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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 38/96
av 5. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

01

96/EØS/51/01

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 I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
32/96 av 5. juni 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg I
(Veterinære og plantesanitære forhold)(1).

Kommisjonsdirektiv 95/11/EF av 4. mai 1995 om endring av
rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for
vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg I kapittel II nr. 2 (rådsdirektiv 87/153/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 L 0011: Kommisjonsdirektiv 95/11/EF av 4. mai 1995
(EFT nr. L 106 av 11.5.1995, s. 23).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 95/11/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. september 1996, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 5. juli 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 237, 19.9.1996, s. 42 og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 41,
19.9.1996, s. 6.

(2) EFT nr. L 106 av 11.5.1995, s. 23.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970
om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endra ved tilmeldingsakta
for Austerrike, Finland og Sverige, særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

I direktiv 70/524/EØF vart det fastsett å vedta retningslinjer for
vurderinga av tilsetjingsstoff i fôrvarer, noko som vart gjort ved
rådsdirektiv 87/153/EØF av 16. februar 1987 om fastsettelse av
retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer(2), sist
endra ved kommisjonsdirektiv 94/40/EF(3), og av eventuelle
endringar av dei på grunn av den vitskaplege og tekniske utviklinga.

For å vere trygg på at mikrobestammene vert tekne vare på utan å
verte endra, og såleis sikre kontinuiteten under heile den industrielle
bruken er det naudsynt å deponere referansematerialet i ei
kultursamling som etter Budapest-konvensjonen er godkjend som
internasjonal deponeringsstyresmakt. Dette kravet gjer det òg
mogleg å vise klårt til dei mikrobestammene som vert nytta.

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

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
Vedlegget til direktiv 87/153/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, seinast
31. desember 1995. 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 tjuande dagen etter at det er
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 4
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/11/EF

av 4. mai 1995

om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering
av tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

Utferda i Brussel, 4. mai 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 106, 11.5.1995, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/96 av 28. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) TEF nr. L 270 av 14.12.1970, s. 1.

(2) TEF nr. L 64 av 7.3.1987, s. 19.

(3) TEF nr. L 208 av 11.8.1994, s. 15.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende14.11.1996 Nr.51/0003

VEDLEGG

1. I kapittel II skal nr. 2.2 lyde:

«2.2. Bruttoformel og strukturformel samt molekylvekt. Dersom det aktive stoffet er et
gjæringsprodukt, kvalitativ og kvantitativ sammensetning av hovedbestanddelene.

For mikroorganismer: navn på og beliggenhet for kultursamlingen som er anerkjent som
internasjonal deponeringsmyndighet(1), og der stammen er deponert (om mulig i Den
europeiske union), deponeringsnummer, genmodifisering og alle egenskaper som er viktige
for identifikasjon av organismen. I tillegg opprinnelse, aktuelle morfologiske og
fysiologiske egenskaper, utviklingsstadier, viktige faktorer som kan innvirke på
mikroorganismens biologiske aktivitet (som tilsetningsstoff), og andre genetiske
opplysninger for identifikasjonen. Antall kolonidannende enheter (KDE) per gram.

For enzympreparater: biologisk opprinnelse (ved mikrobiell opprinnelse: navn på og
beliggenhet for kultursamlingen som er anerkjent som internasjonal deponeringsmyndighet,
og der stammen er deponert (om mulig i Den europeiske union), deponeringsnummer,
genmodifisering og alle egenskaper som er viktige for identifikasjon av enzympreparatet,
herunder genetisk identifikasjon), aktivitet overfor aktuelle kjemisk rene modellsubstrater
og andre fysisk-kjemiske egenskaper.

Det skal i hvert tilfelle framlegges kopi av kvitteringen for at mikroorganismen er deponert
hos en internasjonal deponeringsmyndighet, med angivelse av mikroorganismens navn
og taksonomiske beskrivelse i samsvar med internasjonale nomenklaturkoder.»

2. I kapittel V skal nr. 2.2 lyde:

«2.2. Bruttoformel og strukturformel samt molekylvekt. Dersom det aktive stoffet er et
gjæringsprodukt, kvalitativ og kvantitativ sammensetning av hovedbestanddelene.

