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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 10/96
av 1. mars 1996

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

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

01

96/EØS/22/01

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.
7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Kommisjonsdirektiv 95/8/EF av 10. april 1995 om endring av
direktiv 77/535/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om prøvetakings- og analysemetoder for gjødsel
(Analysemetoder for mikronæringsstoffer i konsentrasjoner over
10 %)(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XIV nr. 2 (kommisjonsdirektiv
77/535/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 L 0008: Kommisjonsdirektiv 95/8/EF av 10. april 1995
(EFT nr. L 86 av 20.4.1995, s. 41).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 95/8/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. april 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) 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 86 av 20.4.1995, s. 41.

Utferdiget i Brussel, 1. mars 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/116/EØF av 18. desember
1975 om gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om gjødsel(1), endret ved direktiv 89/530/EØF(2), særlig artikkel 9
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved traktatens artikkel 8 A opprettes et område uten indre grenser,
der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og
kapital er sikret.

Direktiv 89/530/EØF utfyller og endrer direktiv 76/116/EØF med
hensyn til mikronæringsstoffene bor, kobolt, kobber, jern,
mangan, molybden og sink i gjødsel.

I henhold til kommisjonsdirektiv 77/535/EØF(3), sist endret ved
direktiv 93/1/EØF(4), skal det foretas offentlig kontroll av EØF-
gjødsel for å kontrollere at kravene i fellesskapsbestemmelsene
med hensyn til kvaliteten på og sammensetningen av gjødsel
oppfylles. Direktiv 77/535/EØF bør utfylles, slik at gjødsel som
omfattes av direktiv 89/530/EØF, også kan kontrolleres.

I betraktning av det planlagte tiltaks omfang og virkninger er
fellesskapstiltakene fastsatt i dette direktiv ikke bare nødvendige,
men også uunnværlige for å nå de fastsatte mål. Medlemsstatene
kan ikke nå disse målene enkeltvis. I direktiv 76/116/EØF er det
dessuten allerede fastsatt at målene skal nås på fellesskapsplan.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området gjødsel -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Teksten i vedlegget til dette direktiv tilføyes i vedlegg II til
direktiv 77/535/EØF.

Metodene skal anvendes på EØF-gjødsel for å bestemme hvert
mikronæringsstoff hvis deklarerte innhold er høyere enn 10 %.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
31. desember 1995.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
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 internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/8/EF

av 10. april 1995

om endring av direktiv 77/535/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om prøvetakings- og analysemetoder for gjødsel(*)

(Analysemetoder for mikronæringsstoffer i konsentrasjoner over 10 %)

Utferdiget i Brussel, 10. april 1995.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 86 av 29.4.1995, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/96 av 1. mars 1996 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. L 24 av 30.1.1976, s. 21.

(2) EFT nr. L 281 av 30.9.1989, s. 116.

(3) EFT nr. L 213 av 22.8.1977, s. 1.

(4) EFT nr. L 113 av 7.5.1993, s. 17.
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VEDLEGG

«Metode 10

MIKRONÆRINGSSTOFFER I KONSENTRASJONER OVER 10 %

Metode 10.1

EKSTRAKSJON AV TOTALE MIKRONÆRINGSSTOFFER

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for ekstraksjon av følgende mikronæringsstoffer: totalt bor,
totalt kobolt, totalt kobber, totalt jern, totalt mangan, totalt molybden og totalt sink. Målet er å
utføre færrest mulige ekstraksjoner og i størst mulig utstrekning bruke samme ekstrakt til
bestemmelse av totalinnholdet av hvert av de nevnte mikronæringsstoffer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden gjelder for EØF-gjødsel som omfattes av rådsdirektiv 89/530/EØF og som
inneholder ett eller flere av følgende mikronæringsstoffer: bor, kobolt, kobber, jern, mangan,
molybden og sink. Metoden skal anvendes ved bestemmelse av hvert mikronæringsstoff hvis
deklarerte innhold er høyere enn 10 %.

3. PRINSIPP

Oppløsning i kokende, fortynnet saltsyre.

Merk: Ekstraksjonen er basert på erfaring og er ikke nødvendigvis kvantitativ, avhengig av
produktet eller gjødselens øvrige bestanddeler. Særlig med hensyn til visse manganoksider
kan mengden som ekstraheres, være betydelig mindre enn den samlede mengde mangan
produktet inneholder. Gjødselprodusentene skal sikre at det deklarerte innhold faktisk
tilsvarer den mengde som ekstraheres på vilkårene fastlagt i metoden.

4. REAGENSER

4.1. Fortynnet saltsyreløsning (HCl), ca. 6 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 1 del vann.

4.2. Konsentrert ammoniakkløsning (NH
4
OH, r  = 0,9 g/ml)

5. APPARATUR

5.1. Elektrisk varmeplate med temperaturregulering.

5.2. pH-meter

Merk: Dersom borinnholdet i et ekstrakt skal bestemmes, må borsilikatglass ikke benyttes.
Ettersom metoden omfatter koking, bør det benyttes teflon eller silikon. Dersom glasset
vaskes i rengjøringsmidler som inneholder borater, bør dette skylles svært grundig.
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6. TILBEREDNING AV PRØVEN

Se metode 1 (direktiv 77/535/EØF).

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Analyseprøve

Vei opp en gjødselmengde på mellom 1 og 2 g, avhengig av det deklarerte innhold av næringsstoff
i produktet. Tabellen nedenfor skal brukes til å framstille en endelig løsning som etter en egnet
fortynning ligger innenfor måleintervallet for hver metode. Prøvene skal veies med en nøyaktighet
på 1 mg.

Deklarert innhold av mikronæringsstoff i gjødselen (%) > 10 < 25 ³  25

Analyseprøve (g) 2 1

Næringsstoffets masse i analyseprøven (mg) > 200 < 500³  250

Ekstraktvolum V (ml) 500 500

Konsentrasjon av næringsstoffer i ekstraktet (mg/l) > 400 < 1 000³  500

Prøven anbringes i et begerglass på 250 ml.

7.2. Tilberedning av løsningen

Om nødvendig fuktes prøven med litt vann før den forsiktig og i små mengder tilsettes 10 ml
fortynnet saltsyre (4.1) per gram gjødsel og deretter ca. 50 ml vann. Dekk begerglasset med et
urglass og bland. Prøven kokes opp på varmeplaten og holdes kokende i 30 minutter. Deretter
avkjøles den under omrøring fra tid til annen. Væsken overføres kvantitativt til en målekolbe på
500 ml. Fyll opp til merket med vann og bland. Væsken filtreres gjennom et tørt filter i en tørr
beholder. De første porsjonene kastes. Ekstraktet skal være helt klart.

Det anbefales at bestemmelsene foretas så raskt som mulig på delmengder av det klare filtratet. I
motsatt fall må det settes propp i beholderen.

Merk: Ekstrakter der borinnholdet skal bestemmes: pH justeres til mellom 4 og 6 ved tilsetting
av konsentrert ammoniakkløsning (4.2).

8. BESTEMMELSE

Bestemmelsen av hvert næringsstoff skal foretas på delmengder angitt i metoden for hvert enkelt
næringsstoff.

Metode 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 og 10.10 kan ikke brukes til å bestemme næringsstoffer som er til
stede i kjelatert eller kompleks form. I slike tilfeller må metode 10.3 benyttes før bestemmelsen.

Ved bestemmelse ved atomabsorpsjonsspektrofotometri (metode 10.8 og 10.9) er slik behandling
vanligvis ikke nødvendig.
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Metode 10.2

EKSTRAKSJON AV VANNLØSELIGE MIKRONÆRINGSSTOFFER

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter metoden for ekstraksjon av vannløselige former av følgende
mikronæringsstoffer: bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og sink. Målet er å utføre færrest
mulige ekstraksjoner og i størst mulig utstrekning bruke samme ekstrakt til bestemmelse av innholdet
av hvert av de nevnte mikronæringsstoffer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden gjelder for EØF-gjødsel som omfattes av direktiv 89/530/EØF, og som inneholder
ett eller flere av følgende mikronæringsstoffer: bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og
sink. Metoden skal anvendes ved bestemmelse av hvert mikronæringsstoff hvis deklarerte innhold
er høyere enn 10 %.

3. PRINSIPP

Næringsstoffene ekstraheres ved at gjødselen ristes i vann ved en temperatur på 20 °C ± 2 °C.

Merk: Ekstraksjonen er basert på erfaring og er ikke nødvendigvis kvantitativ.

4. REAGENSER

4.1. Fortynnet saltsyreløsning (HCl), ca. 6 M

1 del saltsyre ( = 1,18 g/ml) blandes med 1 del vann.

5. APPARATUR

5.1. Rotasjonsristeapparat innstilt på 35 til 40 omdreininger i minuttet.

Merk: Dersom borinnholdet i et ekstrakt skal bestemmes, må borsilikatglass ikke benyttes.
Teflon eller silikon er egnet til denne ekstraksjonen. Dersom glasset vaskes i
rengjøringsmidler som inneholder borater, bør dette skylles svært grundig.

6. TILBEREDNING AV PRØVEN

Se metode 1 (direktiv 77/535/EØF).

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Analyseprøve

Vei opp en gjødselmengde på mellom 1 og 2 g, avhengig av det deklarerte innhold av næringsstoff
i produktet. Tabellen nedenfor skal anvendes til å framstille en endelig løsning som etter passende
fortynning ligger innenfor måleintervallet for hver metode. Prøvene skal veies med en nøyaktighet
på 1 mg.
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Deklarert innhold av mikronæringsstoff i gjødselen (%) > 10 < 25 ³  25

Analyseprøve (g) 2 1

Næringsstoffets masse i analyseprøven (mg) > 200 < 500³  250

Ekstraktvolum V (ml) 500 500

Konsentrasjon av næringsstoffer i ekstraktet (mg/l) > 400 < 1 000³  500

Prøven anbringes i en 500 ml målekolbe.

7.2. Tilberedning av løsningen

Tilsett ca. 400 ml vann.

Sett propp i kolben. Rist den kraftig for hånd, slik at prøven dispergeres. Kolben plasseres deretter
på risteapparatet (5.1) og ristes i 30 minutter.

Fyll opp til merket med vann og bland.

7.3. Tilberedning av prøveløsningen

Filtrer løsningen umiddelbart i en ren og tørr kolbe. Sett propp i kolben. Bestemmelsen foretas
umiddelbart etter filtreringen.

Merk: Dersom filtratet gradvis blir uklart, foretas en ny ekstraksjon som i 7.1 og 7.2 i en kolbe
med volum Ve. Filtrer over i en målekolbe med volum W som på forhånd er tørket, og
som inneholder nøyaktig 5 ml saltsyreløsning (4.1). Filtreringen avbrytes i det øyeblikk
målestreken nås. Bland.

Under disse vilkår er volumet av ekstraktet:

V = V
e
 x W/(W-5).

Fortynningene i angivelsen av resultatene avhenger av denne verdien av V.

8. BESTEMMELSE

Bestemmelsen av hvert næringsstoff skal foretas på delmengder angitt i metoden for hvert enkelt
næringsstoff.

Metode 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 og 10.10 kan ikke brukes til å bestemme næringsstoffer som er til
stede i kjelatert eller kompleks form. I slike tilfeller må metode 10.3 benyttes før bestemmelsen.

Ved bestemmelse ved atomabsorpsjonsspektrofotometri (metode 10.8 og 10.11) er slik behandling
vanligvis ikke nødvendig.

Metode 10.3

FJERNING AV ORGANISKE FORBINDELSER I GJØDSELEKSTRAKTER

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for fjerning av organiske forbindelser i gjødselekstrakter.
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2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres etter metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at innholdet av totale og/eller vannløselige
næringsstoffer skal deklareres.

Merk: Tilstedeværelsen av organisk materiale i små mengder har vanligvis ingen innvirkning
på bestemmelser ved atomabsorpsjonsspektro-fotometri.

3. PRINSIPP

De organiske forbindelsene i en delmengde av ekstraktet oksideres med hydrogenperoksid.

4. REAGENSER

4.1. Fortynnet saltsyreløsning, ca. 0,5 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 20 deler vann.

4.2. Hydrogenperoksidløsning (30 % H
2
O

2
, r  = 1,11 g/ml), fri for mikronæringsstoffer.

5. APPARATUR

Elektrisk varmeplate med temperaturregulering.

6. FRAMGANGSMÅTE

Hell 25 ml av ekstraktløsningen framstilt ved metode 10.1 eller 10.2 over i et 100 ml begerglass.
Dersom det dreier seg om metode 10.2, tilsettes 5 ml fortynnet saltsyreløsning (4.1). Deretter
tilsettes 5 ml hydrogenperoksidløsning (4.2). Begerglasset dekkes med et urglass. Oksidasjonen
skal foregå ved romtemperatur i ca. 1 time, deretter kokes væsken opp og holdes slik i en halv
time. Om nødvendig tilsettes nye 5 ml hydrogenperoksid i den avkjølte løsningen, og nedbrytingen
av organiske forbindelser fortsettes. Overskudd av hydrogenperoksid fjernes ved koking. Løsningen
avkjøles og overføres kvantitativt til en 50 ml målekolbe. Fyll opp til merket med vann. Bland.
Filtrer om nødvendig.

Det bør tas hensyn til denne fortynningen ved uttak av delmengder og ved beregning av produktets
prosentinnhold av mikronæringsstoffer.

Metode 10.4

BESTEMMELSE AV MIKRONÆRINGSSTOFFER I GJØDSELEKSTRAKTER VED
ATOMABSORPSJONSSPEKTROFOTOMETRI

(GENERELL FRAMGANGSMÅTE)

1. FORMÅL

Dette dokument beskriver en generell framgangsmåte for bestemmelse av jern og sink i
gjødselekstrakter ved atomabsorpsjonsspektrofotometri.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at innholdet av totalt og/eller vannløselig
jern eller sink skal deklareres.
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Tilpasningen av denne metoden for bestemmelse av de ulike mikronæringsstoffene framgår av
metodene for hvert enkelt næringsstoff.

Merk: Tilstedeværelsen av organisk materiale i små mengder har vanligvis ingen innvirkning
på bestemmelser ved atomabsorpsjonsspektro-fotometri.

3. PRINSIPP

Etter eventuell behandling av ekstraktet for å redusere eller fjerne forstyrrende kjemiske stoffer
fortynnes ekstraktet slik at konsentrasjonen ligger innenfor spektrometerets optimale arbeidsområde
på en bølgelengde som er egnet for det næringsstoff som skal bestemmes.

4. REAGENSER

4.1. Fortynnet saltsyreløsning (HCl), ca. 6 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 1 del vann.

4.2. Fortynnet saltsyreløsning (HCl), ca. 0,5 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 20 deler vann.

4.3. Lantansaltløsning (10 g La per liter)

Denne reagensen brukes ved bestemmelse av jern og sink. Den kan framstilles av

a) lantanoksid oppløst i saltsyre (4.1): 11,73 g lantanoksid (La
2
O

3
) anbringes i 150 ml vann i en

målekolbe på 1 liter, og 120 ml 6 M saltsyre (4.1) tilsettes. Når stoffet er oppløst, fylles det
opp til 1 liter med vann og blandes. Denne løsningen er ca. 0,5 M med hensyn til saltsyre,

b) lantanklorid, lantansulfat eller lantannitrat: 26,7 g lantanklorid-heptahydrat (LaCl
3
 × 7H

2
O),

31,2 g lantannitrat-heksahydrat [La(No
3
)

3
 × 6H

2
O] eller 26,2 g lantansulfat-nonahydrat

[La
2
(SO

4
)

3
 × 9H

2
O] oppløses i 150 ml vann i en 1 liter målekolbe. Deretter tilsettes 85 ml 6

M saltsyre (4.1), og det fylles opp til 1 liter med vann. Bland. Denne løsningen er ca. 0,5 M
med hensyn til saltsyre.

4.4 Kalibreringsløsninger

For tilberedning av disse henvises det til metodene for hvert enkelt mikronæringsstoff.

5. APPARATUR

Atomabsorpsjonsspektrofotometer utstyrt med kilder som avgir stråling som er karakteristisk for
de næringsstoffer som skal bestemmes.

Ved bruk av spektrometeret skal produsentens brukerveiledning følges nøye, og analytikeren må
være kjent med bruken av apparatet. Apparatet skal være utstyrt slik at det om nødvendig er mulig
å foreta bakgrunnskorreksjon (for eksempel Zn). Dersom ikke annet er angitt, skal gassene luft og
acetylen brukes.

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Tilberedning av mikronæringsstoffene som skal bestemmes

Se metode 10.1 og/eller 10.2, og eventuelt 10.3.
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6.2. Tilberedning av prøveløsningen

En delmengde av det ekstrakt som er framstilt ved metode 10.1, 10.2 eller 10.3, fortynnes med
vann og/eller saltsyre (4.1 eller 4.2), slik at det i den endelige måleløsningen oppnås en konsentrasjon
av det næringsstoff som skal bestemmes, som passer i det anvendte kalibreringsområdet (7.2), og
en saltsyrekonsentrasjon på mellom 0,5 M og 2,5 M. Framgangsmåten kan gjøre det nødvendig
med én eller flere etterfølgende fortynninger.

Hell en delmengde av den siste fortynningsløsningen av ekstraktet i en 100 ml målekolbe, og kall
volumet «a» ml. Tilsett 10 ml lantansaltløsning (4.3). Fyll opp til merket med 0,5 M saltsyreløsning
(4.2) og bland. Fortynningsfaktoren kalles D.

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilberedning av blindprøve

Tilbered en blindprøveløsning ved å gjennomføre hele prosessen fra ekstraksjonen, idet bare
gjødselprøven utelates.

7.2. Tilberedning av kalibreringsløsninger

Ut fra standardarbeidsløsningen framstilt ved den metode som er beskrevet for hvert enkelt
mikronæringsstoff, tilberedes en serie på minst fem kalibreringsløsninger med stigende
konsentrasjon innenfor apparatets optimale arbeidsområde i 100 ml målekolber. Saltsyre-
konsentrasjonen tilpasses eventuelt best mulig til konsentrasjonen av den fortynnede prøveløsningen
(6.2). Ved bestemmelse av jern eller sink tilsettes 10 ml av samme lantansaltløsning (4.3) som i
6.2. Fyll opp til merket med 0,5 M saltsyreløsning (4.2) og bland.

7.3. Måling

Spektrometeret (5) klargjøres til måling og innstilles på den bølgelengde som er angitt i metoden
for det aktuelle næringsstoff.

