For Kommisjonen

Padraig FLYNN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg III til direktiv 90/679/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. I lista «VIRUS» vert det gjort følgjande endringar i gruppa Retroviridae(h):

a) Agensane nedanfor vert omklassifiserte frå gruppe 3 til gruppe 3(**):

- Humane immunsviktvirus
- Humane T-cellelymfotrope virus (HTLV), type I og II.

b) Viruset SIV vert lagt til og klassifisert i gruppe 3(**).

c) Fotnotetilvisinga «(h)» etter ordet «Retroviridae» vert flytt og plassert etter bokstavane «SIV».

2. Teksta i fotnote (h), som står etter lista over virus, skal lyde:

«Det foreligger i dag ingen bevis for at de andre retrovirusene som stammer fra aper, kan forårsake
sykdom hos mennesker. For arbeid som medfører eksponering for slike retrovirus, anbefales
inneslutningsnivå 3 som forebyggende tiltak.»

3. I lista «PARASITTER» vert agensane nedanfor omklassifiserte frå gruppe 3 til gruppe 3(**):

Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Echinococcus vogeli
Leishmania brasiliensis
Leishmania donovani
Plasmodium falciparum
Taenia solium
Trypanosoma brucei rhodesiense.

4. Etter lista «PARASITTER» vert denne tilvisinga lagd til:

«(**) Se nr. 8 i de innledende merknadene.»

5. Agensane nedanfor vert lagde til og klassifiserte i gruppe 2:

- i lista «BAKTERIER»:
«Streptococcus suis»

- i lista «PARASITTER»:
«Cyclospora cayetanensis».
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.737 - Sandoz/Ciba-Geigy)

1. Kommisjonen mottok 27.3.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, som innebærer at foretakene Ciba-Geigy
AG, Basel, og Sandoz AG, Basel, fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav a).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Ciba-Geigy AG: forskning i samt utvikling, produksjon og salg av legemidler, agrokjemikalier
og industrikjemikalier,

- Sandoz AG: forskning i samt utvikling, produksjon og salg av legemidler, agrokjemikalier,
kjemikalier til bygningsindustrien samt næringsmidler.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 102 av 4.4.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse IV/M.737 - Sandoz/Ciba-Geigy, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.740 - Krupp II)

1. Kommisjonen mottok 25.3.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Fried Krupp AG Hoesch-
Krupp (Krupp) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
Acciai Speciali Terni SpA (AST), gjennom en endring i vedtektene til holdingselskapet KAI og
kjøp av konvertible obligasjoner.

Tadfin SpA vil fortsatt være indirekte aksjeeier i AST.

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

96/EØS/16/04

96/EØS/16/05
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2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Krupp: produksjon og distribusjon av stålprodukter, metaller og andre materialer, herunder
heltrukne og sveisede presisjonsrør, titanprodukter, hammersmidd gods og senkesmidd gods,
konstruksjon og produksjon av maskiner, anlegg, komponenter og elektroniske systemer,
reisebyråvirksomhet, transport- og fraktvirksomhet,

- KAI: holdingselskap for AST,

- AST: produksjon og distribusjon av stålprodukter, hammer- og senkesmidd gods,
titanprodukter og sveisede spesialstålrør.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C
104 av 10.4.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse IV/M.740 - Krupp II, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62(1) om sak nr. IV/E-3/35.757 - British Gas plc - Network Code

TransCo, divisjonen med ansvar for transport og langring av gass i British Gas plc, ga 18. oktober 1995
melding til Kommisjonen om et dokument (“Network Code”) som skal gjøres bindende for selskapet
selv og for dets kunder ved transport og lagring av gass. I meldingen anmoder TransCo om negativattest
eller alternativt om unntak etter EF-traktatens artikkel 85 nr. 3.

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til avtalen nevnt ovenfor. Før den tar slikt standpunkt,
innbyr Kommisjonen interesserte parter til å sende sine merknader, innen en måned etter at denne
kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 93 av 29.3.1996, med referanse IV/E-3/35.757 - British Gas
plc - Network Code, til følgende adresse:

European Commission
Directorate General for Competition
Directorate E
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204.