For mikroorganismer: navn på og beliggenhet for kultursamlingen som er anerkjent som
internasjonal deponeringsmyndighet, og der stammen er deponert (om mulig i Den
europeiske union), deponeringsnummer, genmodifisering og alle egenskaper som er viktige
for identifikasjon av organismen.

For enzympreparater: biologisk opprinnelse (ved mikrobiell opprinnelse: navn på og
beliggenhet for kultursamlingen som er anerkjent som internasjonal deponeringsmyndighet,
og der stammen er deponert (om mulig i Den europeiske union), deponeringsnummer,
genmodifisering og alle egenskaper som er viktige for identifikasjon av enzympreparatet,
herunder genetisk identifikasjon), aktivitet overfor aktuelle kjemisk rene modellsubstrater
og andre fysisk-kjemiske egenskaper.»

(1) Internasjonal deponeringsmyndighet etter artikkel 7 i Budapest-konvensjonen om internasjonal anerkjennelse av
deponering av mikroorganismer i forbindelse med behandling av patentsaker.
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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 I er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 32/96 av 5. juni 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg I
(Veterinære og plantesanitære forhold)(1).

Kommisjonsvedtak 95/274/EF av 10. juli 1995 om endring av
vedtak 91/516/EØF om fastsettelse av en liste over stoffer som
det er forbudt å bruke i fôrblandinger(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg I kapittel II nr. 4a (kommisjonsvedtak
91/516/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 D 0274: Kommisjonsvedtak 95/274/EF av 10. juli 1995
(EFT nr. L 167 av 18.7.1995, s. 24).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 95/274/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. september 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. 39/96
av 5. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)

Utferdiget i Brussel, 5. juli 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 237, 19.9.1996, s. 42 og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 41,
19.9.1996, s. 6.

(2) EFT nr. L 167 av 18.7.1995, s. 24.

96/EØS/51/02
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 om
markedsføring av fôrblandinger(1), sist endra ved tilmeldingsakta
for Austerrike, Finland og Sverige, særleg artikkel 10 bokstav c),
og

ut frå desse synsmåtane:

I kommisjonsvedtak 91/516/EØF(2) er det fastsett ei liste over
stoff som det er forbode å nytte i fôrblandingar.

Forbodet mot bruk av handsama huder må fastsetjast nærmare
for å unngå at det ikkje kan nyttast visse typar avfall frå huder
som har vore handsama på ein slik måte at det ikkje er til fare for
dyr, t.d. ved salting. Føremålet med dette tiltaket er å hindre
utslepp av avfall som kan ureine miljøet.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste fôrvareutvalet -

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1
Vedlegget til vedtak 91/516/EØF vert endra i samsvar med
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2
Dette vedtaket skal nyttast frå 1. juni 1996.

Artikkel 3
Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 167, 18.7.1995, s. 24, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/96 av 28. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende

(1) TEF nr. L 86 av 6.4.1979, s. 30.

(2) TEF nr. L 281 av 9.10.1991, s. 23.

KOMMISJONSVEDTAK

av 10. juli 1995

om endring av vedtak 91/516/EØF om fastsettelse av en liste over stoffer som det er
forbudt å bruke i fôrblandinger(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

(95/274/EF)

Utferda i Brussel, 10. juli 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Nr. 2 skal lyde:

«2. Huder som er behandlet med garvestoffer, og avfall fra slike huder.»
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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 I er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 32/96 av 5. juni 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg I
(Veterinære og plantesanitære forhold)(1).

Kommisjonsdirektiv 95/33/EF av 10. juli 1995 om endring av
rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i
fôrvarer(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg I kapittel II nr. 9 (rådsdirektiv 82/471/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 L 0033: Kommisjonsdirektiv 95/33/EF av 10. juli 1995
(EFT nr. L 167 av 18.7.1995, s. 17).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 95/33/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. september 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. 40/96
av 5. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)

Utferdiget i Brussel, 5. juli 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 237, 19.9.1996, s. 42 og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 41,
19.9.1996, s. 6.