Innsuging av henholdsvis kalibreringsløsningene (7.2), prøveløsningen (6.2) og blindprøve-
løsningen (7.1) foretas tre ganger, idet alle resultater noteres og instrumentet skylles godt med
destillert vann mellom hver innsuging.

Kalibreringskurven tegnes ved å bruke gjennomsnittsverdien av de resultater spektrometeret gir
for hver av kalibreringsløsningene (7.2), som ordinater og de tilsvarende
næringsstoffkonsentrasjoner i mg/ml som abscisser.

Fra denne kurven bestemmes konsentrasjonene av mikronæringsstoff i prøveløsningen X
s
 (6.2)

og i blindprøven X
b
 (7.1), uttrykt i mg per ml.

8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

Prosentinnholdet av næringsstoff (E) i gjødselen er lik:

E (%) = [(X
s
 - X

b
) ´  V ´  D] / (M ´  104)

Dersom metode 10.3 er benyttet:

E (%) = [(X
s
 - X

b
) ´  V ´  2D] / (M ´  104),

der
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E er mengden av det bestemte næringsstoff uttrykt i prosent av gjødselen,
X

s
er konsentrasjonen av prøveløsningen (6.2) i mg/ml,

X
b

er konsentrasjonen av blindprøveløsningen (7.1) i mg/ml,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2 i ml,
D er faktoren som tilsvarer fortynningen gjennomført i (6.2),
M er massen av prøven som er tatt etter metode 10.1 eller 10.2 i gram.

Beregning av fortynningsfaktoren D:

Dersom (a
1
), (a

2
), (a

3
),..., (a

i
) og (a) er delmengdene og (v

1
), (v

2
), (v

3
),..., (v

i
) og (100) er volumene

i ml som tilsvarer de respektive fortynninger, vil fortynningsfaktoren D være lik:

D = (v
1
/a

1
) ´  (v

2
/a

2
) ´  (v

3
/a

3
) ´  ... ́  (v

i
/a

i
) ´  (100/a)

Metode 10.5

BESTEMMELSE AV BOR I GJØDSELEKSTRAKTER VED SYRETITRERING

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av bor i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at innholdet av totalt bor og/eller
vannløselig bor skal deklareres.

3. PRINSIPP

Borat-ioner danner sammen med mannitol et kompleks ved følgende reaksjon:

C
6
H

8
(OH)

6
 + H

3
BO

3
 ®  C

6
H

15
O

8
B + H

2
O

Komplekset titreres med natriumhydroksidløsning til pH 6,3.

4. REAGENSER

4.1. Metylrødt-indikatorløsning

Oppløs 0,1 g metylrødt (C
15

H
15

N
3
O

2
) i 50 ml etanol (95 %) i en 100 ml målekolbe. Fyll opp til

100 ml med vann. Bland.

4.2. Fortynnet saltsyreløsning, ca. 0,5 M

1 del saltsyre (HCl, r  = 1,18 g/ml) blandes med 20 deler vann.

4.3. Natriumhydroksidløsning, ca. 0,5 M

Må være fri for karbondioksid. Oppløs 20 g natriumhydroksid (NaOH) i pelletform i ca. 800 ml
vann i en 1 liter målekolbe. Når blandingen er avkjølt, fylles det opp til 1 000 ml med kokt vann,
og det blandes.

4.4. Standardløsning av natriumhydroksid, ca. 0,025 M

Må være fri for karbondioksid. Tynn ut 0,5 M natriumhydroksidløsningen (4.3) 20 ganger med
kokt vann, og bland. Løsningens borinnhold (B) skal bestemmes (se punkt 9).
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4.5. Kalibreringsløsning av bor (100 mg B/ml)

0,5719 g borsyre (H
3
BO

3
), målt med en nøyaktighet på 0,1 mg, oppløses i vann i en 1 000 ml

målekolbe. Fyll opp til merket med vann og bland. Overfør til en plastflaske, og oppbevar i kjøleskap.

4.6. D-mannitol (C
6
H

14
O

6
), pulver

4.7. Natriumklorid (NaCl)

5. APPARATUR

5.1. pH-meter med glasselektrode

5.2. Magnetrører

5.3. 400 ml begerglass med teflonstav

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Tilberedning av borløsningen

Se metode 10.1, 10.2 og eventuelt 10.3.

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Prøve

I et 400 ml begerglass (5.3) anbringes en delmengde (a) av ekstraktet (6.1) med et borinnhold på
2 til 4 mg. Tilsett 150 ml vann.

Tilsett noen dråper metylrødt-indikatorløsning (4.1).

Ved ekstraksjon ved metode 10.2 gjøres løsningen sur ved tilsetting av 0,5 M saltsyreløsning (4.2)
til fargeindikatoren slår om. Deretter tilsettes ytterligere 0,5 ml 0,5 M saltsyre (4.2).

Etter tilsetting av 3 g natriumklorid (4.7) bringes løsningen til kokepunktet for å drive ut overflødig
karbondioksid. Avkjøles. Begerglasset anbringes på magnetrøreren, og elektrodene på det allerede
kalibrerte pH-meteret (5.1) plasseres i løsningen. pH justeres til nøyaktig 6,3, først med 0,5 M
natriumhydroksidløsning (4.3), deretter med 0,025 M løsning (4.4).

Tilsett 20 g D-mannitol (4.6), løs fullstendig opp og bland. Titrer med 0,025 M
natriumhydroksidløsning (4.4) til pH 6,3 (stabil i minst 1 minutt). Kall det forbrukte volumet X

1
.

8. BLINDPRØVE

Gjennomfør en blindprøve på samme vilkår fra tilberedningen av løsningen, idet bare gjødselprøven
utelates. Kall det forbrukte volumet X

0
.

9. BORVERDIEN (B) I STANDARDLØSNINGEN AV NATRIUMHYDROKSID (4.4)

20 ml (2,0 mg B) av kalibreringsløsningen (4.5) overføres ved hjelp av en pipette til et 400 ml
begerglass og tilsettes noen dråper fargeindikatorløsning (4.1). Tilsett 3 g natriumklorid (4.7) og
saltsyreløsning (4.2) til fargeindikatorløsningen (4.1) slår om.

Fyll opp med vann til 150 ml og kok forsiktig opp for å fjerne overflødig karbondioksid. Avkjøl.
Sett begeret på magnetrøreren (5.2) og plasser pH-meterets (5.1) elektroder i det. Juster pH til
nøyaktig 6,3, først med 0,5 M natriumhydroksidløsning (4.3), deretter med 0,025 M løsning (4.4).
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Tilsett 20 g D-mannitol (4.6), løs fullstendig opp og bland. Titrer med 0,025 M natriumhydroksid-
løsning (4.4) til pH 6,3 (stabil i minst 1 minutt). Kall det forbrukte volumet V

1
.

Tilbered en blindprøve på samme måte, idet kalibreringsløsningen erstattes med 20 ml vann. Kall
det forbrukte volumet V

0
.

Borinnholdet (F) i standard-NaOH-løsningen (4.4) er som følger:

F (i mg/ml) = 2 / (V
1
 - V

0
)

1 ml nøyaktig 0,025 M natriumhydroksidløsning tilsvarer 0,27025 mg bor.

10. ANGIVELSE AV RESULTATENE

Prosentinnholdet av bor i gjødselen er:

(X
1
 - X

0
) ´  F ́  V

B (%) =
10  ́   a ́  M

der

B er prosentinnholdet av bor i gjødselen,
X

1
er volumet 0,025 M natriumhydroksidløsning (4.4) som trengs i prøven (7.1), i ml,

X
0

er volumet 0,025 M natriumhydroksidløsning (4.4) som trengs i blindprøven (8), i ml,
F er borinnholdet i 0,025 M natriumhydroksidløsningen (4.4) i mg/ml
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2 i ml
a er volumet av delmengden (7.1) av ekstraktet (6.1) i ml,
M er massen av prøven som er tatt ved metode 10.1 eller 10.2, i gram

Metode 10.6

BESTEMMELSE AV KOBOLT I GJØDSELEKSTRAKTER VED GRAVIMETRISK METODE
MED 1-NITROSO-2-NAFTOL

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av kobolt i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at koboltinnholdet skal deklareres.

3. PRINSIPP

Kobolt (III) danner sammen med 1-nitroso-2-naftol et rødt bunnfall Co(C
10

H
6
ONO)

3
 × 2H

2
O. Etter

at den tilstedeværende kobolten i løsningen er overført til formen kobolt (III), utfelles kobolt i
eddiksyremiljø ved hjelp av en løsning av 1-nitroso-2-naftol. Etter filtrering vaskes bunnfallet;
deretter tørkes det til vekten er konstant og veies som Co(C

10
H

6
ONO)

3
 × 2H

2
O.

4. REAGENSER

4.1. Hydrogenperoksidløsning (H
2
O

2
, r  = 1,11 g/ml), 30 %,
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4.2. Natriumhydroksidløsning, ca. 2 M

8 g natriumhydroksid i pelletform oppløses i 100 ml vann.

4.3. Fortynnet saltsyreløsning, ca. 6 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 1 del vann.

4.4. Eddiksyre (CH
3
CO

2
H, r  = 1,05 g/ml), 99,7 %

4.5. Eddiksyreløsning (1 : 2), ca. 6 M

1 del eddiksyre (4.4) blandes med 2 deler vann.

4.6. Løsning av 1-nitroso-2-naftol i eddiksyre

Oppløs 4 g 1-nitroso-2-naftol i 100 ml eddiksyre (4.4) i et begerglass. Tilsett 100 ml lunkent
vann. Bland. Filtrer med én gang. Den framstilte løsningen må brukes umiddelbart.

5. APPARATUR

5.1. Filterdigel P 16/ISO 4793, porøsitet 4, kapasitet 30 eller 50 ml

5.2. Tørkeovn, 130 ± 2 °C

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Tilberedning av koboltløsningen

Se metode 10.1 eller 10.2.

6.2. Tilberedning av prøveløsningen

En delmengde som inneholder høyst 20 mg Co, anbringes i et 400 ml begerglass. Dersom ekstraktet
er framstilt etter metode 10.2, gjøres det surt med fem dråper saltsyre (4.3). Det tilsettes ca. 10 ml
av hydrogenperoksidløsningen (4.1). Oksidanten får virke i kald tilstand i 15 minutter, og det
fylles opp til ca. 100 ml med vann. Begeret dekkes med et urglass.

Kok opp løsningen og la den koke i ca. 10 minutter. Avkjøl. Løsningen gjøres alkalisk ved dråpevis
tilsetting av natriumhydroksidløsning (4.2) til svart kobolthydroksid begynner å utfelles.

7. FRAMGANGSMÅTE

Det tilsettes 10 ml eddiksyre (4.4) og fylles opp med vann til ca. 200 ml. Oppvarmes til kokepunktet.
Ved hjelp av en byrette tilsettes 20 ml av løsningen av 1-nitroso-2-naftol (4.6) dråpevis under
konstant omrøring. Avsluttes med kraftig omrøring, slik at bunnfallet koagulerer.

Det filtreres gjennom en filterdigel (5.1) som på forhånd er tarert, idet det sørges for at digelen
ikke tettes igjen. Det må sørges for at det under hele filtreringen er væske over bunnfallet.

Begerglasset vaskes med fortynnet eddiksyre (4.5) for å fjerne alt bunnfall, bunnfallet vaskes på
filteret med fortynnet eddiksyre (4.5) og deretter tre ganger med varmt vann.

Tørk i tørkeovn (5.2) ved 130 ± 2 °C til vekten er konstant.
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8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

1 mg utfelt Co(C
10

H
6
ONO)

3
, 2H

2
O tilsvarer 0,096381 mg Co.

Prosentinnholdet av kobolt (Co) i gjødselen er lik:

V ´  D
Co (%) = X ́  0,096381 ́

a ́  M

der

X er bunnfallets masse i mg,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2, i ml
a er volumet av delmengden tatt ut ved den siste uttynningen, i ml
D er denne delmengdens fortynningsfaktor,
M er prøvemengdens masse i gram.

Metode 10.7

BESTEMMELSE AV KOBBER I GJØDSELEKSTRAKTER VED TITRIMETRISK METODE

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av kobber i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravene i direktiv 89/530/EØF om at kobberinnholdet skal deklareres.

3. PRINSIPP

Kobberionene reduseres i et surt miljø med kaliumjodid:

2 Cu++ + 4 I - ®  2 CuI + I
2

Frigjort jod titreres med en standardløsning av natriumtiosulfat med kjent styrke og med stivelse
som indikator:

I
2
 + 2 Na

2
S

2
O

3
 ®  2 NaI + Na

2
S

4
O

6

4. REAGENSER

4.1. Salpetersyre (HNO
3
, r  = 1,40 g/ml)

4.2. Urea [(NH
2
)

2
CO]

4.3. Ammoniumbifluorid (NH
4
HF

2
), 10 % vandig løsning

Løsningen oppbevares i en plastbeholder.

4.4. Ammoniumhydroksidløsning (1 + 1)

1 del ammoniumhydroksid (NH
4
OH, r  = 0,9 g/ml) blandes med 1 del vann.
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4.5. Standardløsning av natriumtiosulfat

7,812 g natriumtiosulfat-pentahydrat (Na
2
S

2
O

3
 × 5H

2
O) blandes med vann i en 1 000 ml målekolbe.

Denne løsningen må tilberedes på en slik måte at 1 ml = 2 mg Cu. Av hensyn til stabiliteten tilsettes
noen dråper kloroform. Løsningen må oppbevares i en glassbeholder og beskyttes mot direkte
sollys.

4.6. Kaliumjodid (KI)

4.7. Kaliumtiocyanat (KSCN), 25 % (m/v) løsning

Løsningen oppbevares i plastflaske.

4.8. Stivelsesløsning, ca. 0,5 %

Anbring 2,5 g stivelse [(C
6
H

10
O

5
)

n
] i et 600 ml begerglass. Tilsett ca. 500 ml vann. Kok under

omrøring. Avkjøl til romtemperatur. Løsningen har kort holdbarhet. Holdbarheten kan forlenges
ved tilsetting av ca. 10 mg kvikksølvjodid.

5. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

5.1. Tilberedning av kobberløsningen

Se metode 10.1 og 10.2.

6. FRAMGANGSMÅTE

6.1. Tilberedning av prøveløsning

Anbring en delmengde av løsningen som inneholder minst 20-40 mg Cu, i en 500 ml
erlenmeyerkolbe. Fjern eventuelt overflødig oksygen ved å koke i kort tid. Fyll opp til ca. 100 ml
med vann. Tilsett 5 ml salpetersyre (4.1), kok opp og la koke i ca. et halvt minutt.

Fjern erlenmeyerkolben fra varmeapparatet, tilsett ca. 3 g urea (4.2) og fortsett kokingen i ca. et
halvt minutt.

Fjern kolben fra varmeapparatet og tilsett 200 ml kaldt vann. Om nødvendig avkjøles
erlenmeyerkolbens innhold til romtemperatur.

Tilsett ammoniumhydroksidløsning (4.4) litt etter litt til løsningen blir blå, og deretter ytterligere
1 ml.

Tilsett 50 ml ammoniumbifluoridløsning (4.3) og bland.

Tilsett 10 g kaliumjodid (4.6) og la det oppløses.

6.2. Titrering av løsningen

Plasser erlenmeyerkolben på en magnetrører. Nedsenk staven i erlenmeyerkolben og juster røreren
til ønsket hastighet.

Tilsett standardløsningen av natriumtiosulfat (4.5) ved hjelp av en byrette til brunfargen fra frigjort
jod i løsningen blir mindre intens.

Tilsett 10 ml av stivelsesløsningen (4.8).

Fortsett å titrere med natriumtiosulfatløsningen (4.5) til purpurfargen er nesten forsvunnet.
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Tilsett 20 ml av kaliumtiocyanatløsningen (4.7) og fortsett titreringen til den blåfiolette fargen er
fullstendig forsvunnet.

Noter det forbrukte volumet av tiosulfatløsning.

7. ANGIVELSE AV RESULTATENE

1 ml av standardløsningen av natriumtiosulfat (4.5) med et natriumtiosulfatinnhold på 7,812 g/l
tilsvarer 2 mg Cu.

Prosentinnholdet av kobber i gjødselen er lik:

V
Cu (%) = X

a ́  M ´  5

der

X er den anvendte natriumtiosulfatløsningens volum i ml,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2 i ml,
a er delmengdens volum i ml,
M er massen av prøven som er tatt ved metode 10.1 eller 10.2, i gram.

Metode 10.8

BESTEMMELSE AV JERN I GJØDSELEKSTRAKTER VED
ATOMABSORPSJONSSPEKTROFOTOMETRI

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av jern i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at innholdet av totalt jern og/eller
vannløselig jern skal deklareres.

3. PRINSIPP

Etter egnet behandling og fortynning av ekstraktene bestemmes jerninnholdet ved atomabsorpsjons-
spektrofotometri.

4. REAGENSER

4.1. Saltsyreløsning, ca. 6 M

Se metode 10.4 punkt 4.1.

4.2. Saltsyreløsning, ca. 0,5 M

Se metode 10.4 punkt 4.2.
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4.3. Hydrogenperoksidløsning (H
2
O

2
, r  = 1,11 g/ml), 30 %, uten mikronæringsstoffer.

4.4. Lantansaltløsninger, 10 g La per liter

Se metode 10.4 punkt 4.3.

4.5. Kalibreringsløsninger av jern

4.5.1.Stamløsning av jern, 1 000 mg/ml

1 g ren jerntråd veid med en nøyaktighet på 0,1 mg oppløses i 200 ml 6 M saltsyre (4.1) i et 500 ml
begerglass, og 15 ml hydrogenperoksidløsning (4.3) tilsettes. Varmes opp på varmeplate til alt
jernet er fullstendig oppløst. Etter avkjøling overføres det kvantitativt til en 1 000 ml målekolbe.
Fyll opp med vann til 1 000 ml og bland.

4.5.2.Arbeidsløsning av jern, 100 mg/ml

20 ml stamløsning (4.5.1) overføres til en 200 ml målekolbe. Fyll opp til 200 ml med 0,5 M
saltsyreløsning (4.2). Bland.

5. APPARATUR

Atomabsorpsjonsspektrofotometer: Se metode 10.4 punkt 5. Apparatet skal utstyres med en kilde
som avgir stråling som er karakteristisk for jern (248,3 nm).