96/EØS/16/06
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Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62 om sak nr. IV/E-3/35.875 - Nuclear Electric plc/British

Nuclear Fuels plc

Nuclear Electric plc og British Nuclear Fuels plc ga 22. desember 1995 melding i henhold til artikkel 4
i rådsforordning nr. 17/62(1) om en rekke avtaler om levering og drift av brenselspatroner til bruk i
avanserte gasskjølte reaktorer (Advanced Gas Cooled Reactors - AGR).

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til de meldte avtalene. Før den tar slikt standpunkt,
innbyr Kommisjonen interesserte parter til å sende sine merknader, innen fire uker etter at denne
kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 89 av 26.3.1996, med referanse IV/E-3/35.875 - Nuclear
Electric plc/British Nuclear Fuels plc, til følgende adresse:

European Commission
Directorate General for Competition
Directorate E
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62 om sak nr. IV/E-3/35.876 - Scottish Nuclear Ltd/British

Nuclear Fuels plc

Scottish Nuclear og British Nuclear Fuels plc ga 22. desember 1995 melding i henhold til artikkel 4 i
rådsforordning nr. 17/62(1) om en rekke avtaler om levering og drift av brenselspatroner til bruk i
avanserte gasskjølte reaktorer (Advanced Gas Cooled Reactors - AGR).

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til de meldte avtalene. Før den tar slikt standpunkt,
innbyr Kommisjonen interesserte parter til å sende sine merknader, innen fire uker etter at denne
kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 89 av 26.3.1996, med referanse IV/E-3/35.876 - Nuclear
Electric plc/British Nuclear Fuels plc, til følgende adresse:

European Commission
Directorate General for Competition
Directorate E
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.651 - AT&T/Philips)

Kommisjonen vedtok 5.2.1996 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.672 - BP/Sonatrach)

Kommisjonen vedtok 12.2.1996 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.685 - Siemens/Lagardère)

Kommisjonen vedtok 8.2.1996 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og
kommisjonsdirektiver

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver:

Kommisjonsvedtak av 31. oktober 1995 om statsstøtte gitt av Freie und Hansestadt Hamburg, en
regionalmyndighet i Forbundsrepublikken Tyskland, til EKSF-stålforetaket Hamburger Stahlwerke
GmbH, Hamburg (se EFT nr. L 78 av 28.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 31. oktober 1995 om støtte gitt av Spania til Seat SA, et foretak i Volkswagen-
gruppen (se EFT nr. L 88 av 5.4.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 5. februar 1996 om endring av vedtak 92/532/EØF om fastsettelse av planer for
prøvetaking og diagnostiseringsmetoder for å påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer
(se EFT nr. L 79 av 29.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 14. mars 1996 om utarbeidelse av en liste over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i
Danmark (se EFT nr. L 77 av 27.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsdirektiv av 19. mars 1996 om endring av flere rådsdirektiver om markedsføring av frø og
formeringsmateriale (se EFT nr. L 76 av 26.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 25. mars 1996 om andre endring av vedtak 95/296/EF om visse beskyttelsestiltak
med hensyn til klassisk svinepest i Tyskland (se EFT nr. L 78 av 28.3.1996 for nærmere opplysninger)

Statsstøtte
Sak nr. C 2/88

Hellas

Kommisjonen har besluttet å utvide saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte som Hellas har til hensikt å tildele foretaket Heracles General Cement Company (se
EFT nr. C 84 av 21.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Hellas.

Statsstøtte
Sak nr. C 54/95

Italia

Kommisjonen har besluttet å innlede saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte gitt av Italia til foretakene Ferriera Acciaieria Casilina SpA, Acciaierie del Sud SpA,
Officine Laminatoi Sebino SpA, Montifer Srl, Moccia Irme SpA og Mini Acciaieria Odolese SpA (se
EFT nr. C 101 av 3.4.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/16/12
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Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Italia.