(2) EFT nr. L 167 av 18.7.1995, s. 17.

96/EØS/51/03



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.51/ 14.11.1996

 00

08

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni 1982 om
visse produkter som brukes i fôrvarer(1), sist endra ved
tilmeldingsakta for Austerrike, Finland og Sverige, særleg
artikkel 6, og

ut frå desse synsmåtane:

Det er fastsett i direktiv 82/471/EØF at innhaldet i vedlegget
jamleg må tilpassast den vitskaplege og tekniske utviklinga.

Granskinga av eit nytt produkt som høyrer til den gruppa
proteinprodukt som vert framstilte av mikroorganismar, i dette
høvet bakteriar, har synt at produktet har ein gagnleg verknad på
svin, kalvar og laks. Difor bør dette produktet på visse vilkår
godkjennast til bruk i fôrvarer.

Av framstillingstekniske årsaker må minsteinnhaldet av godkjent
konsentrert flytande L-lysin endrast.

Vitskapsutvalet for fôrvarer og Vitskapsutvalet for næringsmiddel
har gjeve ei fråsegn om bruken av gjæra proteinprodukt som er
framstilte ved dyrking på naturgass avMethylococcus capsulatus
(Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis og Bacillus
firmus.

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

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
Vedlegget til direktiv 82/471/EØF vert endra i samsvar med
vedlegget til dette direktivet.

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

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei lovene
og forskriftene som dei vedtek på det området som dette direktivet
omfattar.

Artikkel 3
Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 4
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/33/EF

av 10. juli 1995

om endring av rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i fôrvarer(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

Utferda i Brussel, 10. juli 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 167, 18.7.1995, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/96 av 28. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende

1) TEF nr. L 213 av 21.7.1982, s. 8.
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r.51/00092. I gruppe 3 «Aminosyrer og deres salter» produktgruppe 3.2 «Lysin» produkt 3.2.2 «Flytende konsentrat av L-lysin (base)» skal teksta i spalte 5 lyde: «L-lysin: minimum 50 %».

VEDLEGG

1. I gruppe 1.1 «Bakterier» vert produktgruppa og produktet nedanfor lagde til:

1 2 3 4 5 6 7

Betegnelse på Produktets betegnelse NæringsstoffetsDyrkingssubstrat Kjennetegn ved Dyreart Særlige bestemmelser
produktgruppene  betegnelse eller (eventuelle produktets

mikroorganismens spesifikasjoner) sammensetning
identitet

«1.1.2. Bakterier
dyrket på naturgass

1.1.2.1. Gjæret
proteinprodukt som
er framstilt ved
dyrking på naturgass
av Methylococcus
capsulatus (Bath),
Alcaligenes
acidovorans,
Bacillus brevis og
Bacillus firmus,
og hvis celler er
drept

Methylococcus
capsulatus (Bath)
stamme NCIMB
11132

Alcaligenes acidovo-
rans stamme
NCIMB 12387

Bacillus brevis
stamme NCIMB
13288

Bacillus firmus
stamme NCIMB
13280

Naturgass: (ca.
91 % metan,
5 % etan,
2 % propan
0,5 % isobutan,
0,5 % n-butan
1 % andre
bestanddeler),
ammonium,
mineralsalter

Råprotein: minimum
65 %

Angivelse på produktets etikett eller emballasje:

- Produktets betegnelse: «Gjæret proteinprodukt
framstilt ved dyrking på naturgass av
Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes
acidovorans, Bacillus brevis og Bacillus firmus»

- råprotein
- råaske
- råfett
- vanninnhold
- bruksanvisning
- største iblandingsforhold for produktet i

fôrvaren:
- 8 % slaktesvin
- 8 % kalver
- 19 % laks (ferskvann)
- 33 % laks (sjøvann)
- angivelsen: «unngå innånding»

Angivelse på fôrblandingenes etikett eller emballasje:

- Produktets betegnelse: «Proteinprodukt
framstilt ved bakteriegjæring på naturgass»

- iblandingsforhold for produktet»

- Slaktesvin fra 25
  til 60 kg

- Kalver over 80kg

- Laks
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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 XI er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/96 av 29. februar 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XI (Telekommunikasjonstjenester)(1).