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Oppløsning av jern i gjødselprøven

Se metode 10.1 og/eller 10.2 og eventuelt 10.3.

6.2. Tilberedning av prøveløsningen

Se metode 10.4 punkt 6.2. Prøveløsningen skal inneholde 10 % (v/v) lantansaltløsning.

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilberedning av blindprøve

Se metode 10.4 punkt 7.1. Blindprøveløsningen skal inneholde 10 % (v/v) av lantansaltløsningen
som ble benyttet i 6.2.

7.2. Tilberedning av kalibreringsløsninger

Se metode 10.4 punkt 7.2.

For å oppnå det optimale måleområdet mellom 0 og 10 mg Fe/ml overføres henholdsvis 0, 2, 4, 6,
8 og 10 ml arbeidsløsning av jern (4.5.2) til en rekke 100 ml målekolber. Saltsyrekonsentrasjonen
tilpasses eventuelt best mulig til konsentrasjonen i prøveløsningen. 10 ml av lantansaltløsningen
som ble benyttet i 6.2, tilsettes. Fyll opp til merket med 0,5 M saltsyreløsning (4.2) og bland.
Disse løsningene inneholder henholdsvis 0, 2, 4, 6, 8 og 10 mg jern (Fe)/ml.

7.3. Måling

Se metode 10.4 punkt 7.3. Innstill spektrofotometeret (5) til å måle ved bølgelengde 248,3 nm.
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8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

Se metode 10.4 punkt 8.

Prosentinnholdet av jern i gjødselen er lik:

Fe (%) = [(X
s
-X

b
) ´  V ´  D] / (M ´  104)

Dersom metode 10.3 er benyttet:

Fe (%) = [(X
s
-X

b
) ´  V ´  2D] / (M ́  104)

der

Fe er mengden av jern uttrykt i prosent av gjødselen,
X

s
er konsentrasjonen av jern i prøveløsningen (6.2) i mg/ml,

X
b

er konsentrasjonen av jern i blindprøveløsningen (7.1) i mg/ml,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2 i ml,
D er faktoren som tilsvarer fortynningen gjennomført i 6.2,
M er massen av prøven som er tatt ved metode 10.1 eller 10.2, i gram.

Beregning av fortynningsfaktoren D:

Dersom (a
1
), (a

2
), (a

3
), ..., (a

i
) og (a) er delmengder og (v

1
), (v

2
), (v

3
), ..., (v

i
) og (100) er volumene

i ml som tilsvarer de respektive fortynninger, vil fortynningsfaktoren D være lik:

D = (v
1
/a

1
) ´  (v

2
/a

2
)  ́ (v

3
/a

3
) ´  ... ́  (v

i
/a

i
) ´  (100/a)

Metode 10.9

BESTEMMELSE AV MANGAN I GJØDSELEKSTRAKTER VED TITRERING MED
PERMANGANAT

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av mangan i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at manganinnholdet skal deklareres.

3. PRINSIPP

Dersom kloridioner er til stede i ekstraktet, fjernes de ved å koke ekstraktet i svovelsyre. Manganet
oksideres med natriumvismutat i et miljø av salpetersyre. Permanganatet som dannes, reduseres
med overskudd av jern(II)sulfat. Dette overskuddet titreres med en kaliumpermanganatløsning.

4. REAGENSER

4.1. Konsentrert svovelsyre (H
2
SO

4
, r  = 1,84 g/ml)

4.2. Svovelsyre, ca. 9 M

1 del konsentrert svovelsyre (4.1) blandes forsiktig med 1 del vann.
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4.3. Salpetersyre, 6 M

3 deler salpetersyre (HNO
3
, r  = 1,40 g/ml) blandes med 4 deler vann.

4.4. Salpetersyre, 0,3 M

1 del 6 M salpetersyre blandes med 19 deler vann.

4.5. Natriumvismutat (NaBiO
3
), 85 %

4.6. Kiselgur

4.7. Ortofosforsyre, 15 M (H
3
PO

4
, r  = 1,84 g/ml)

4.8. Jern(II)sulfatløsning, 0,15 M

Oppløs 41,6 g jern(II)sulfat-heptahydrat (FeSO
4
 × 7 H

2
O) i en 1 000 ml målekolbe. Tilsett 25 ml

konsentrert svovelsyre (4.1) og 25 ml fosforsyre (4.7). Fyll opp til 1 000 ml med vann. Bland.

4.9. Kaliumpermanganatløsning, 0,020 M

Mål opp 3,160 g kaliumpermanganat (KMnO
4
) med en nøyaktighet på 0,1 mg. Oppløs og fyll opp

til 1 000 ml med vann.

4.10. Sølvnitratløsning, 0,1 M

Oppløs 1,7 g sølvnitrat (AgNO
3
) i vann og fyll opp til 100 ml.

5. APPARATUR

5.1. Filterdigel P 16/ISO 4793, porøsitet 4, kapasitet 50 ml, montert på en 500 ml filtreringskolbe

5.2. Magnetrører

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Oppløsning av mangan i gjødselprøven

Se metode 10.1 og 10.2.

Dersom det ikke er kjent om det er kloridioner til stede, utføres en prøve på løsningen med en
dråpe av sølvnitratløsningen (4.10).

6.2. Dersom det ikke finnes kloridioner, anbringes en delmengde av ekstraktet som inneholder 10 til
20 mg mangan, i et høyt 400 ml begerglass. Juster volumet til ca. 25 ml enten ved fordampning
eller ved tilsetting av vann. Tilsett 2 ml konsentrert svovelsyre.

6.3. Dersom det er kloridioner til stede, må de fjernes på følgende måte:

Anbring en delmengde av ekstraktet som inneholder mellom 10 og 20 mg mangan, i et høyt
begerglass. Tilsett 5 ml 9 M svovelsyre (4.2). Kok opp under avtrekk og la det koke til det frigjøres
rikelig med hvit røyk. Fortsett til volumet er redusert til ca. 2 ml (tynt lag av sirupsaktig væske i
bunnen av begerglasset). La det avkjøles til romtemperatur.
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Tilsett forsiktig 25 ml vann og kontroller med én gang fraværet av kloridioner med en dråpe
sølvnitratløsning (4.10). Dersom det fortsatt er kloridioner til stede, gjentas operasjonen etter
tilsetting av 5 ml 9 M svovelsyre (4.2).

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilsett 25 ml 6 M salpetersyre (4.3) og 2,5 g natriumvismutat (4.5) i det 400 ml begerglasset som
inneholder prøveløsningen. Rør kraftig om i tre minutter på magnetrøreren (5.2). Tilsett 50 ml 0,3
M salpetersyre (4.4) og rør igjen.

Filtrer under vakuum gjennom en filterdigel (5.1) hvis bunn er dekket med kiselgur (4.6). Vask
digelen flere ganger med 0,3 M salpetersyre (4.4) til filtratet er fargeløst.

Overfør filtratet og vaskeløsningen til et 500 ml begerglass. Bland og tilsett 25 ml 0,15 M
jern(II)sulfatløsning (4.8). Dersom filtratet blir gult etter tilsettingen av jern(II)sulfat, tilsettes 3 ml
15 M ortofosforsyre (4.7).

Ved hjelp av en byrette titreres overflødig jern(II)sulfat med 0,02 M kaliumpermanganatløsning
(4.9) til det oppnås en stabil rosa farge i 1 minutt.

Gjennomfør en blindprøve under samme vilkår, idet bare analyseprøven utelates.

Merk: Den oksiderte løsningen må ikke komme i kontakt med gummi.

8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

1 ml 0,02 M kaliumpermanganatløsning tilsvarer 1,099 mg mangan (Mn).

Prosentinnholdet av mangan i gjødselen er lik:

V
Mn (%) = (X

b
-X

s
) ´  0,1099 ́

a ́  M
der

X
b

er det forbrukte volumet av mangan i blindprøveløsningen i ml,
X

s
er det forbrukte volumet av mangan i prøveløsningen i ml,

V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2, i ml,
a er volumet av delmengden uttatt av ekstraktet i ml,
M er prøvemassen i g.

Metode 10.10

GRAVIMETRISK BESTEMMELSE AV MOLYBDEN I GJØDSELEKSTRAKTER
MED 8-HYDROKSIKINOLIN

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av molybden i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at molybdeninnholdet skal deklareres.
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3. PRINSIPP

Molybden bestemmes ved utfelling med 8-hydroksikinolin under bestemte vilkår.

4. REAGENSER

4.1. Svovelsyreløsning, ca. 1 M

Tilsett 55 ml svovelsyre (H
2
SO

4
, r  = 1,84 g/ml) forsiktig til en 1 l målekolbe som inneholder

800 ml vann. Bland. Etter avkjøling fylles det opp til 1 liter. Bland.

4.2. Fortynnet ammoniakkløsning (1 : 3)

1 del konsentrert ammoniakkløsning (NH
4
OH, r  = 0,9 g/ml) blandes med 3 deler vann.

4.3. Fortynnet eddiksyreløsning (1 : 3)

1 del konsentrert eddiksyre (99,7 % CH
3
COOH, r  = 1,049 g/ml) blandes med 3 deler vann.

4.4. Dinatriumsaltløsning av etylendiamintetraeddiksyre (EDTA)

Oppløs 5 g Na
2
EDTA i vann i en 100 ml målekolbe. Fyll opp til merket med vann og bland.

4.5. Bufferløsning

Oppløs 15 ml konsentrert eddiksyre og 30 g ammoniumacetat i vann i en 100 ml målekolbe. Fyll
opp til 100 ml med vann.

4.6. 7-hydroksikinolinløsning (oksin)

Oppløs 3 g 8-hydroksikinolinløsning i 5 ml konsentrert eddiksyre i en 100 ml målekolbe. Tilsett
80 ml vann. Tilsett ammoniakkløsningen (4.2) dråpevis til løsningen blir uklar, og tilsett deretter
eddiksyren (4.3) til løsningen blir klar igjen. Fyll opp til 100 ml med vann.

5. APPARATUR

5.1. Filterdigel P 16/ISO 4793, porøsitet 4, kapasitet 30 ml

5.2. pH-meter med glasselektrode

5.3. Tørkeovn, 130 - 135 °C

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Tilberedning av molybdenløsningen

Se metode 10.1 og 10.2.

7.  FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilberedning av prøveløsningen

Anbring en delmengde som inneholder mellom 25 og 100 mg Mo, i et 250 ml begerglass. Fyll
opp til 50 ml med vann.

Juster løsningen til pH 5 ved å tilsette svovelsyreløsningen (4.1) dråpevis.
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Tilsett 15 ml EDTA-løsning (4.4) og deretter 5 ml bufferløsning (4.5). Fyll opp til ca. 80 ml med
vann.

7.2. Tilberedning og vasking av bunnfallet

Tilberedning av bunnfallet

Varm opp løsningen litt. Tilsett oksinløsningen (4.6) under konstant omrøring. Fortsett utfellingen
til det ikke lenger observeres danning av bunnfall. Tilsett ytterligere reagens til supernatantløsningen
blir svakt gulfarget. En mengde på 20 ml er vanligvis tilstrekkelig. Fortsett å varme opp bunnfallet
svakt i ytterligere 2 - 3 minutter.

Filtrering og vasking

Filtrer gjennom en digel (5.1). Skyll flere ganger med 20 ml varmt vann. Skyllevannet skal gradvis
bli fargeløst, noe som viser at det ikke lenger er oksin til stede.

7.3. Veiing av bunnfallet

Tørk bunnfallet ved 130 - 135 °C til vekten er konstant (i minst en time)

La det avkjøles i en eksikkator og vei.

8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

1 mg molybdenyloksinat, MoO
2
(C

9
H

6
ON)

2
, tilsvarer 0,2305 mg Mo.

Prosentinnholdet av molybden i gjødselen er lik:

V ´  D
Mo (%) = X ́   0,02305 ́

a ́  M
der

X er massen av det utfelte molybdenyloksinatet i mg,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2, i ml,
a er volumet av delmengden av ekstraktet uttatt ved siste fortynning, i ml,
D er delmengdens fortynningsfaktor,
M er prøvemassen i g.

Metode 10.11

BESTEMMELSE AV SINK I GJØDSELEKSTRAKTER VED
ATOMABSORPSJONSSPEKTROFOTOMETRI

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av sink i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at sinkinnholdet skal deklareres.

3. PRINSIPP

Etter egnet behandling og fortynning av ekstraktene bestemmes sinkinnholdet ved atomabsorpsjons-
spektrofotometri.
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4. REAGENSER

4.1. Saltsyreløsning, ca. 6 M

Se metode 10.4 punkt 4.1.

4.2. Saltsyreløsning, ca. 0,5 M

Se metode 10.4 punkt 4.2.

4.3. Lantansaltløsning, 10 g La per liter

Se metode 10.4 punkt 4.3.

4.4. Kalibreringsløsninger av sink

4.4.1.Stamløsning av sink, 1 000 mg/ml

Oppløs 1 g sinkpulver eller sinkflak, veid med en nøyaktighet på 0,1 mg, i 25 ml 6 M saltsyre
(4.1) i en målekolbe på 1 000 ml. Når det er fullstendig oppløst, fylles det opp til merket med vann
og blandes.

4.4.2.Arbeidsløsning av sink, 100 mg/ml

20 ml stamløsning (4.4.1) fortynnes i 0,5 M saltsyreløsning (4.2) i en 200 ml målekolbe. Fyll opp
til merket med 0,5 M saltsyreløsning (4.2) og bland.

5. APPARATUR

Atomabsorpsjonsspektrofotometer: Se metode 10.4 punkt 5. Apparatet skal være utstyrt med en
kilde som avgir stråling som er karakteristisk for sink (213,8 nm). Målingen skal foretas med
bakgrunnskorreksjon.

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Oppløsning av sink i gjødselprøven

Se metode 10.1 og/eller 10.2 og eventuelt 10.3..

6.2. Tilberedning av prøveløsningen

Se metode 10.4 punkt 6.2. Prøveløsningen skal inneholde 10 % (v/v) lantansaltløsning.

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilberedning av blindprøven

Se metode 10.4 punkt 7.1. Blindprøveløsningen skal inneholde 10 % (v/v) av lantansaltløsningen
benyttet i 6.2.

7.2. Tilberedning av kalibreringsløsninger

Se metode 10.4 punkt 7.2.
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For å oppnå det optimale måleområdet mellom 0 og 5 mg Zn/ml overføres henholdsvis 0, 0,5, 1, 2,
3, 4 og 5 ml sinkarbeidsløsninger (4.4.2) til en rekke 100 ml målekolber. Saltsyrekonsentrasjonen
tilpasses om nødvendig slik at den ligger så nær opp til konsentrasjonen i prøveløsningen som
mulig. 10 ml av lantansaltløsningen som ble benyttet i 6.2, tilsettes i hver kolbe. Fyll opp til
merket med 0,5 M saltsyreløsning (4.2) og bland.

Disse løsningene inneholder henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 mg Zn/ml.

7.3. Måling

Se metode 10.4 punkt 7.3. Spektrofotometeret (5) innstilles på bølgelengde 213,8 nm.

8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

Se metode 10.4 punkt 8.

Prosentinnholdet av sink i gjødselen er lik:

Zn (%) = [(X
s
 - X

b
) ´  V ´  D] / (M ´  104)

Dersom metode 10.3 er benyttet:

Zn (%) = [(X
s
 - X

b
) ´  V ´  2D] / (M ́  104)

der

Zn er mengden av sink uttrykt i prosent av gjødselen,
X

s
er konsentrasjonen av sink i prøveløsningen (6.2) i mg/ml,

X
b

er konsentrasjonen av sink i blindprøveløsningen (7.1) i mg/ml,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2, i ml,
D er faktoren som tilsvarer fortynningen gjennomført i 6.2,
M er massen av prøven som er tatt etter metode 10.1 eller 10.2, i gram.

Beregning av fortynningsfaktoren D:

Dersom (a
1
), (a

2
), (a

3
), ..., (a

i
) og (a) er delmengder og (v

1
), (v

2
), (v

3
), ..., (v

i
) og (100) er volumene

i ml som tilsvarer de respektive fortynninger, vil fortynningsfaktoren D være lik:

D = [(v
1
/a

1
) ´  (v

2
/a

2
) ´  (v

3
/a

3
) ´  ... ́  (v

i
/a

i
) ´  (100/a)].»
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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 VI er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 1/96 av 26. januar 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg
VI (Trygd)(1).

Beslutning nr. 155 om de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og
rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (E 401 - 411) ble bekreftet for
de nye medlemsstatene Østerrike, Sverige og Finland ved
beslutning nr. 157 i De europeiske fellesskaps administrative
kommisjon for trygd for vandrearbeidere.

Beslutning nr. 155 av 6. juli 1994 om de blanketter som skal
benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71
og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (E 401 - 411), vedtatt av De
europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for
vandrearbeidere(2), skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg VI nr. 29 (beslutning nr. 130) skal nytt
strekpunkt lyde:

“- 395 D 0353: Beslutning nr. 155 av 6. juli 1994 (E 401 -
411) (EFT nr. L 209 av 5.9.1995, s. 1).”

Artikkel 2
I avtalens vedlegg VI nr. 42 (beslutning nr. 147) skal følgende
tilføyes:

“, endret ved:

- 395 D 0353: Beslutning nr. 155 av 6. juli 1994 (E 401 -
411) (EFT nr. L 209 av 5.9.1995, s. 1).”

Artikkel 3
Teksten til beslutning nr. 155 på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 1. april 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.

(1) EFT nr. L 90 av 11.4.1996, s. 38, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 16 av 11.4.1996, s. 1.

(2) EFT nr. L 209 av 5.9.1995, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 12. mars 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 11/96
av 12. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

25

96/EØS/22/02
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av 6. juli 1994

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 401 - 411)(1)(*)

(95/353/EF)

26

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 familie-
medlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, som pålegger den å behandle ethvert administrativt
spørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere
forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972, som pålegger
den å utarbeide blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser og andre dokumenter
som er nødvendige for anvendelsen av forordningene,

under henvisning til beslutning nr. 144 av 9. april 1990, beslutning nr. 145 av 27. juni 1990 og beslutning
nr. 147 av 10. oktober 1990 om utarbeiding og tilpasning av de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av forordningene, og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å foreta en tilpasning av disse blanketter for å ta hensyn til endringer i medlemsstatenes
nasjonale lovgivning.

Vedlegg VI til Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, justert ved
protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72
innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Ved beslutning truffet av EØS-komiteen vil de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og nr. 574/72, bli tilpasset og iverksatt  innenfor Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde.