Statsstøtte
Sak nr. C 55/95

Italia

Kommisjonen har besluttet å innlede saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til en kapitaltilførsel på i alt LIT 1 800 milliarder til foretaksgruppen Enirisorse i form av driftsstøtte
i forbindelse med omstrukturering (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Italia.

Statsstøtte
Sak nr. C 61/95

Tyskland

Kommisjonen har besluttet å innlede saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte gitt av Tyskland til foretaket Gildemeister AG, Bielefeld (se EFT nr. C 101 av 3.4.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

European Commission
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

96/EØS/16/15

96/EØS/16/16
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Statsstøtte
Sak nr. C 5/96

Frankrike

Kommisjonen har besluttet å innlede saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte gitt av Frankrike til foretaket Saab Scania, beregnet på lastebilprodusentens fabrikk i
Angers (Maine et Loire) (se EFT nr. C 84 av 21.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.

Melding fra Frankrike i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og

bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av
hydrokarboner( 1)

Kommisjonen har i EFT nr. C 93 av 29.3.1996 offentliggjort en melding fra Frankrike i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av
tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner vedrørende søknad om enekonsesjon til
leting etter flytende eller gassformige hydrokarboner i konsesjonsområdet La Chaussée-sur-Marne (se
ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Regler om støtte til industrien for produksjon av
syntetiske fibre

Kommisjonen har i EFT nr. C 94 av 30.3.1996 offentliggjort nye regler om støtte til industrien for
produksjon av syntetiske fibre. Den har besluttet at den fortsatt bør føre kontroll med og begrense
medlemsstatenes adgang til å gi statsstøtte til industrien for produksjon av syntetiske fibre. De nye
tiltakene trer i kraft 1. april 1996 og har en gyldighetsperiode på tre år (se ovennevnte EF-Tidende for
nærmere opplysninger).

(1) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 3, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 25 av 8.7.1995, s. 2.

96/EØS/16/17
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

(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.
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Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- 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).

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av
direktiv 83/189/EØF.

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

96-0044-B

96-0051-P

96-0052-P

96-0053-P

96-0054-P

96-0055-P

96-0056-P

96-0057-P

96-0058-P

(3)(4)

26.6.1996

28.6.1996

28.6.1996

28.6.1996

28.6.1996

28.6.1996

28.6.1996

28.6.1996

28.6.1996

Utkast til kongelig resolusjon om markedsføring av
flaskesmokker og narresmokker for småbarn og spedbarn

Infrastrukturer for telekommunikasjon på abonnentnettet
(RITA) - koplingsbokser i det private kabelnett - teknisk
spesifikasjon og kvalitetsspesifikasjon

Infrastrukturer for telekommunikasjon på abonnentnettet
(RITA) - V-kabler - teknisk spesifikasjon og
kvalitetsspesifikasjon

Infrastrukturer for telekommunikasjon på abonnentnettet
(RITA) - telefonstikkontakt - teknisk spesifikasjon og
kvalitetsspesifikasjon

Infrastrukturer for telekommunikasjon på abonnentnettet
(RITA) - TVD-kabler - teknisk spesifikasjon og kvalitets-
spesifikasjon

Infrastrukturer for telekommunikasjon på abonnentnettet
(RITA) - tilkoplings- og distribusjonsutstyr - teknisk
spesifikasjon og kvalitetsspesifikasjon

Infrastrukturer for telekommunikasjon på abonnentnettet
(RITA) - koplingsbokser i det offentlige kabelnett (C1,
C2, C3 og C4) - teknisk spesifikasjon og kvalitets-
spesifikasjon

Infrastrukturer for telekommunikasjon på abonnentnettet
(RITA) - TVV- og TVHV-kabler - teknisk spesifikasjon
og kvalitetsspesifikasjon

Infrastrukturer for telekommunikasjon på abonnentnettet
(RITA) - privatabonnentenhet - teknisk spesifikasjon og
kvalitetsspesifikasjon

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.
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