Rådsresolusjon 95/C 341/03 av 27. november 1995 om de
industrielle aspekter i Den europeiske union i forbindelse med
informasjonssamfunnets utvikling(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XI etter nr. 26d (rådsresolusjon 95/C 258/01)
skal nytt nr. 26e lyde:

“26e. 395 Y 1219(03): Rådsresolusjon 95/C 341/03 av
27. november 1995 om de industrielle aspekter i Den
europeiske union i forbindelse med informasjonssam-
funnets utvikling (EFT nr. C 341 av 19.12.1995, s. 5).”

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 95/C 341/03 på islandsk og norsk, som
er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. juli 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. 41/96
av 28. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI
(Telekommunikasjonstjenester)

Utferdiget i Brussel, 28. juni 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 102 av 25.4.1996, s. 50, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 18
av 25.4.1996, s. 21.

(2) EFT nr. C 341 av 19.12.1995, s. 5.

96/EØS/51/04
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som viser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, og

som tar følgende i betraktning:

Hvitboken om vekst, konkurranseevne og sysselsetting, framlagt
for Det europeiske råd i Brussel i desember 1993, anbefalte en
politikk for utvikling av en felles informasjonssektor og særlig en
effektivisering av europeisk industri innen informasjons- og
kommunikasjonsteknologien (TIC).

Det europeiske råd på Korfu i juni 1994 vedtok konklusjonene
om rapporten fra høynivågruppen ledet av kommissær
Bangemann, kalt «Europa og det globale informasjonssamfunnet».

Det europeiske råd i Cannes i juni 1995 understreket mulighetene
for utvikling av de nye vekstområdene (for eksempel multimedia)
og opprettelse av arbeidsplasser knyttet til utviklingen av
informasjonssamfunnet og oppfordret til å fortsette arbeidet med
å innføre egne rammeregler for å sikre utviklingen av det, samtidig
som det kulturelle mangfoldet bevares og målsettingen om å sikre
lik adgang til de nye tjenestene opprettholdes.

Kommisjonen vedtok i juli 1994 en melding, kalt «Europa på vei
mot informasjonssamfunnet: en handlingsplan», og i mai 1995 en
melding om en metode for gjennomføring av informasjons-
samfunnets anvendelsesområder.

Det bør tas hensyn til grønnboken om liberalisering av
telekommunikasjonsinfrastrukturer og kabelfjernsynsnett av
oktober 1994 og rådsresolusjon av november 1994 -

I

1. mener at å svare på informasjonssamfunnets utfordring er
prioritert politikk for Den europeiske union når det gjelder
målsettingen om å skape sysselsetting, bedre borgernes
livskvalitet, styrke produksjonsapparatets konkurranseevne
og øke den økonomiske og sosiale utjevning i Unionen,

2. mener at informasjons- og kommunikasjonsteknologi har
stor betydning for konkurranseevnen innenfor økonomisk
virksomhet, og at de som investeringsskapere vil være en
viktig faktor i den økonomiske veksten,

3. mener at det påligger foretakene å sikre og styrke den
industrielle konkurranseevne og de offentlige myndigheter
å fremme utviklingen av en konkurransesituasjon og å
fastlegge egnede juridiske og forskriftsmessige rammer,

II

4. mener at utviklingen av informasjonssamfunnet påvirker
europeisk industri på to måter, nemlig

- ved en generell påvirkning av industriens konkurranse-
evne i den utstrekning den benytter seg av infra-
strukturer og tjenesteytelser innen informasjons-
sektoren,

- ved en direkte påvirkning av europeisk informasjons-
industri som leverandør av operatører, produsenter
av alle former for innhold og ytere av informasjons-
tjenester samt ved direkte påvirkning av brukerne,

5. understreker at informasjonssektoren vil få stor betydning
for informasjonssamfunnets framtid, og at sektoren for
informasjonstjenester må utbygges i betydelig grad,