Av praktiske grunner bør det anvendes identiske blanketter innenfor Fellesskapet og innenfor Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Med sikte på Liechtensteins tiltredelse til EØS på et senere tidspunkt bør disse blanketter også tilpasses
Liechtenstein.

Språket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den administrative kommisjons rekommandasjon
nr. 15 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

(1) Beslutning bekreftet for Østerrike, Finland og Sverige ved beslutning nr. 157 av 1. juli 1995 vedtatt av De europeiske
fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandearbeidere

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 209 av 5.9. 1995, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/96
av 12. mars 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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1. Blankettene E 401 - 411 som er gjengitt i beslutning nr. 144, nr. 145, nr. 146 og nr. 147, skal
erstattes med vedlagte blanketter med følgende endringer:

a) blankett E 407 innføres,

b) blankett E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406F og E 411 endres,

c) blankett E 407F, E 408F, E 409 og E 412F utgår,

d) blankett E 413F opprettholdes, men kan ikke anvendes innenfor EØS.

2. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille blankettene til rådighet for de berørte
(berettigede personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.) i henhold til vedlagte modeller.

3. Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk og skal utarbeides slik at de ulike
versjoner er helt sammenfallende, for at det skal være mulig for hver mottaker (berettiget person,
institusjon, arbeidsgiver osv.) å få en blankett som er trykt på vedkommendes eget språk.

4. Denne beslutning trer i kraft den første dag i måneden etter at den er kunngjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

President

for Den administrative kommisjon

Arno BOKELOH
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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 XIV 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).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 870/95 av 20. april 1995 om
anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av
avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier
som driver linjefart (konsortier) i henhold til rådsforordning
(EØF) nr. 479/92(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIV etter nr. 11b (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 1617/93) skal nytt nr. 11c lyde:

“11c.395 R 0870: Kommisjonsforordning (EF) nr. 870/95 av
20. april 1995 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr.
3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet
opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier)
i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 479/92 (EFT nr. L
89 av 21.4.1995, s. 7).

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

a) I artikkel 2 skal med ordene “havner i Fellesskapet”
forstås “havner innenfor det territorium som omfattes
av EØS-avtalen”.

b) I artikkel 7 nr. 1 skal med ordene “forutsatt at de
aktuelle avtalene blir meldt til Kommisjonen i samsvar
med bestemmelsene i kommisjons-forordning (EØF)
nr. 4260/88, og at Kommisjonen ikke gjør innsigelse”

forstås “forutsatt at de aktuelle avtalene blir meldt til
EF-kommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan i
samsvar med bestemmelsene i kommisjons-
forordning (EØF) nr. 4260/88 og de tilsvarende
bestemmelser i EØS-avtalens protokoll 21, og at det
kompetente overvåkningsorgan ikke gjør innsigelse”.

c) I artikkel 7 nr. 2 skal med “Kommisjonen” forstås
“EF-kommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan”.

d) I artikkel 7 nr. 5 skal annet punktum lyde:

“Den skal gjøre innsigelse mot unntaket dersom en
stat som hører inn under dens kompetanse, anmoder
om det innen tre måneder etter at meldingen nevnt i
nr. 1 ble sendt denne staten.”

e) I artikkel 7 nr. 6 skal annet punktum lyde:

“Dersom innsigelsen ble gjort på anmodning fra en
stat som hører inn under dens kompetanse, og denne
anmodningen opprettholdes, kan innsigelsen trekkes
tilbake bare etter at Den rådgivende komité for
konkurransesaker på sjøtransportens område er blitt
rådspurt.”

f) I artikkel 7 nr. 9 skal følgende tilføyes etter ordene
“artikkel 85 nr. 3”:

“, eller den tilsvarende bestemmelse i EØS-avtalens
protokoll 21”.

g) I det innledende avsnitt i artikkel 12 skal med ordene
“I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr.
479/92” forstås “Enten av eget tiltak eller på
anmodning fra det annet overvåkningsorgan eller en
stat som hører inn under dets kompetanse, eller fra
fysiske eller juridiske personer med berettiget
interesse,””.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 870/95 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 12/96
av 1. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)

(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 89 av 21.4.1995, s. 7.

96/EØS/22/03
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Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

Utferdiget i Brussel, 1. mars 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 479/92 av
25. februar 1992 om anvendelse av traktatens artikkel 85
nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet
opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier)(1),
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige,
særlig artikkel 1,

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker
på sjøtransportens område, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet
opptreden mellom rederier om felles drift innen linjefart
(konsortier) kan, på grunn av samarbeidet som de medfører
mellom de deltakende rederier, innskrenke konkurransen i
det felles marked og påvirke handelen mellom medlems-
stater, og følgelig kan de komme inn under forbudet i
traktatens artikkel 85 nr. 1.

2) Kommisjonens gjennomgåelse av konsortiumavtaler ga
som resultat at et høyt antall avtaler likevel vanligvis kan
anses å oppfylle vilkårene i artikkel 85 nr. 3, og derfor bør
denne gruppen av konsortier avgrenses.

3) Kommisjonen har tatt tilbørlig hensyn til de særegne
forhold innen sjøtransport. Særegenhetene er dessuten en
viktig vurderingsfaktor for Kommisjonen når den skal
vurdere konsortier som ikke omfattes av gruppeunntaket i
denne forordning.

4) Ved rasjonalisering av de deltakende rederiers virksomhet
og utnytting av skips og havneanleggs stordriftsfordeler
bidrar konsortier som definert i denne forordning vanligvis
til å bedre produktiviteten og kvaliteten på tjenestene innen
linjefart, og de bidrar også til å fremme den tekniske og
økonomiske utvikling ved å lette og fremme utvikling og
bruk av containere samt en mer effektiv utnytting av
skipskapasiteten.

5) Brukere av konsortiers sjøtransporttjenester får vanligvis
en rimelig andel av fordelene ved den økte produktiviteten
og den økte kvaliteten på tjenestene. Fordelene kan bl.a.
bestå i hyppigere og bedre tilpassede seilinger og anløp
samt i bedre kvalitet på og bedre tilrettelegging av tjenestene
som følge av bruk av mer moderne skip og utstyr, herunder
havneanlegg. Brukerne kan imidlertid dra full nytte av disse
fordelene bare dersom det finnes tilstrekkelig konkurranse
innen de fartsområder der konsortiene driver virksomhet.

6) Disse avtalene bør derfor omfattes av et gruppeunntak i
den utstrekning de ikke gir de berørte foretakene mulighet
til å utelukke konkurranse for en vesentlig del av den
trafikken det gjelder. Ettersom vilkårene på sjøtransport-
markedet skifter uavbrutt og partene stadig endrer
bestemmelsene i konsortiumavtalene eller den virksomhet
de utøver i forbindelse med dem, bør det ved denne
forordning klarlegges hvilke vilkår konsortier må oppfylle
for å kunne omfattes av gruppeunntaket.

7) Et av de viktigste kjennetegn ved et konsortium er at det
ved opprettelse og drift av en felles fart kan foretas
kapasitets-tilpasninger. En prosentvis begrensning av den
skipskapasitet som brukes innen et konsortium, er imidlertid
ikke et vesentlig kjennetegn ved et konsortium.

8) Gruppeunntaket i denne forordning omfatter både konsortier
som driver virksomhet innenfor en linjekonferanse, og
konsortier som driver virksomhet utenfor en linje-
konferanse, men omfatter ikke den felles fastsettelse av
fraktrater.

9) Prisfastsettelse hører under rådsforordning (EØF) nr.
4056/86(3), endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Fin-
land og Sverige. Medlemmer av et konsortium som ønsker
felles prisfastsettelse og ikke oppfyller kravene i forordning
(EØF) nr. 4056/86, må anmode om enkeltunntak.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 870/95

av 20. april 1995

om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av
avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som

driver linjefart (konsortier) i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 479/92(*)
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(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 89 av 21.4. 1995, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/96 av 1. mars 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 55 av 29.2.1992, s. 3.

(2) EFT nr. C 63 av 1.3.1994, s. 8. (3) EFT nr. L 378 av 31.12.1986, s. 4.
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10) Det første vilkåret for gruppeunntaket bør være at
transportbrukerne sikres en rimelig andel av fordelene ved
den økte effektiviteten og de øvrige fordelene som oppnås
ved konsortiet.

11) Dette kravet i henhold til artikkel 85 nr. 3 skal anses som
oppfylt når en av de tre situasjonene beskrevet nedenfor
gjelder for konsortiet:
- en uavhengig fraktratefastsettelse («independent rate

action») fører til at det er effektiv priskonkurranse
mellom medlemmene av den konferansen der
konsortiet driver virksomhet,

-  innenfor den konferansen der konsortiet driver
virksomhet, er det mellom medlemmene av konsortiet
og de øvrige medlemmene av konferansen som ikke
er medlem av konsortiet, en tilstrekkelig grad av
effektiv konkurranse om transporttjenestene ettersom
konferanseavtalen uttrykkelig gir konsortiene tillatelse
til å tilby sine egne avtaler om tjenester, som f.eks.
kan gjelde et tilbud fra konsortiet alene om levering
til rett tid («just-in-time delivery») eller om en avansert
elektronisk datautvekslingstjeneste [«electronic data
interchange» (EDI)] som til enhver tid kan gi brukerne
opplysninger om hvor godset befinner seg, og om
vesentlige økninger i hyppigheten av konsortiets
seilinger og anløp i forhold til konferansens,

- konsortiets medlemmer utsettes for effektiv
konkurranse, faktisk eller potensiell, fra rederier som
ikke er medlem av konsortiet, uansett om det finnes
en konferanse i vedkommende fartsområde eller ikke.

12) For å oppfylle kravet i henhold til artikkel 85 nr. 3 må det
fastsettes ytterligere et vilkår med sikte på å fremme
konkurransen med hensyn til tjenestenes kvalitet mellom
medlemmene av konsortiene samt mellom medlemmene og
de øvrige rederier som driver virksomhet i samme
fartsområde.

13) Det bær være et vilkår at konsortiene og deres medlemmer
i samme linjefart ikke anvender ulike priser og
transportvilkår utelukkende på grunnlag av de transporterte
varenes opprinnelses- eller bestemmelsesland slik at
trafikken vris innen Fellesskapet til skade for bestemte
havner, avskipere, transportører eller virksomheter tilknyttet
transportsektoren, med mindre det er økonomiske grunner
for å anvende slike priser eller vilkår.

14) Vilkårene bør i tillegg ha til formål å hindre at konsortiene
anvender konkurransebegrensninger som ikke er absolutt
nødvendige for å nå de mål som berettiger unntaket. For
dette formål bør konsortiumavtalene inneholde en
bestemmelse om at ethvert rederi som deltar i avtalen, kan
tre ut av konsortiet med et rimelig oppsigelsesvarsel. For
sterkt integrerte konsortier og/eller konsortier med store
investeringer bør det fastsettes en lengre oppsigelsestid av

hensyn til de store investeringer foretatt for å opprette
konsortiet og den omfattende omstrukturering ved et
medlems uttreden. Det bør også fastsettes at for konsortier
med felles markedsføringsstruktur skal hvert medlem av
konsortiet gis rett til å drive selvstendig markedsføring,
forutsatt at det gis et rimelig varsel om det.

15) Unntaket bør begrenses til konsortier som ikke gir mulighet
for å utelukke konkurranse for en vesentlig del av de
tjenester det gjelder.

16) Av hensyn til rettssikkerheten bør det ved innrømmelse av
gruppeunntak tas hensyn til konsortiets andel av den direkte
trafikken mellom de havner dets medlemmer anløper;
andelen skal beregnes på grunnlag av samtlige havner
konsortiets medlemmer anløper sett under ett.

17) For å vurdere om det finnes effektiv konkurranse med tanke
på enkeltunntak, bør ikke bare den direkte trafikken mellom
havner som anløpes av et konsortiums medlemmer, tas i
betraktning, men også eventuell konkurranse fra annen
linjefart med avgang fra havner som kan være et alternativ
til konsortiets havner, og eventuelt konkurranse fra andre
transportformer.

18) Gruppeunntaket etter denne forordning får anvendelse bare
dersom konsortiets andel av denne trafikken ikke overstiger
en bestemt størrelse.

19) For konsortier som driver virksomhet innen en konferanse,
bør det fastsettes en lavere andel av trafikken, ettersom
disse avtalene kommer i tillegg til en innskrenkende avtale
som allerede finnes innen fartsområdet.

20) Konsortier som overskrider de øvre grensene fastlagt i
denne forordning med en viss prosentandel, men som
fortsatt underkastes effektiv konkurranse innen det
fartsområdet der de driver virksomhet, bør imidlertid kunne
anvende en forenklet framgangsmåte slik at de kan nyte
godt av rettssikkerheten gruppeunntaket gir. En slik
framgangsmåte må også gi Kommisjonen mulighet til å
sikre en effektiv overvåking og å forenkle den administra-
tive kontrollen med avtaler.

21) Konsortier som overskrider sistnevnte øvre grense, kan
imidlertid innrømmes unntak ved enkeltvedtak dersom de
oppfyller vilkårene i artikkel 85 nr. 3; i denne forbindelse
skal det tas hensyn til de særegne forhold innen sjøtransport.

22) Denne forordning får utelukkende anvendelse på avtalen
mellom medlemmer av et konsortium. Gruppeunntaket
omfatter derfor ikke konkurransebegrensende avtaler
mellom konsortier eller ett eller flere av dets medlemmer
på den ene side og andre rederier på den annen side. Det
gjelder heller ikke konkurransebegrensende avtaler mellom
ulike konsortier innen samme fartsområde eller mellom
medlemmer av slike konsortier.
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 0023) Det bør knyttes visse forpliktelser til unntaket. For dette formål
må transportbrukere til enhver tid kunne få opplysninger om
vilkårene for de sjøtransporttjenester konsortiets medlemmer
tilbyr i fellesskap. Det må derfor fastsettes en framgangsmåte
for reelle og effektive konsultasjoner mellom konsortiene og
transportbrukerne om den virksomhet som omfattes av avtalene.
I denne forordning klargjøres også hva som menes med reelle
og effektive konsultasjoner, samt hvilke skritt som skal tas i
forbindelse med konsultasjonene. Forpliktelsen til
konsultasjoner, begrenset til konsortienes egentlige virksomhet,
fastsettes på grunnlag av den nåværende åpenhet i markedet.
Ved endring av denne forordning bør det i lys av
markedsutviklingen vurderes om forpliktelsen skal opprett-
holdes.

24) Slike konsultasjoner vil kunne sikre mer effektive sjøtransport-
tjenester som tar hensyn til brukernes behov. Derfor bør visse
konkurransebegrensende avtaler som disse konsultasjoner kan
føre fram til, unntas fra forbudet.

25) Med «force majeure» menes i denne forordning den definisjon
som følger av fast rettspraksis ved De europeiske fellesskaps
Domstol.

26) Det må også fastsettes bestemmelser om at Kommisjonen
umiddelbart skal underrettes om voldgiftskjennelser og
anbefalinger fra forliksinstitusjoner som partene har godtatt, slik
at Kommisjonen kan kontrollere at konsortier med dette ikke
unntas fra vilkårene og forpliktelsene i denne forordning og ikke
på den måten overtrer bestemmelsene i artikkel 85 og 86.

27) I samsvar med artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 479/92 bør det
fastsettes at denne forordning med tilbakevirkende kraft får
anvendelse på avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som
eksisterer på ikrafttredelsesdatoen for forordningen, fra det
tidspunkt de oppfyller vilkårene og forpliktelsene nevnt i denne
forordning.

28) Det bør fastsettes at forbudet i traktatens artikkel 85 nr. 1 i
tidsrommet fastlagt i denne forordning ikke får anvendelse på
konsortiumavtaler som eksisterer på ikrafttredelsesdatoen for
forordningen, og som ikke oppfyller vilkårene i artikkel 85 nr. 3
som definert i denne forordning, dersom de innen seks måneder
fra denne forordnings ikrafttredelse endres på en slik måte at de
oppfyller vilkårene i denne forordning, og dersom endringene
meldes til Kommisjonen.

29) For konsortier som eksisterer på ikrafttredelsestidspunktet for
denne forordning, og som riktignok overskrider de øvre
markedsandelsgrensene for unntak etter denne forordning, men
som oppfyller alle andre vilkår fastsatt i forordningen, bør det
fastsettes en rettferdig og positiv behandling.

30) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 479/92 bør det
fastsettes i hvilke tilfeller Kommisjonen overfor foretak kan
trekke tilbake adgangen til gruppeunntak.

31) For avtaler som automatisk unntas etter denne for-
ordning, er det ikke nødvendig å sende inn anmodning
etter artikkel 12 i forordning (EØF) nr. 4056/86.
Foretakene kan likevel anmode Kommisjonen om en
erklæring om hvorvidt avtalene er forenlige med denne
forordning, dersom de er i alvorlig tvil.

32) Denne forordning er ikke til hinder for anvendelse av
traktatens artikkel 86 -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE

Artikkel 1
Definisjoner

I denne forordning menes med

- «konsortium»: en avtale mellom minst to rederier som
driver regulær internasjonal linjefart med transport
utelukkende av gods, hovedsakelig i containere, i et
bestemt fartsområde, med det formål å samarbeide om
felles drift av en sjøtransporttjeneste for å forbedre de
tjenester hvert enkelt medlem kan tilby når det ikke
deltar i et konsortium, med sikte på å rasjonalisere sin
virksomhet ved hjelp av tekniske, driftsmessige og/
eller forretningsmessige ordninger, unntatt fastsettelse
av fraktrater,

- «linjefart»: regelmessig godstransport på en eller flere
bestemte ruter mellom havner etter ruteplaner og på
datoer offentliggjort på forhånd, tilgjengelig, også
leilighetsvis, for enhver transportbruker mot betaling,

- «avtale om tjenester»: en avtale mellom en eller flere
transportbrukere og et enkeltmedlem av et konsortium
eller et konsortium, der brukeren forplikter seg til å la
en bestemt mengde gods bli transportert av enkelt-
medlemmet av konsortiet eller av konsortiet i løpet
av et visst tidsrom, mot at sistnevnte forplikter seg til
å levere en spesifisert tjeneste av en bestemt kvalitet
tilpasset brukerens særlige behov,

- «transportbruker»: ethvert foretak (f.eks. avskiper,
mottaker, speditør) som har inngått eller har
tilkjennegitt å ville inngå en avtale med et konsortium
(eller ett av dets medlemmer) om godstransport, eller
enhver sammenslutning av avskipere eller speditører,

- «uavhengig fastsettelse av fraktrater» («Independent
rate action»): et konferansemedlems rett til i
enkelttilfeller å tilby fraktrater for varer som avviker
fra dem fastsatt i konferansetariffen, forutsatt at
konferansens øvrige medlemmer underrettes på
forhånd.
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Artikkel 2
Virkeområde

Denne forordning får anvendelse bare på konsortier som driver
internasjonal linjefart til eller fra en eller flere havner i Felles-
skapet.

KAPITTEL II

UNNTAK

Artikkel 3
Avtaler som gis unntak

1. I henhold til traktatens artikkel 85 nr. 3 og med forbehold
for vilkårene og forpliktelsene fastsatt i denne forordning erklæres
det at traktatens artikkel 85 nr. 1 ikke får anvendelse på de former
for virksomhet som er oppført i nr. 2 i denne artikkel, og som
omfattes av konsortiumavtaler som definert i artikkel 1 og 2.

2. Erklæringen om at artikkel 85 nr. 1 ikke får anvendelse,
gjelder utelukkende følgende former for virksomhet:

a) felles drift av linjefart, som kan omfatte bare følgende former
for virksomhet:

i) samordning og/eller fastsettelse i fellesskap av
ruteplaner og anløpshavner,

ii) utveksling, salg eller kryssbefraktning av lastekapasitet
eller andeler av lastmengder (slots) på skip,

iii) felles bruk (pooling) av skip og/eller havne-anlegg,

iv) bruk av ett eller flere felles driftskontorer,

v) tilbud av containere, understell og annet utstyr og/eller
kontrakter om leie, leasing eller kjøp av slikt utstyr,

vi) bruk av et elektronisk datautvekslingssystem og/eller
et felles dokumentasjonssystem,

b) midlertidige kapasitetstilpasninger,

c) felles drift eller bruk av havneterminaler og tilknyttede
tjenester (f.eks. lektertransport eller lastoperasjoner),

d) deltakelse i ett eller flere av følgende fellesskap (pools):
tonnasjefellesskap, inntektsfellesskap eller resultat-
fellesskap,

e) felles utøvelse av konsortiets stemmeretter i den konferanse
der medlemmene deltar, i den utstrekning den felles
stemmegiving gjelder konsortiets egentlige virksomhet,

f) felles markedsføringsstruktur og/eller utstedelse av et felles
konnossement,

g) enhver annen virksomhet i tilknytning til de former for
virksomhet som er nevnt i bokstav a) til f), og som er
nødvendige for å iverksette dem.

Artikkel 4
Begrensning av kapasiteten

Unntaket etter artikkel 3 får ikke anvendelse for konsortier som
omfatter avtaler om begrensning av kapasitetsutnytting, der
linjerederier som deltar i konsortiet, avstår fra å bruke en bestemt
prosentandel av den foreliggende skipskapasiteten i konsortiet.

KAPITTEL III

VILKÅR FOR UNNTAK

Artikkel 5
Grunnleggende vilkår for unntak

Unntaket etter artikkel 3 kommer til anvendelse bare dersom ett
eller flere av følgende tre vilkår er oppfylt:

- det er effektiv priskonkurranse mellom medlemmer av den
konferanse der konsortiet driver virksomhet, ettersom
konferanseavtalen i henhold til en lovfestet eller ikke-
lovfestet plikt gir medlemmene uttrykkelig tillatelse til
uavhengig fastsettelse av alle fraktrater i konferansetariffen,

- det er en tilstrekkelig grad av effektiv konkurranse om de
tjenester som tilbys, mellom konferansens medlemmer
innen den konferanse der konsortiet driver virksomhet,
ettersom konferanseavtalen uttrykkelig gir konsortiet
tillatelse til å tilby sine egne avtaler om tjenester, uansett
art, med hensyn til anløpshyppighet og kvalitet samt til
fritt og til enhver tid å tilpasse tjenestene som tilbys, til
transportbrukernes særlige behov,

- konsortiets medlemmer utsettes for effektiv konkurranse,
faktisk eller potensiell, fra rederier som ikke er medlem av
konsortiet, uansett om det finnes en konferanse i
vedkommende fartsområde eller ikke.

Artikkel 6
Vilkår i forbindelse med trafikkandelen

1. For å kunne omfattes av unntaket i artikkel 3 må et
konsortium i de havner medlemmene anløper, ha en andel på
under 30 % av den direkte trafikken, beregnet etter transportert
godsmengde (frakttonnasje eller TEU), når det driver virksomhet
innen en konferanse, og på under 35 % når det driver virksomhet
utenfor en konferanse.

2. Unntaket i artikkel 3 får fortsatt anvendelse når trafikk-
andelen fastsatt i nr. 1 i denne artikkel ikke overskrides med
mer enn en tidel i to på hverandre følgende kalenderår.
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 003. Når de øvre grensene fastsatt i nr. 1 og 2 overskrides, får
unntaket i artikkel 3 fortsatt anvendelse i et tidsrom på seks
måneder fra utløpet av det kalenderåret da overskridelsen fant
sted. Tidsrommet forlenges til tolv måneder når overskridelsen
skyldes at et rederi som ikke er medlem av konsortiet, har trukket
seg ut av fartsområdet.

Artikkel 7
Framgangsmåte ved innsigelse

1. Unntaket i artikkel 3 og 10 får anvendelse også for
konsortier med en trafikkandel som overskrider den øvre grensen
fastlagt i artikkel 6, men som likevel ikke overskrider 50 % av
den direkte trafikken, forutsatt at de aktuelle avtalene blir meldt
til Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene i
kommisjonsforordning (EØF) nr. 4260/88(1), og at Kommisjonen
ikke gjør innsigelse mot unntaket innen en frist på seks måneder.

2. Fristen på seks måneder skal løpe fra den dag Kommisjonen
mottar meldingen. Dersom meldingen sendes som rekommandert
brev, skal fristen imidlertid løpe fra den dag avsenderstedets
poststempel viser.

3. Nr. 1 får anvendelse bare når

a) det vises uttrykkelig til denne artikkel i meldingen eller i
en meddelelse som følger med meldingen, og

b) de opplysninger som framlegges i meldingen, er fullstendige
og i samsvar med de faktiske forhold.

4. Avtaler som allerede er blitt meldt til Kommisjonen på det
tidspunkt denne forordning trer i kraft, kan kreves omfattet av
bestemmelsene i nr. 1 ved at det i en meddelelse som sendes
Kommisjonen, uttrykkelig vises til meldingen og til denne
artikkel. Bestemmelsene i nr. 2 og nr. 3 bokstav b) får tilsvarende
anvendelse.

5. Kommisjonen kan gjøre innsigelse mot unntaket. Den skal
gjøre innsigelse mot unntaket dersom en medlemsstat anmoder
om det innen tre måneder etter at meldingen nevnt i nr. 1 eller
meddelelsen nevnt i nr. 4 ble sendt medlemsstaten. Anmodningen
skal begrunnes med hensyn som har sammenheng med traktatens
konkurranseregler.

6. Kommisjonen kan når som helst trekke tilbake innsigelsen
mot unntaket. Dersom innsigelsen ble gjort på anmodning fra en
medlemsstat og medlemsstaten opprettholder anmodningen, kan
imidlertid innsigelsen trekkes tilbake bare etter at Den rådgivende
komité for konkurransesaker på sjøtransportens område er blitt
rådspurt.

7. Dersom innsigelsen trekkes tilbake fordi de berørte foretak
har vist at vilkårene i artikkel 85 nr. 3 er oppfylt, skal unntaket
tre i kraft fra den dag avtalen ble meldt.

8. Dersom innsigelsen trekkes tilbake fordi de deltakende
foretak har endret avtalen slik at vilkårene i artikkel 85 nr. 3 er
oppfylt, skal unntaket tre i kraft fra den dag endringene trer i
kraft.

9. Dersom Kommisjonen gjør innsigelse og den ikke trekkes
tilbake, får meldingen de virkninger som er fastsatt i avsnitt II i
forordning (EØF) nr. 4056/86.

Artikkel 8
Tilleggsvilkår

Unntak etter artikkel 3 og 10 innrømmes bare når følgende
tilleggsvilkår er oppfylt:

1) konsortiet skal gi hvert enkelt medlem mulighet til å tilby
sine egne avtaler om tjenester ved enkeltkontrakter,

2) konsortiumavtalen skal gi hvert medlem av konsortiet rett
til å trekke seg fra konsortiet uten økonomiske sanksjoner
eller andre former for sanksjoner, f.eks. en forpliktelse til
ikke lenger å utøve transportvirksomhet i fartsområdet,
eventuelt i tilknytning til en forpliktelse til å gjenoppta
virksomheten først etter utløpet av en bestemt frist. Retten
skal være betinget av at det gis et varsel høyst seks måneder
på forhånd, men varselet kan gis først etter et innledende
tidsrom på 18 måneder fra avtalen trådte i kraft.

For sterkt integrerte konsortier med resultatfellesskap og/
eller store investeringer som følge av at medlemmene har
kjøpt eller befraktet skip med sikte på å opprette konsortiet,
skal varselet gis høyst seks måneder på forhånd, men det
kan gis først etter et innledende tidsrom på 30 måneder fra
avtalen trådte i kraft,

3) når konsortiet har en felles markedsføringsstruktur, skal
hvert medlem av konsortiet uten sanksjoner ha rett til å
drive selvstendig markedsføring, forutsatt at det gis et varsel
om det høyst seks måneder på forhånd,

4) verken konsortiet eller dets medlemmer skal forskjells-
behandle bestemte havner, brukere eller transportører i det
felles marked ved å anvende ulike priser og vilkår for trans-
port av identiske varer i avtaleområdet på grunnlag av
opprinnelsesland eller bestemmelsesland eller på grunnlag
av laste- eller lossehavn, med mindre det er økonomiske
grunner for å anvende slike priser eller vilkår.
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KAPITTEL IV

FORPLIKTELSER

Artikkel 9
Forpliktelser knyttet til unntaket

Det skal knyttes følgende forpliktelser til unntaket i artikkel 3:

1) det skal holdes reelle og effektive konsultasjoner mellom
brukerne eller de organisasjoner som representerer dem, på
den ene side og konsortiet på den annen side for å løse alle
vesentlige spørsmål, unntatt rent driftsmessige spørsmål av
mindre betydning, om vilkårene for og kvaliteten på de
linjefarttjenester som konsortiet eller dets medlemmer tilbyr.

Konsultasjonene skal finne sted når en av de ovennevnte
parter anmoder om det.

Konsultasjonene skal holdes før iverksetting av tiltaket det
skal holdes konsultasjoner om, med mindre det foreligger
force majeure. Dersom konsortiets medlemmer som følge
av force majeure er tvunget til å iverksette et vedtak før det
er holdt konsultasjoner, skal konsultasjonene det er anmodet
om, finne sted innen ti virkedager etter anmodningen. Med
mindre det foreligger force majeure som nevnt ovenfor, som
det i så fall skal vises til i kunngjøringen om tiltaket, skal
tiltaket ikke gjøres offentlig kjent før konsultasjonene er
avsluttet.

Konsultasjonsprosessen omfatter følgende trinn:

a) konsortiet oversender detaljerte, skriftlige opplys-
ninger om spørsmålet det skal holdes konsultasjoner
om, til den annen part på forhånd,

b) partene utveksler standpunkter, enten skriftlig, på
møter eller begge deler, der representanter for de
rederier som er medlemmer av konsortiet, og
representanter for de deltakende avskipere har
myndighet til å komme fram til et felles standpunkt;
partene skal bestrebe seg på å komme fram til enighet,

c) uenigheten anerkjennes og gjøres offentlig kjent
dersom det ikke har vært mulig å komme fram til
enighet til tross for partenes bestrebelser. Hver part
kan underrette Kommisjonen om uenigheten,

d) det fastsettes en rimelig frist for å avslutte
konsultasjonene, om mulig ved felles overenskomst
mellom de to partene. Bare i unntakstilfeller eller
dersom partene er enige om det, kan fristen være på
under en måned.

2) De vilkår for sjøtransporttjenester som konsortiet eller dets
medlemmer tilbyr, herunder opplysninger om tjenestenes

kvalitet og enhver endring i denne forbindelse, skal på
anmodning stilles til rådighet for brukerne mot et rimelig
gebyr og skal til enhver tid være framlagt for gjennomsyn
uten kostnader i kontorene til de rederier som er medlem
av konsortiet, eller i kontoret til konsortiet, samt i agentenes
kontorer.

3) De voldgiftskjennelser og anbefalinger fra forliks-
institusjoner som partene har godtatt, og som gjelder tvister
om konsortiers opptreden som omhandlet i denne
forordning, skal konsortiet uten opphold melde til
Kommisjonen.

4) Ethvert konsortium som ønsker å påberope seg anvendelsen
av denne forordning, må innen en frist som ikke kan være
mindre enn en måned, og som Kommisjonen skal fastsette
ut fra omstendighetene i saken, på anmodning fra
Kommisjonen kunne godtgjøre at vilkårene og
forpliktelsene fastsatt i artikkel 5 til 8 og i nr. 1 og 2 i
denne artikkel er oppfylt, og må oversende Kommisjonen
vedkommende konsortiumavtale innen nevnte frist.

Artikkel 10
Unntak for avtaler mellom transportbrukere og konsortier

om bruk av linjefarttjenester

Avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom
transportbrukere og de organisasjoner som representerer dem,
på den ene side og et konsortium som omfattes av unntaket i
artikkel 3, på den annen side om vilkårene for og kvaliteten på
de linjefarttjenester konsortiet tilbyr, samt alle generelle spørsmål
i tilknytning til disse tjenestene i den utstrekning de har vært
gjenstand for konsultasjonene fastsatt i artikkel 9 nr. 1, er unntatt
fra forbudet i traktatens artikkel 85 nr. 1.

KAPITTEL V

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 11
Taushetsplikt

1. Opplysninger som innhentes ved anvendelse av artikkel 7
og artikkel 9 nr. 4, kan bare brukes til formålene nevnt i denne
forordning.

2. Kommisjonen og medlemsstatenes myndigheter og deres
tjenestemenn og andre ansatte skal ikke gi videre opplysninger
som de har innhentet ved anvendelse av denne forordning, og
som er av en slik art at de er undergitt taushetsplikt.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 skal ikke være til hinder for å
offentliggjøre generell informasjon eller oversikter som ikke
inneholder opplysninger om bestemte foretak eller
foretakssammenslutninger.
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 00Artikkel 12
Tilbaketrekking av gruppeunntaket

I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 479/92 kan
Kommisjonen trekke tilbake adgangen til å anvende
gruppeunntak etter denne forordning dersom den i et enkelttilfelle
fastslår at en avtale, beslutning eller samordnet opptreden som
er innrømmet gruppeunntak etter denne forordning, likevel har
visse virkninger som er uforenlige med vilkårene i traktatens
artikkel 85 nr. 3, eller som kommer inn under forbudet i traktatens
artikkel 86, særlig når

1) det i et bestemt fartsområde ikke er effektiv konkurranse
utenfor den konferanse der konsortiet driver virksomhet,
eller utenfor konsortiet,

2) et konsortium gjentatte ganger unnlater å oppfylle
forpliktelsene etter artikkel 9,

3) et konsortiums atferd har virkninger som er uforenlige med
traktatens artikkel 86,

4) disse virkningene er en følge av en voldgiftskjennelse.

Artikkel 13
Sluttbestemmelser

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende. Den vedtas for et tidsrom på
fem år fra ikrafttredelsesdatoen.

Denne forordning får anvendelse med tilbakevirkende kraft for
avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som eksisterer på
forordningens ikrafttredelsesdato, fra det tidspunkt de oppfyller
vilkårene for unntak etter denne forordning.

For avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som eksisterer
på denne forordnings ikrafttredelsesdato, og som på nevnte dato
ikke oppfyller forordningens vilkår og forpliktelser, får forbudet
i traktatens artikkel 85 nr. 1 ikke anvendelse i tidsrommet fram
til avtalen, beslutningen eller den samordnede opptredenen er
endret for å oppfylle forpliktelsene, forutsatt at endringen foretas
innen seks måneder etter denne forordnings ikrafttredelsesdato,
og at Kommisjonen underrettes om endringen innen samme frist.

I seks måneder etter denne forordnings ikrafttredelse kan
imidlertid konsortier som overskrider den øvre grense for
trafikkandel, men som likevel oppfyller de øvrige vilkår i denne
forordning, omfattes av framgangsmåten for innsigelse fastsatt i
artikkel 7.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 20. april 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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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 XX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 75/95 av 15. desember 1995 om endring av EØS-avtalens
vedlegg XX (Miljø)(1).

Rådsdirektiv 94/66/EF av 15. desember 1994 om endring av
direktiv 88/609/EØF om begrensning av utslipp av visse
luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX nr. 19 (rådsdirektiv 88/609/EØF) skal nytt
strekpunkt lyde:

“- 394 L 0066: Rådsdirektiv 94/66/EF av 15. desember 1994
(EFT nr. L 337 av 24.12.1994, s. 83).”

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/66/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. april 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 13/96
av 1. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

(1) EFT nr. L 57 av 7.3.1996, s. 41, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 11 av 7.3.1996, s.27.

(2) EFT nr. L 337 av 24.12.1994, s. 83.
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For EØS-komiteen

Formann
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 130 S nr. 1,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 C i
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

I handlingsprogramma for miljø til Det europeiske fellesskapet
av 1973(4), 1977(5), 1983(6), 1987(7) og 1993(8) vert det streka
under kor viktig det er å redusere og førebyggje luftureining.

I direktiv 88/609/EØF(9) er det ikkje fastsett grenseverdiar for
utslepp av SO

2
 frå nye anlegg som har ein nominell termisk effekt

på mellom 50 og 100 megawatt, og som nyttar faste brensel. Det
går likevel fram av vedlegg III til direktivet at Rådet på grunnlag
av ein rapport frå Kommisjonen skal fastsetje grenseverdiane
for utslepp frå anlegg av denne kategorien.

Rapporten frå Kommisjonen til Rådet om kva for brensel med
lågt svovelinnhald som er tilgjengelege, syner at den vanskelege
stoda som har seinka fastsetjinga av slike grenseverdiar, er vorten
betre, særleg fordi det no finst store nok mengder kol med lågt
svovelinnhald på verdsmarknaden. Ved forbrenning av denne
typen kol kan utsleppa av SO

2
 reduserast til under 2 000

mg/Nm3(10).

Med tanke på dei miljøskadane som følgjer av luftureining, bør
grenseverdiane fastsetjast på dette nivået for utslepp frå anlegg
som har ein nominell termisk effekt på mellom 50 og 100 mega-
watt -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
I direktiv 88/609/EØF vert det gjort følgjande endringar:

- vedlegg III vert bytt ut med vedlegget til dette direktivet,

- i artikkel 4 nr. 1 skal nytt andre ledd lyde:

«Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at nye anlegg med
en nominell termisk effekt som er større enn eller lik 50
MW, men mindre enn 100 MW, og som er gitt tillatelse
innen fristen for gjennomføring av direktiv 94/66/EF(*) i
nasjonal lovgivning, senest ett år etter fristen må overholde
verdien fastlagt i vedlegg III.

(*) EFT nr. L 337 av 24.12.1994, s. 83.»

Artikkel 2
1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, seinast
seks månader etter at det har teke til å gjelde. 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.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 337 av 24.12. 1994, s. 83,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/96 av 1. mars 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF nr. C 17 av 22.1.1993, s. 12.

(2) TEF nr. C 201 av 26.7.1993, s. 4.

(3) Europaparlamentsfråsegn av 14. september 1993 (TEF nr. C 268 av
4.10.1993, s. 34), felles haldning frå Rådet av 8. juni 1994 (TEF nr. C
213 av 3.8.1994, s. 11) og europaparlamentsavgjerd av 17. november
1994 (TEF nr. C 341 av 5.12.1994).

(4) TEF nr. C 112 av 20.12.1973, s. 1.

(5) TEF nr. C 139 av 13.6.1977, s. 1.

(6) TEF nr. C 46 av 17.2.1983, s. 1.

(7) TEF nr. C 328 av 7.2.1987, s. 1.

(8) TEF nr. C 138 av 17.5.1993, s. 1.

(9) TEF nr. L 336 av 7.12.1988, s. 1. Direktivet endra ved direktiv 90/656/
EØF (TEF nr. L 353 av 17.12.1990, s. 59).

(10) mg/Nm3 tyder milligram per normalkubikkmeter eller masse per volum
gass, uttrykt i kubikkmeter, sett i høve til standardtemperatur (273 K)
og standardtrykk (101,3 kPa) etter at vassdampinnhaldet er trekt frå.

RÅDSDIREKTIV 94/66/EF

av 15. desember 1994

om endring av direktiv 88/609/EØF om begrensning av utslipp av visse luftforurensende
stoffer fra store forbrenningsanlegg(*)
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Artikkel 4
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Artikkel 3
Dette direktivet tek til å gjelde den dagen det vert kunngjort i
Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Utferda i Brussel, 15. desember 1994.

For Rådet

A. MERKEL

Formann
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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.
13/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsdirektiv 95/42/EF av 19. juli 1995 om endring av
direktiv 93/102/EF om endring av direktiv 79/112/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og
presentasjon av samt reklame for næringsmidler beregnet på salg
til den endelige forbruker(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 18 (rådsdirektiv
79/112/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 L 0042: Kommisjonsdirektiv 95/42/EF av 19. juli
1995 (EFT nr. L 182 av 2.8.1995, s. 20).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 95/42/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. april 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 14/96
av 4. mars 1996

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

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 44, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 8.

(2) EFT nr. L 182 av 2.8.1995, s. 20.

Utferdiget i Brussel, 4. mars 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides
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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 79/112/EØF av 18. desember 1978
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og
presentasjon av samt reklame for næringsmidler beregnet på salg
til den endelige forbruker(1), sist endra ved kommisjonsdirektiv
93/102/EF(2), særleg artikkel 6 nr. 5 bokstav b) første og andre
strekpunktet, og

ut frå desse synsmåtane:

I artikkel 3 i direktiv 93/102/EF er det fastsett at dersom det er
naudsynt, skal medlemsstatane endre lovene og forskriftene sine
slik at handelen med produkt som ikkje er i samsvar med
direktivet, vert forboden frå 30. juni 1996.

Produkt som er merkte før denne datoen, og der ingredienslista
inneheld namnet på ein kategori ingrediensar som ikkje er nemnd
i direktiv 93/102/EF, må ikkje marknadsførast etter denne datoen.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/42/EF

av 19. juli 1995

om endring av direktiv 93/102/EF om endring av direktiv 79/112/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklame for næringsmidler

beregnet på salg til den endelige forbruker(*)

Teknisk sett er det vanskeleg å merkje næringsmiddel på nytt, og
difor bør det fastsetjast at produkt som er merkte før
gjennomføringsfristen, kan seljast til lagra er tømde.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste næringsmiddelutvalet -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
I artikkel 3 andre leddet andre strekpunktet i direktiv 93/102/EF
vert følgjande setning lagd til:

«Handel med produkter som er markedsført eller merket
før denne dato, og som ikke er i samsvar med dette direktiv,
skal imidlertid tillates inntil lagrene er tømt.»

Artikkel 2
Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 3
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. juli 1995.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 182 av 2. 8. 1995, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/96 av 4. mars 1996 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) TEF nr. L 33 av 8.2.1979, s. 1.

(2) TEF nr. L 291 av 25.11.1993, s. 14.
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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.
46/95 av 22. juni 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsdirektiv 95/35/EF av 14. juli 1995 om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarma-
søytiske produkter(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsdirektiv 95/36/EF av 14. juli 1995 om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarma-
søytiske produkter(3) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12a (rådsdirektiv
94/414/EØF) skal nye strekpunkter lyde:

“- 395 L 0035: Rådsdirektiv 95/35/EF av 14. juli 1995 (EFT
nr. L 172 av 22.7.1995, s. 6),

“- 395 L 0036: Rådsdirektiv 95/35/EF av 14. juli 1995 (EFT
nr. L 172 av 22.7.1995, s. 8).”

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 95/35/EF og 95/36/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. april 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 172 av 22.7.1995, s. 6.

(3) EFT nr. L 172 av 22.7.1995, s. 8.

Utferdiget i Brussel, 4. mars 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 15/96
av 4. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
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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 91/414/EØF av 15. juli 1991 om
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist endra
ved kommisjonsdirektiv 94/79/EF(2), særleg artikkel 18 nr. 2,
og

ut frå desse synsmåtane:

I vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF er det fastsett kva
krav som skal stillast til det tekniske informasjonsmaterialet som
søkjarar skal leggje fram med sikte på høvesvis oppføring av eit
aktivt stoff i vedlegg I og godkjenning av eit plantefarmasøytisk
produkt.

Av vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF må det gå fram så
tydeleg som råd er, kva opplysningar søkjarane skal leggje fram,
t.d. om dei tilhøva og vilkåra som skal gjelde og om dei tekniske
protokollane som skal nyttast når visse data vert samla inn. Slike
opplysningar bør takast med så snart dei ligg føre, slik at søkjarane
kan nytte dei når informasjonsmaterialet skal arbeidast ut.

I innleiinga til vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF er det no
vist til at prinsippa for god laboratoriepraksis (GLP) skal nyttast
når det vert utført forsøk med sikte på å samle inn data om
eigenskapane og/eller tryggleiken til stoffa og preparata. Med
atterhald for føresegnene i artikkel 9 nr. 1 tredje leddet i det
førnemnde direktivet bør derfor god laboratoriepraksis i
prinsippet nyttast ved gransking av restar, særleg når det er
naudsynt av omsyn til det informasjonsmaterialet som skal
leggjast fram med sikte på å føre opp aktive stoff i vedlegg I til
direktivet.

Det har likevel synt seg at visse medlemsstatar enno ikkje har
den infrastrukturen som er naudsynt for å setje i verk krava til
god laboratoriepraksis når det gjeld gransking av restar frå

kontrollerte forsøk på avlingar, næringsmiddel eller fôr. Dei
medlemsstatane som alt har sett i verk krava til god
laboratoriepraksis, bør likevel kunne halde fram med det i forsøk
som vert utførde på territoriet deira. Dette prinsippet bør òg gjelde
for dei unntaka frå god laboratoriepraksis som alt er fastsette i
direktivet.

Det må fastsetjast eit mellombels unntak frå krava til god
laboratoriepraksis for dei aktive stoffa som alt var på marknaden
to år etter at det vart gjeve melding om direktiv 91/414/EØF, på
det vilkåret at det vert gjort ei rekkje førebyggjande tiltak. Det er
ikkje naudsynt å fastsetje eit slikt unntak for aktive stoff som
ikkje var på marknaden to år etter at det vart gjeve melding om
direktivet.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste plantehelseutvalet -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
Vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF vert endra i samsvar
med vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2
Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene som
er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan 30. juni
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.

Artikkel 3
Dette direktivet tek til å gjelde 1. juli 1995.

Artikkel 4
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 172 av 22.7. 1995, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/96 av 4. mars 1996 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) TEF nr. L 230 av 19.8.1991, s. 1.

(2) TEF nr. L 354 av 31.12.1994, s. 16.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/35/EF

av 14. juli 1995

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring
av plantefarmasøytiske produkter(*)
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Utferda i Brussel, 14. juli 1995.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar:

a) Nr. 2.2 i innleiinga skal lyde:

«2.2. Som unntak fra nr. 2.1 kan medlemsstatene fastsette at forsøk og analyser som utføres
på deres territorium for å innsamle data om stoffenes egenskaper og/eller sikkerhet med
hensyn til honningbier og andre nytteleddyr, skal utføres av offentlige eller offentlig
godkjente forsøksstasjoner eller -organisasjoner som minst oppfyller kravene fastlagt i
nr. 2.2 og 2.3 i innledningen til vedlegg III.

Dette unntaket gjelder forsøk som faktisk er påbegynt senest 31. desember 1999.»

b) I innleiinga skal nytt nr. 2.3 lyde:

«2.3. Som unntak fra nr. 2.1 kan medlemsstatene fastsette at kontrollerte forsøk på rester som
i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 6 «Rester i eller på behandlede produkter,
næringsmidler og fôr» utføres på deres territorium på plantefarmasøytiske produkter
som inneholder aktive stoffer som allerede var på markedet to år etter at det ble gitt
underretning om direktivet, skal utføres av offentlige eller offentlig godkjente
forsøksstasjoner eller -organisasjoner som minst oppfyller kravene fastlagt i nr. 2.2 og
2.3 i innledningen til vedlegg III.

Dette unntaket gjelder kontrollerte forsøk på rester som faktisk er påbegynt senest
31. desember 1997.»

2. I vedlegg III vert det gjort følgjande endringar:

a) Nr. 2.4 i innleiinga skal lyde:

«2.4. Som unntak fra nr. 2.1 kan medlemsstatene også anvende bestemmelsene i nr. 2.2 og
2.3 på forsøk og analyser som utføres på deres territorium for å innsamle data om
preparatenes egenskaper og/eller sikkerhet med hensyn til honningbier og andre
nytteleddyr, og som faktisk er påbegynt senest 31. desember 1999.»

b) I innleiinga skal nytt nr. 2.5 lyde:

«2.5. Som unntak fra nr. 2.1 kan medlemsstatene også anvende bestemmelsene i nr. 2.2 og
2.3 på kontrollerte forsøk på rester som i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 8 «Rester
i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr» utføres på deres territorium på
plantefarmasøytiske produkter som inneholder aktive stoffer som allerede var på
markedet to år etter at det ble gitt underretning om direktivet, og som faktisk er påbegynt
senest 31. desember 1997.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist endret
ved kommisjonsdirektiv 95/35/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF fastsetter kravene til
det tekniske informasjonsmaterialet som søkerne skal framlegge
ved henholdsvis oppføringen av et aktivt stoff i vedlegg I og
godkjenningen av et plantefarmasøytisk produkt.

Det må angis så detaljert som mulig i vedlegg II og III til direktiv
91/414/EØF hvilke opplysninger søkerne skal framlegge, f.eks.
om de forholdene og vilkårene som skal gjelde og om de tekniske
protokoller som skal benyttes når visse data samles inn. Disse
bestemmelsene bør gjennomføres så snart de foreligger, slik at
søkerne kan bruke dem under utarbeidingen av informasjons-
materialet.

Det er nå mulig å innføre større nøyaktighet med hensyn til krav
til de data om et aktivt stoffs skjebne og oppførsel i miljøet som
er fastsatt i vedlegg II del A avsnitt 7.

Det er nå også mulig å innføre større nøyaktighet med hensyn til
krav til de data om et plantefarmasøytisk produkts skjebne og
oppførsel i miljøet som er fastsatt i vedlegg III del A avsnitt 9.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for plantehelse -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 91/414/EØF gjøres følgende endringer:

1. i del A i vedlegg II erstattes avsnitt «7. Skjebne og oppførsel
i miljøet» med vedlegg I til dette direktiv,

2. i del A i vedlegg III erstattes avsnitt «9. Skjebne og
oppførsel i miljøet» med vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme i dette direktiv, senest 30. april
1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft 1. juli 1995.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 172 av 22.7. 1995, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/96 av 4. mars 1996 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. L 230 av 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 172 av 22.7.1995, s. 6.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/36/EF

av 14. juli 1995

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(*)

Utferdiget i Brussel, 14. juli 1995.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«7. SKJEBNE OG OPPFØRSEL I MILJØET

Innledning

i) De inngitte opplysningene skal, sammen med opplysningene om ett eller flere preparater
som inneholder det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering
av det aktive stoffets skjebne og oppførsel i miljøet og av arter utenfor målgruppen som
kan risikere å bli eksponert for det aktive stoffet, dets metabolitter samt nedbrytings-
og reaksjonsprodukter, dersom de har toksikologisk eller miljømessig betydning.

ii) Opplysningene som inngis om det aktive stoffet, bør sammen med andre relevante
opplysninger samt de opplysninger som inngis om ett eller flere preparater som
inneholder det, særlig være tilstrekkelige til å:

- avgjøre om det aktive stoffet kan oppføres i vedlegg I eller ikke,

- fastlegge passende vilkår eller restriksjoner som skal knyttes til en eventuell
oppføring i vedlegg I,

- klassifisere det aktive stoffet med hensyn til fare,

- fastlegge faresymboler, fareangivelser og relevante risiko- og sikkerhetssetninger
for vern av miljøet, som skal stå på emballasjen (beholdere),

- forutse spredningen, skjebnen og oppførselen i miljøet til et aktivt stoff og dets
relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter samt tidsrommene
for dette,

- bestemme arter og populasjoner utenfor målgruppen som farene øker for på
grunn av mulig eksponering, og

- bestemme nødvendige tiltak for å redusere forurensningen av miljøet og
påvirkningen på arter utenfor målgruppen.

iii) Det skal gis en nærmere beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt, som
fastsatt i avsnitt 1 nr. 11. Dersom prøvingen utføres ved bruk av et aktivt stoff, bør det
materialet som benyttes, ha de spesifikasjoner som vil bli brukt i framstillingen av
preparater som skal godkjennes, unntatt dersom det benyttes radioaktivt merket materiale.

Dersom det utføres undersøkelser ved bruk av et aktivt stoff framstilt i laboratorier
eller i forsøksplanteproduksjonsanlegg, må undersøkelsene gjentas med et aktivt stoff
av den fabrikkframstilte typen, med mindre det kan godtgjøres at prøvingsmaterialet
som benyttes, i prinsippet er det samme for miljøprøving og miljøvurdering.

iv) Dersom det benyttes et radioaktivt merket prøvemateriale, bør merkingen av dette være
plassert på steder (ett eller flere etter behov) som gjør det mulig å klarlegge metabolisme-
og nedbrytingsveiene og å undersøke spredningen av det aktive stoffet og dets
metabolitter, reaksjons- og nedbrytingsprodukter i miljøet.

v) Det kan være nødvendig å utføre atskilte undersøkelser om metabolitter samt
nedbrytings- og reaksjonsprodukter dersom disse produktene kan utgjøre en relevant
risiko for organismer utenfor målgruppen eller for vann-, jord- og luftkvaliteten, og
dersom deres virkninger ikke kan vurderes ved hjelp av de tilgjengelige resultatene når
det gjelder det aktive stoffet. Før slike undersøkelser utføres, skal det tas hensyn til
opplysningene fra avsnitt 5 og 6.
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 00vi) Dersom det er relevant, bør prøver utformes og data analyseres ved bruk av passende
statistiske metoder.

Den statistiske analysen bør være meget detaljert (f.eks. bør alle punktestimater gis
med konfidensintervaller, og det bør gis nøyaktige p-verdier istedenfor å angi signifikant/
ikke-signifikant).

7.1. Skjebne og oppførsel i jord

Alle relevante opplysninger om typen av og egenskapene ved jord brukt i undersøkelsene,
herunder pH, innhold av organisk karbon, kationbytteevne, fordeling av partikkelstørrelse og
vannbindingsevne ved pF = 0 og pF = 2,5 skal rapporteres i samsvar med ISO eller andre
internasjonale standarder.

Den mikrobielle biomasse av jord brukt til nedbrytingsundersøkelser i laboratorium må
bestemmes like før begynnelsen og ved slutten av undersøkelsen.

Det anbefales i så stor grad som mulig å bruke den samme jorden gjennom alle laboratorie-
undersøkelser av jord.

Jord brukt til nedbrytings- eller mobilitetsundersøkelser må velges ut slik at den gir et
representativt tverrsnitt av den jorden som er typisk for de ulike regionene i Fellesskapet der
det aktive stoffet blir brukt eller forventes brukt, og må

- ha et innhold av organisk karbon på ulike nivåer, ulik fordeling av partikkelstørrelse og
ulike pH-verdier,

- dersom nedbrytingen og mobiliteten på grunnlag av andre opplysninger forventes å
være pH-avhengig (f.eks. løselighet og hydrolysehastighet, nr. 2.7 og 2.8), dekke
følgende pH-områder:

- 4,5 til 5,5
- 6 til 7, og
- 8 (ca.).

Jord som brukes, skal så vidt mulig være samlet inn fersk. Dersom bruk av lagret jord er
uunngåelig, bør lagringen være utført riktig i et begrenset tidsrom og under bestemte og
rapporterte forhold. Jord som er lagret i et lengre tidsrom, kan bare brukes til adsorpsjons-/
desorpsjonsundersøkelser.

Den jorden som velges for å starte undersøkelsen, bør ikke ha ekstreme kjennetegn når det
gjelder parametere som fordeling av partikkelstørrelse, innhold av organisk karbon og pH.

Jord bør samles inn og håndteres i samsvar med ISO 10381-6 (Jordkvalitet - Prøvetaking -
Retningslinjer for innsamling, håndtering og oppbevaring av jord til vurdering av mikrobielle
prosesser i laboratorier). Alle avvik må rapporteres og begrunnes.

Feltundersøkelser bør utføres under forhold som ligger så nær opp til vanlig praksis innenfor
landbruket som mulig, på jordtyper og under klimatiske forhold som gir et representativt tverrsnitt
av de(t) område(r) der det aktive stoffet brukes. Værforholdene skal rapporteres i de tilfeller
der det er utført feltundersøkelser.
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7.1.1. Nedbrytingsvei- og hastighet

7.1.1.1. Nedbrytingsvei

Prøvens formål

De data og opplysninger som innhentes, bør sammen med andre relevante data og opplysninger
være tilstrekkelige til å:

- bestemme, når dette er mulig, den relative betydningen av de typer prosesser som er
involvert (balanse mellom kjemisk og biologisk nedbryting),

- bestemme de enkeltbestanddeler som på ethvert tidspunkt utgjør mer enn 10 % av den
mengden aktivt stoff som er tilført, herunder, dersom det er mulig, ikke-ekstraherbare
rester,

- bestemme om mulig også enkeltbestanddeler som utgjør mindre enn 10 % av den
mengden aktivt stoff som er tilført,

- fastslå de relative mengdene av bestanddeler som forekommer (massebalanse), og

- gjøre det mulig å bestemme den aktuelle restkonsentrasjon i jord som arter utenfor
målgruppen blir eller kan bli eksponert for.

Dersom det vises til ikke-ekstraherbare rester, bestemmes disse som kjemiske stoffer som stam-
mer fra plantevernmidler brukt i samsvar med god landbrukspraksis som ikke kan ekstraheres
ved hjelp av metoder som ikke i betydelig grad endrer disse restenes kjemiske identitet. Disse
ikke-ekstraherbare rester antas ikke å omfatte fragmenter dannet via metabolske reaksjonsveier
som fører til naturlige produkter.

7.1.1.1.1.Aerob nedbryting

Situasjoner der prøver kreves

Nedbrytingsveien eller -veiene skal alltid rapporteres unntatt når arten og bruken av preparater
som inneholder det aktive stoffet, utelukker forurensning av jord, f.eks. bruk på lagrede produkter
eller behandling av trær for å lege sår.

Prøvevilkår

Nedbrytingsveien eller -veiene må rapporteres for én jordtype.

De oppnådde resultater skal angis i form av skjematiske tegninger som viser aktuelle veier, og
i form av balanseskjemaer som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale som funksjon
av tiden, f.eks. mellom:

- aktivt stoff,

- CO
2
,

- andre flyktige bestanddeler enn CO
2
,

- individuelle, identifiserte omdanningsprodukter,

- ekstraherbare stoffer som ikke er identifisert, og

- ikke-ekstraherbare rester i jord.
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 00Undersøkelsen av nedbrytingsveier skal omfatte alle mulige trinn for å beskrive og kvantifisere
ikke-ekstraherbare rester dannet etter 100 dager når de overstiger 70 % av den anvendte dosen
av det aktive stoffet. De teknikker og den metodikk som anvendes, velges best ut i hvert enkelt
tilfelle. Dersom sammensetningene ikke beskrives, skal det gis en begrunnelse.

Varigheten av undersøkelsen er vanligvis 120 døgn, unntatt dersom mengdene av
ikke-ekstraherbare rester og CO

2
 etter et kortere tidsrom kan overføres til 100 døgn på en

pålitelig måte.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides(1).

7.1.1.1.2.Utfyllende undersøkelser

- Anaerob nedbryting

Situasjoner der prøver kreves

En anaerob nedbrytingsundersøkelse skal rapporteres med mindre det kan godtgjøres
at de plantefarmasøytiske produkter som inneholder det aktive stoffet, sannsynligvis
ikke vil bli brukt under anaerobe forhold.

Vilkår og retningslinjer for prøver

De samme bestemmelser som fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 7.1.1.1.1 gjelder.

- Fotolyse på jord

Situasjoner der prøver kreves

En undersøkelse av fotolyse på jord skal rapporteres med mindre det kan godtgjøres at
avsetning av det aktive stoffet ved jordoverflaten sannsynligvis ikke vil forekomme.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides

7.1.1.2. Nedbrytingshastighet

7.1.1.2.1.Laboratorieundersøkelser

Prøvenes formål

Undersøkelser av nedbryting i jord bør gi de best mulige anslag over tiden for nedbryting av
50 % og 90 % (DT

50lab
 og DT

90lab
) av det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings-

og reaksjonsprodukter under laboratorieforhold.

- Aerob nedbryting

Situasjoner der prøver kreves

Nedbrytingshastigheten i jord skal alltid rapporteres, unntatt når arten og bruken av
plantefarmasøytiske produkter som inneholder det aktive stoffet, utelukker forurensning
av jord, f.eks. bruk på lagrede produkter eller behandling av trær for å lege sår.

(1) Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), 1995. «Procedures for assessing the environmental fate
and ecotoxity of pesticides», ISBN 90-5607-002-9.
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Prøvevilkår

Den aerobe nebrytingshastigheten til det aktive stoffet skal rapporteres i tre jordtyper i
tillegg til den nevnt i nr. 7.1.1.1.1.

For å undersøke temperaturens innflytelse på nedbryting, skal det utføres en
tilleggsundersøkelse ved 10 °C på en av jordprøvene brukt for nedbrytingsundersøkelsen
ved 20 °C inntil det foreligger en validert beregningsmodell fra EU for overføring av
nedbrytingshastigheter ved lave temperaturer.

Varigheten av undersøkelsen er vanligvis 120 døgn, unntatt dersom mer enn 90 % av
det aktive stoffet nedbrytes før nevnte tidsrom utløper.

Fra lignende undersøkelser av tre jordtyper skal alle relevante metabolitter, nedbrytings-
og reaksjonsprodukter rapporteres som forekommer i jord, og som på et hvilket som
helst tidspunkt i løpet av undersøkelsene utgjør mer enn 10 % av mengden av det aktive
stoffet som er tilsatt, unntatt når deres DT

50
-verdier har kunnet bestemmes ut fra

resultatene av nedbrytingsundersøkelsene med det aktive stoffet.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides.

- Anaerob nedbryting

Situasjoner der prøver kreves

Et aktivt stoffs anaerobe nedbryting skal rapporteres dersom det må utføres en anaerob
undersøkelse i samsvar med nr. 7.1.1.1.2.

Prøvevilkår

Et aktivt stoffs anaerobe nedbrytingshastighet skal undersøkes i jord brukt til den
anaerobe undersøkelsen utført i samsvar med nr. 7.1.1.1.2.

Varigheten av undersøkelsen er vanligvis 120 døgn, unntatt dersom mer enn 90 % av
det aktive stoffet nedbrytes før nevnte tidsrom utløper.

Fra lignende undersøkelser av én jordtype skal alle relevante metabolitter, nedbrytings-
og reaksjonsprodukter som forekommer i jord, og som på et hvilket som helst tidspunkt
i løpet av undersøkelsene utgjør mer enn 10 % av mengden av det aktive stoffet som er
tilsatt, unntatt når deres DT

50
-verdier har kunnet bestemmes ut fra resultatene av

nedbrytingsundersøkelsene med det aktive stoffet.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides.

7.1.1.2.2.Feltundersøkelser

- Undersøkelser av spredning i jord

Prøvens formål

Undersøkelser av spredningen i jord bør gi de best mulige anslag over tiden som går
med før 50 % og 90 % (DT

50f
 og DT

90f
) av det aktive stoffet er forsvunnet under

feltforhold. Når det er relevant, skal opplysninger om relevante metabolitter, nedbrytings-
og reaksjonsprodukter rapporteres.
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 00Situasjoner der prøver kreves

Prøvene skal utføres under forhold der DT
50lab

 bestemt ved 20 C° og ved et vanninnhold
i jorden relatert til en pF-verdi på 2 til 2,5 (sugetrykk) er mer enn 60 døgn.

Dersom plantefarmasøytiske produkter som inneholder det aktive stoffet, er beregnet
på å brukes under kalde klimatiske forhold, må prøvene utføres dersom DT

50lab
, bestemt

ved 10 °C og ved et vanninnhold i jorden relatert til en pF-verdi på 2 til 2,5 (sugetrykk)
er mer enn 90 døgn.

Prøvevilkår

Det skal fortsettes med individuelle undersøkelser av en rekke representative jordprøver
(vanligvis fire forskjellig typer) inntil > 90 % av den anvendte mengden er forsvunnet.
Undersøkelsene skal vare høyst 24 måneder.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesti-
cides

- Undersøkelser av restkonsentrasjoner i jord

Prøveformål

Undersøkelser av restkonsentrasjoner i jord bør gi anslag over restkonsentrasjoner ved
innhøsting eller på tidspunktet for såing eller planting av etterfølgende avlinger.

Situasjoner der prøver kreves

Undersøkelser av restkonsentrasjoner skal rapporteres dersom DT
50lab

 er større enn en
tredel av tidsrommet mellom behandling og innhøsting, og dersom det er mulig at
etterfølgende avling kan absorbere rester, unntatt når restkonsentrasjoner i jord ved
såing eller planting av en etterfølgende avling med pålitelighet kan anslås ut fra dataene
fra undersøkelser av spredning i jord, eller dersom det kan godtgjøres at disse restene
ikke kan være fytotoksiske eller etterlate uakseptable rester i rotasjonsvekster.

Prøvevilkår

Det skal fortsettes med individuelle undersøkelser inntil innhøsting eller såing og plant-
ing av etterfølgende avlinger, med mindre > 90 % av den anvendte mengden er
forsvunnet.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesti-
cides

- Undersøkelser av akkumulering i jord

Prøvenes formål

Prøvene bør gi tilstrekkelige data til å vurdere muligheten for akkumulering av rester
av det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter.
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Situasjoner der prøver kreves

Dersom det på grunnlag av spredning i jord fastslås at DT
90f

 > ett år, og dersom gjentatt
behandling planlegges, enten i samme vekstsesong eller i etterfølgende år, må muligheten
for akkumulering av rester i jord og det nivå der det oppnås en platåkonsentrasjon,
undersøkes, unntatt dersom pålitelige opplysninger kan framskaffes ved hjelp av en
beregningsmodell eller en annen hensiktsmessig vurdering.

Prøvevilkår

Det skal utføres lengre feltundersøkelser på to relevante jordtyper som skal behandles
med produktet flere ganger. Før søkeren gjennomfører disse undersøkelsene, skal han
innhente samtykke fra vedkommende myndigheter med hensyn til typen undersøkelse
som skal utføres.

7.1.2. Adsorpsjon og desorpsjon

Prøvens formål

De innhentede data og opplysninger bør sammen med andre relevante data og opplysninger
være tilstrekkelige til å fastslå adsorpsjonskoeffisienten for det aktive stoffet og for relevante
metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter.

Situasjoner der prøver kreves

Undersøkelsene skal alltid rapporteres, unntatt når arten og bruken av preparater som inneholder
det aktive stoffet, utelukker forurensning av jord, f.eks. bruk på lagrede produkter eller behandling
av trær for å lege sår.

Prøvevilkår

Undersøkelser av et aktivt stoff skal rapporteres for fire jordtyper.

Fra lignende undersøkelser av minst tre jordtyper skal alle relevante metabolitter samt
nedbrytings- og reaksjonsprodukter rapporteres som i nedbrytingsundersøkelser i jord på et
hvilket som helst tidspunkt utgjør mer enn 10 % av mengden av det aktive stoffet som er tilsatt.

Retningslinjer for prøving

OECD-metode 106

7.1.3. Mobilitet i jord

7.1.3.1. Kolonneundersøkelser

Prøvens formål

Prøven skal gi tilstrekkelige data for å vurdere mobilitets- og nedvaskingspotensialet til det
aktive stoffet og om mulig til relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter.

Situasjoner der prøver kreves

Det skal utføres undersøkelser i fire jordtyper dersom det i forbindelse med adsorpsjons- og
desorpsjonsundersøkelsene i nr. 7.1.2. ikke er mulig å oppnå pålitelige verdier for
adsorpsjonskoeffisienten.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides.
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 007.1.3.2. Kolonnestudier av eldet restkonsentrasjon

Prøvens formål

Prøven skal gi tilstrekkelige data til å anslå mobilitets- og nedvaskingspotensialet til relevante
metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter.

Situasjoner der prøver kreves

Undersøkelsene skal utføres, unntatt

- når arten og bruken av preparater som inneholder det aktive stoffet, utelukker
forurensning av jord, f.eks. bruk på lagrede produkter eller behandling av trær for å
lege sår, eller

- dersom det er blitt utført en atskilt undersøkelse for metabolitten, nedbrytings- eller
reaksjonsproduktet i samsvar med nr. 7.1.2 eller 7.1.3.1.

Prøvevilkår

Aldringsperioden(e) bør bestemmes ut fra undersøkelse av nedbrytingsmønstrene til aktive
stoffer og metabolitter for å sikre at det finnes et relevant spektrum av metabolitter på
nedvaskingstidspunktet.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides.

7.1.3.3. Lysimeterundersøkelser eller feltnedvaskingsundersøkelser

Prøvenes formål

Prøvene skal gi data om

- mobiliteten i jord,

- potensialet for nedvasking i grunnvannet,

- potensialet for spredning i jord.

Situasjoner der prøver kreves

Det kreves ekspertvurdering for å avgjøre om det bør utføres lysimeterundersøkelser eller
feltnedvaskingsundersøkelser, der det tas hensyn til resultatene fra nedbrytingsundersøkelser
og andre mobilitetsundersøkelser og den antatte miljømessig konsentrasjon i grunnvannet
(PEC

GW
), beregnet i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III avsnitt 9. Typen undersøkelse

som skal utføres, og vilkårene for den bør drøftes med vedkommende myndigheter.

Prøvevilkår

Det kreves en omhyggelig utforming av både eksperimentelle installasjoner og individuelle
undersøkelser for å sikre at resultatene som oppnås, kan brukes for vurderingsformål.
Undersøkelsene bør omfatte en realistisk, verst tenkelig situasjon der det tas hensyn til jordtype,
klimatiske forhold, dose samt hyppighet og tidsrom for anvendelsen.
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Sigevann fra jordkolonner skal analyseres med passende mellomrom, mens rester i
plantemateriale skal bestemmes ved innhøsting. Rester i jordprofilen i minst fem lag skal
bestemmes ved avslutningen av forsøksarbeidet. Mellomliggende prøvetaking skal unngås,
ettersom fjerning av planter (bortsett fra innhøsting i samsvar med vanlig jordbrukspraksis) og
jordkjerner påvirker nedvaskingsprosessen.

Nedbør samt jord- og lufttemperatur må registreres med jevne mellomrom (minst én gang i
uken).

- Lysimeterundersøkelser

Prøvevilkår

Minstedybden for lysimetere bør være 100 cm, og deres største dybde bør være 130
cm. Jordkjernene skal være urørt. Jordtemperaturene skal tilsvare dem som forekommer
ute i marken. Om nødvendig må det vannes ekstra for å sikre optimal plantevekst og for
å sikre at mengden av infiltrasjonsvann er den samme som i de regioner det søkes
godkjenning for. Dersom jorden må bearbeides i løpet av undersøkelsen av
landbruksmessige grunner, skal bearbeidingsgrensen være en dybde på 25 cm.

- Feltnedvaskingsundersøkelser

Prøvevilkår

Det skal inngis opplysninger om grunnvannsspeilet i forsøksfeltene. Dersom det
observeres sprekker i jorden i løpet av undersøkelsen, skal det gis en detaljert beskrivelse
av dette.

Antallet og plasseringen av innretninger for vannprøvetaking skal særlig planlegges
omhyggelig. Plasseringen av disse innretningene i jorden skal ikke medføre dannelse
av preferansestrømningsveier.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides.

7.2. Skjebne og oppførsel i vann og luft

Prøveformål

De data og opplysninger som innhentes, bør sammen med data innhentet for ett eller flere
preparater som inneholder det aktive stoffet, og andre relevante opplysninger være tilstrekkelige
til å fastslå eller muliggjøre vurdering av:

- persistens i vannsystemer (bunnsediment og vann, herunder suspenderte partikler),

- i hvilken grad vann, sedimentorganismer og luft står i fare,

- muligheten for forurensning av overflatevann og grunnvann.

7.2.1. Nedbrytingsvei og -hastighet i akvatiske systemer (som ikke omfattes av nr. 2.9)

Prøvens formål

De data og opplysninger som innhentes, bør sammen med andre relevante data og opplysninger
være tilstrekkelige til å
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 00- bestemme den relative betydningen av de typer prosesser som er involvert (balanse
mellom kjemisk og biologisk nedbryting),

- bestemme, om mulig, de enkeltbestanddeler som forekommer,

- fastslå de relative mengdene av bestanddeler som forekommer, samt deres fordeling
som henholdsvis vann, herunder suspenderte partikler, og sediment, og

- gjøre det mulig å bestemme den aktuelle restkonsentrasjon som arter utenfor målgruppen
blir eller kan bli eksponert for.

7.2.1.1. Nedbryting ved hydrolyse

Sitasjoner der prøver kreves

Prøvene bør alltid utføres med hensyn til relevante metabolitter samt nedbrytings- og
reaksjonsprodukter som på et hvilket som helst tidspunkt utgjør mer enn 10 % av den mengden
aktivt stoff som er tilsatt, med mindre det foreligger tilstrekkelige opplysninger om deres
nedbryting fra prøven utført i samsvar med nr. 2.9.1.

Vilkår og retningslinjer for prøver

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 2.9.1 gjelder.

7.2.1.2. Fotokjemisk nedbryting

Situasjoner der prøver kreves

Prøvene skal alltid utføres med hensyn til relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjons-
produkter som på et hvilket som helst tidspunkt utgjør mer enn 10 % av den mengden aktivt
stoff som er tilsatt, med mindre det foreligger tilstrekkelige opplysninger om deres nedbryting
fra prøven utført i samsvar med nr. 2.9.2 og 2.9.3.

Vilkår og retningslinjer for prøver

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 2.9.2 og 2.9.3 gjelder.

7.2.1.3. Biologisk nedbryting

7.2.1.3.1.Lett biologisk nedbrytbarhet

Situasjoner der prøver kreves

Prøven skal alltid utføres, med mindre det ikke kreves etter bestemmelsene i vedlegg VI til
direktiv 67/548/EØF om klassifisering av det aktive stoffet.

Retningslinjer for prøver

EØF-metode C4.

7.2.1.3.2.Vann-/sedimentundersøkelse

Situasjoner der prøver kreves
Prøven skal alltid rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at forurensning av overflatevann
ikke vil forekomme.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides.
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7.2.1.4. Nedbryting i den mettede sonen

Situasjoner der prøver kreves

Omdanningshastigheter for aktive stoffer samt for relevante metabolitter, nedbrytings- og
reaksjonsprodukter i den mettede sonen kan gi nyttige opplysninger om disse stoffenes skjebne
i grunnvannet.

Prøvevilkår

Det kreves ekspertvurdering for å avgjøre om disse opplysningene er nødvendige. Før søkeren
gjennomfører disse undersøkelsene, skal han innhente samtykke fra vedkommende myndigheter
med hensyn til typen undersøkelse som skal utføres.

7.2.2. Nedbrytingsvei og -hastighet i luft (dersom dette ikke omfattes av nr. 2.10)

Retningslinjer under utarbeiding.

7.3. Bestemmelse av restkonsentrasjon

På bakgrunn av den kjemiske sammensetningen av rester som forekommer i jord, vann eller
luft som følge av bruk eller foreslått bruk av et plantefarmasøytisk produkt som inneholder et
aktivt stoff, skal det inngis et forslag til bestemmelse av restkonsentrasjonen der det tas hensyn
til både det innhold som er funnet, og til den toksikologiske og miljømessige betydning.

7.4. Overvåkingsdata

Overvåkingsdata som foreligger om skjebnen og oppførselen til det aktive stoffet samt til
relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter, skal rapporteres.»

______
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VEDLEGG II

«9. SKJEBNE OG OPPFØRSEL I MILJØET

Innledning

i) De inngitte opplysningene skal, sammen med opplysningene om det aktive stoffet som
fastsatt i vedlegg II, være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av det
plantefarmasøytiske produktets skjebne og oppførsel i miljøet og av arter utenfor
målgruppen som kan risikere å bli eksponert for det.

ii) Opplysningene som inngis om det plantefarmasøytiske produktet, bør sammen med
andre relevante opplysninger samt de opplysninger som inngis om det aktive stoffet,
særlig være tilstrekkelige til å:

- fastlegge faresymboler, fareangivelser og relevante risiko- og sikkerhetssetninger
for vern av miljøet, som skal stå på emballasjen (beholdere),

- forutse spredningen, skjebnen og oppførselen i miljøet samt tidsrommene for
dette,

- bestemme arter og populasjoner utenfor målgruppen som farene øker for på
grunn av mulig eksponering, og

- bestemme nødvendige tiltak for å redusere forurensningen av miljøet og
påvirkningen på arter utenfor målgruppen.

iii) Dersom det benyttes et radioaktivt merket prøvemateriale, gjelder bestemmelsene i
punkt iv) i innledningen i vedlegg II avsnitt 7.

iv) Dersom det er relevant, bør det uformes prøver og analyseres data ved bruk av passende
statistiske metoder.

Den statistiske analysen bør være meget detaljert (f.eks. bør alle punktestimater gis
med konfidensintervaller, og nøyaktige p-verdier bør gis istedenfor å angi signifikant/
ikke-signifikant).

v) Forventede miljømessige konsentrasjoner i jord (PEC
S
), vann (PEC

SW
 og PEC

GW
) og

luft (PEC
A
).

Det skal gis begrunnede overslag over de forventede konsentrasjoner av det aktive
stoffet og relevante metabolitter samt nedbrytings- og reaksjonsprodukter i jord,
grunnvann, overflatevann og luft som følge av bruk eller foreslått bruk. I tillegg skal
det foretas en realistisk beregning på grunnlag av det verst tenkelige tilfelle.

For beregningen av slike konsentrasjoner gjelder følgende definisjoner:

- Forventet miljømessig konsentrasjon i jord (PEC
S
)

Restkonsentrasjoner i jordens øverste lag som organismer utenfor målgruppen
kan bli eksponert for (akutt og kronisk eksponering).

- Forventet miljømessig konsentrasjon i overflatevann (PEC
SW

)

Restkonsentrasjoner i overflatevann som organismer utenfor målgruppen kan
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bli eksponert for (akutt og kronisk eksponering).

- Forventet miljømessig konsentrasjon i grunnvann (PEC
GW

)

Restkonsentrasjoner i grunnvann.

- Forventet miljømessig konsentrasjon i luft (PEC
A
)

Restkonsentrasjoner i luft som mennesker, dyr og andre organismer utenfor
målgruppen kan bli eksponert for (akutt og kronisk eksponering).

Ved beregningen av disse konsentrasjonene skal det tas hensyn til alle relevante
opplysninger om det plantefarmasøytiske produktet og det aktive stoffet. En nyttig
metode for disse beregningene finnes i EPPO-programmene for vurdering av
miljørisikoer(1). Dersom det er relevant, bør parametrene i dette avsnitt brukes.

Når det benyttes modeller til beregningen av forventede miljømessige konsentrasjoner,
skal disse

- gi et best mulig overslag der alle relevante prosesser inngår, idet det tas hensyn
til realistiske parametere og antakelser,

- om mulig underkastes en pålitelig validering med målinger utført under forhold
som er relevante for bruken av modellen,

- være relevante for forholdene i området der preparatet skal brukes.

De inngitte opplysningene skal, når det er relevant, omfatte opplysningene omhandlet
i vedlegg II del A avsnitt 7.

9.1. Skjebne og oppførsel i jord

Når det er relevant, gjelder de samme bestemmelsene om opplysninger som skal gis om benyttet
jord og utvelgelsen av den, som fastsatt i vedlegg II nr. 7.1.

9.1.1. Nedbrytingshastighet i jord

9.1.1.1. Laboratorieundersøkelser

Prøvens formål

Undersøkelser av nedbryting i jord bør gi de best mulige overslag over den tiden som går med
til nedbryting av 50 og 90 % (DT

50lab
 og DT

90lab
) av det aktive stoffet under laboratorievilkår.

Situasjoner der prøver kreves

Plantefarmasøytiske produkters persistens og oppførsel i jord skal undersøkes, med mindre det
er mulig å ekstrapolere dette fra data oppnådd om det aktive stoffet og relevante metabolitter,
nedbrytings- og reaksjonsprodukter i samsvar med kravene i vedlegg II nr. 7.1.1.2. Denne
ekstrapoleringen er for eksempel ikke mulig for formuleringer med langsom frigiving.

Prøvevilkår

Hastigheten for aerob og/eller anaerob nedbryting i jord skal rapporteres.

Varigheten av undersøkelsen er vanligvis 120 døgn, unntatt dersom mer enn 90 % av det
aktive stoffet nedbrytes før nevnte tidsrom utløper.

(1) OEPP/EPPO (1993). Decision-making schemes for the environmental risk assessment of plant protection products.
Bulletin OEPP/EPPO 23, 1-154 og 24, 1-87.
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 00Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides.

9.1.1.2. Feltundersøkelser

- Undersøkelser av spredning i jord

Prøvens formål

Undersøkelser av spredningen i jord skal gi de best mulige overslag over den tiden
som går med før 50 og 90 % (DT

50f
 og DT

90f
) av det aktive stoffet er forsvunnet under

feltforhold. Eventuelt skal det samles inn opplysninger om relevante metabolitter,
nedbrytings- og reaksjonsprodukter.

Situasjoner der prøver kreves

Plantefarmasøytiske produkters spredning og oppførsel i jord skal undersøkes, med
mindre det er mulig å ekstrapolere dette fra data oppnådd om det aktive stoffet og
relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i samsvar med kravene i
vedlegg II nr. 7.1.1.2. Denne ekstrapoleringen er for eksempel ikke mulig for
formuleringer med langsom frigiving.

Vilkår og retningslinjer for prøver

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i vedlegg II nr. 7.1.1.2.2
gjelder.

- Undersøkelser av restkonsentrasjoner i jord

Prøvens formål

Undersøkelser av restkonsentrasjoner i jord skal gi overslag over restkonsentrasjonene
i jord ved innhøsting eller på tidspunktet for såing og planting av etterfølgende avlinger.

Situasjoner der prøver kreves

Undersøkelser av restkonsentrasjoner i jord skal rapporteres, med mindre det er mulig
å ekstrapolere dette fra data oppnådd om det aktive stoffet og relevante metabolitter,
nedbrytings- og reaksjonsprodukter i samsvar med kravene i vedlegg II nr. 7.1.1.2.2.
Denne ekstrapoleringen er for eksempel ikke mulig for formuleringer med langsom
frigiving.

Prøvevilkår

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i vedlegg II nr. 7.1.1.2.2
gjelder.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides.
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- Undersøkelser av akkumulering i jord

Prøvens formål

Undersøkelsene bør gi tilstrekkelige data til å vurdere muligheten for akkumulering av
restkonsentrasjoner av det aktive stoffet og av relevante metabolitter, nedbrytings- og
reaksjonsprodukter.

Situasjoner der prøver kreves

Undersøkelser av akkumulering i jord skal rapporteres, med mindre det er mulig å
ekstrapolere dette fra data oppnådd om det aktive stoffet og relevante metabolitter,
nedbrytings- og reaksjonsprodukter i samsvar med kravene i vedlegg II nr. 7.1.1.2.2.
Denne ekstrapoleringen er for eksempel ikke mulig for formuleringer med langsom
frigiving.

Prøvevilkår

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i vedlegg II nr. 7.1.1.2.2
gjelder.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides.

9.1.2. Mobilitet i jord

Prøvens formål

Undersøkelsene bør gi tilstrekkelige data til å vurdere mobiliteten og nedvaskingspotensialet
for det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter.

9.1.2.1. Laboratorieundersøkelser

Situasjoner der prøver kreves

Plantefarmasøytiske produkters mobilitet i jord skal undersøkes, med mindre det er mulig å
ekstrapolere dette fra data oppnådd i samsvar med kravene i vedlegg II nr. 7.1.2 og 7.1.3.
Denne ekstrapoleringen er for eksempel ikke mulig for formuleringer med langsom frigiving.

Retningslinjer for prøver

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxity of pesticides.

9.1.2.2. Lysimeterundersøkelser eller feltnedvaskingsundersøkelser

Prøvens formål

Prøven bør gi data om:

- det plantefarmasøytiske produktets mobilitet i jord,

- muligheten for nedvasking til grunnvannet,

- muligheten for spredning i jord.
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 00Situasjoner der prøver kreves

Det kreves ekspertvurdering for å avgjøre om det bør utføres lysimeterundersøkelser eller
feltnedvaskingsundersøkelser, der det tas hensyn til resultatene fra nedbrytingsundersøkelser
og mobilitetsundersøkelser og den beregnede PEC

S
. Typen undersøkelse som skal utføres, bør

drøftes med vedkommende myndigheter.

Disse undersøkelsene skal utføres med mindre det er det er mulig å ekstrapolere dette fra data
oppnådd om det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i
samsvar med kravene i vedlegg II nr. 7.1.3. Denne ekstrapoleringen er for eksempel ikke mulig
for formuleringer med langsom frigiving.

Prøvevilkår

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i vedlegg II nr. 7.1.3.3 gjelder.

9.1.3. Beregning av forventede konsentrasjoner i jord

PEC
S
-overslag skal være knyttet både til én enkelt behandling med største dose som det søkes

godkjenning for, og til det høyeste antall behandlinger og største doser som det søkes godkjenning
for, for hver relevant jordtype som prøves, og være uttrykt i mg aktivt stoff og relevante
metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter per kg jord.

Faktorene som skal vurderes ved utarbeidingen av PEC
S
-overslag, gjelder direkte og indirekte

anvendelse på jorden, vinddrift, avrenning og nedvasking og omfatter prosesser som fordamping,
adsorpsjon, hydrolyse, fotolyse samt aerob og anaerob nedbryting. Med henblikk på
PEC

S
-beregninger kan jordens tetthet antas å være 1,5 g/cm3 i tørrvekt, mens jordlagets dybde

antas å være 5 cm for anvendelse på jordoverflaten og 20 cm når det dreier seg om innarbeiding
i jorden. Dersom det er plantedekke på behandlingstidspunktet, skal det antas at 50 % (mini-
mum) av den anvendte mengden når jordoverflaten med mindre faktiske eksperimentelle data
gir mer spesifikke opplysninger.

Det skal gis innledende beregninger samt korttids- og langtidsberegninger av PEC
S
 (tidsveide

gjennomsnitt):

- innledende: umiddelbart etter anvendelse,

- korttids: 24 timer, 2 døgn og 4 døgn etter siste anvendelse,

- langtids: 7, 28, 50 og 100 døgn etter siste anvendelse, dersom relevant.

9.2. Skjebne og oppførsel i vann

9.2.1. Beregning av konsentrasjoner i grunnvann

Forurensningsveiene for grunnvannet skal bestemmes idet det tas hensyn til relevante
landbruksmessige, plantesanitære og miljømessige (herunder klimatiske) forhold.

Det skal gis egnede overslag (beregninger) over forventet miljømessig konsentrasjon i
grunnvannet PEC

GW
 av det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og

reaksjonsprodukter.

PEC-beregninger skal være knyttet til det høyeste antall og de største doser som anvendes, og
som det søkes om godkjenning for.
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Ekspertvurdering er nødvendig for å avgjøre om ytterligere feltundersøkelser vil kunne gi
nyttige opplysninger. Før disse undersøkelsene gjennomføres, skal søkeren innhente
vedkommende myndigheters samtykke med hensyn til type undersøkelse som skal utføres.

9.2.2. Innvirkning på vannbehandlingsmetoder

I tilfeller der disse opplysningene er nødvendige i forbindelse med betinget godkjenning i
henhold til vedlegg VI del C nr. 2.5.1.2 bokstav b), skal de inngitte opplysningene gjøre det
mulig å fastslå eller anslå effektiviteten til vannbehandlingsmetoder (behandling av drikkevann
og spillvann) og innvirkning på slike metoder. Før disse undersøkelsene gjennomføres, skal
søkeren innhente vedkommende myndigheters samtykke med hensyn til type undersøkelse
som skal utføres.

9.2.3. Beregning av konsentrasjoner i overflatevann

Forurensningsveiene for overflatevannet skal bestemmes idet det tas hensyn til relevante
landbruksmessige, plantesanitære og miljømessige (herunder klimatiske) forhold.

Det skal gis egnede overslag (beregninger) over forventet miljømessig konsentrasjon i
overflatevann PEC

SW
 av det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og

reaksjonsprodukter.

PEC-beregninger skal være knyttet både til det høyeste antall og de største doser som anvendes,
og som det søkes godkjenning for, og være relevante for sjøer, dammer, elver, kanaler, bekker,
vannings- og avvanningskanaler og dreneringsgrøfter.

Faktorene som skal vurderes ved utarbeidingen av PEC
SW

-overslag, gjelder direkte og indirekte
anvendelse på jorden, vinddrift, avrenning, avløp via dreneringsgrøfter og atmosfærisk avsetning
og omfatter prosesser som fordampning, adsorpsjon, adveksjon, hydrolyse, fotolyse, biologisk
nedbryting, sedimentering og resuspensjon.

Det skal gis innledende beregninger samt korttids- og langtidsberegninger av PEC
SW

 for
stillestående vann og vann som beveger seg sakte (tidsveide gjennomsnitt):

- innledende: umiddelbart etter anvendelse,

- korttids: 24 timer, 2 døgn og 4 døgn etter siste anvendelse,

- langtids: 7, 14, 21, 28 og 42 døgn etter siste anvendelse, dersom relevant.

Ekspertvurdering er nødvendig for å avgjøre om ytterligere feltundersøkelser vil kunne gi
nyttige opplysninger. Før disse undersøkelsene gjennomføres, skal søkeren innhente
vedkommende myndigheters samtykke med hensyn til type undersøkelse som skal utføres.

9.3. Skjebne og oppførsel i luft

Retningslinjer under utarbeiding.»

___
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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 XV er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 21/95 av 5. april 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XV (Statsstøtte)(1).

Rådet for Den europeiske union har vedtatt rådsforordning (EF)
nr. 3094/95(2) av 22. desember 1995 om støtte til skipsbyggings-
industrien, som omfatter dens forpliktelser etter OECD-avtalen
om anvendelse av normale konkurransevilkår innen kommersiell
skipsbygging og verkstedindustri.

De relevante artikler i rådsdirektiv 90/684/EØF av 21. desember
1990 om støtte til skipsbyggingsindustrien(3), sist endret ved
rådsdirektiv 94/73/EF av 19. desember 1994(4), får i henhold til
artikkel 10 i rådsforordning (EF) nr. 3094/95 fortsatt anvendelse
inntil OECD-avtalen om anvendelse av normale konkurranse-
vilkår innen kommersiell skipsbygging og verkstedindustri trer i
kraft - forutsatt at nevnte avtale ikke trer i kraft før 1. januar 1996
- men senest til 1. oktober 1996.

Med sikte på å opprettholde ensartede regler innenfor EØS, bør
de relevante artikler i rådsdirektiv 90/684/EØF av 21. desember
1990 om støtte til skipsbyggingsindustrien, som innlemmet i
EØS-avtalen, fortsatt få anvendelse innenfor EØS så lenge
direktivet er i kraft innenfor Den europeiske union.

Avtalens vedlegg XV nr. 1b bør derfor endres -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XV nr. 1b (rådsdirektiv 90/684/EØF) skal ny
tilpasning t) lyde:

“t) Artikkel 13 skal lyde: Bestemmelsene i dette direktiv får
anvendelse inntil artikkel 1 til 9 i rådsforordning (EF)
nr. 3094/95 om støtte til skipsbyggingsindustrien trer i kraft
i Det europeiske fellesskap, men senest til 1. oktober 1996.”

Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft 1. april 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1. Den får anvendelse fra 1. januar 1996.

Artikkel 3
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 16/96
av 4. mars 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

(1) EFT nr. L 158 av 8.7.1995, s. 43, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 25
av 8.7.1995, s. 10.

(2) EFT nr. L 332 av 30.12.1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 380 av 31.12.1995, s. 27.

(4 ) EFT nr. L 351 av 21.12.1994, s. 10.

Utferdiget i Brussel, 4. mars 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides
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