6. erkjenner at i hvilken grad brukerne godtar de nye tjenestene,
er en av de avgjørende faktorer for en effektiv utvikling av
informasjonssamfunnet. Den betydelige industrielle
etterspørsel som skapes, vil gjelde både offentlige og pri-
vate telenett og utnytting av informasjonstjenestene
tilknyttet nettene og sektoren for levering av innhold og
produksjon,

7. mener at utviklingen av informasjons- og kommunikasjons-
teknologien i informasjonssamfunnet vil avhenge av
utviklingen på følgende områder:

RÅDSRESOLUSJON

av 27. november 1995

om de industrielle aspekter i
Den europeiske union i forbindelse med informasjonssamfunnets utvikling(*)

(95/C 341/03)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. C 341, 19.12.1995, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/96 av 28. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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- Nye anvendelsesområder

Det er av avgjørende betydning å avdekke anvendelses-
områder som gir en høy konsentrasjon av avanserte
multimedietjenester og dermed medfører et oppsving i
tilbudet gjennom stordriftsfordeler.

Mange av anvendelsesområdene vil, til tross for det
private initiativs viktige rolle, være sosioøkonomiske
områder med et betydelig offentlig innslag (offentlig
forvaltning, helse, utdanning og miljø).

- Offentlige kommunikasjonsnett

Levering til offentlige nett utgjør en viktig del av
etterspørselen etter koplings- og senderutstyr og etter
stadig mer kompliserte systemer for overvåking av og
kontroll med selve nettene.

- Kommunikasjon for næringslivet

De beste utsiktene til vekst ligger i etterspørselen fra
foretakene, med de store industrikonsernene, særlig
innen finanssektoren, i spissen.

De private nettenes samkjøringsbehov vil skape en
sterkt spesialisert etterspørsel etter maskinvare og
programvare.

- Brukerutstyr

Levering av utstyr til privatpersoner er et av de
grunnleggende vilkår for å sikre etterspørselen som vil
gjøre utviklingen av nye nett og tjenester i
informasjonssamfunnet mulig.

Privatpersoners, selvstendig næringsdrivendes og
mikroforetaks (rådgivning, distribusjon osv.)
profesjonelle bruk av slikt utstyr vil skape en raskt
voksende etterspørsel,

8. understreker betydningen av å fullføre liberaliserings-
prosessen på området telekommunikasjon, påbegynt av Den
europeiske union, etter den fastsatte tidsplan,

9. erkjenner at europeisk industri generelt er i en gunstig stilling
når det gjelder teknologi og produksjon på området
telekommunikasjonsutstyr, og at den har et solid grunnlag
innen den audiovisuelle industri og stor kapasitet innen
utvikling av programvare, selv om den har visse svake sider,

10. understreker at utviklingen av informasjonssamfunnet bør
være et avgjørende bidrag til å fjerne ulemper av regional art
og styrke den økonomiske og sosiale utjevning i Den

europeiske union gjennom de stadige endringer i foretakenes
organisering av produksjonsmetodene,

III

ANMODER KOMMISJONEN OM Å

1) fremme utviklingen av informasjons- og kommunikasjons-
teknologi i industrien i Den europeiske unions politikk,
strategier og tiltak, særlig i gjennomføringen av
rammeprogrammet for forskning og utvikling, idet det legges
spesiell vekt på små og mellomstore bedrifter,

2) foreta en undersøkelse av informasjonssamfunnets virkning
på konkurranseevnen i de forskjellige sektorer av økonomisk
virksomhet med utgangspunkt i den aktuelle situasjon for
europeisk industri og å foreslå egnede initiativer som kan
bidra til å styrke dens stilling i global sammenheng,

3) anse slike initiativer som en del av en politikk som følger av
liberaliseringen av telekommunikasjon i Den europeiske
union. Slike initiativer kan fremmes ved et hensiktsmessig
valg av eksisterende fellesskapsordninger og en effektiv og
samordnet anvendelse av dem,

4) videreføre de initiativer som bidrar til å fremme
innholdsindustrien og nye informasjonstjenester, samtidig
som det tas hensyn til behovet for at innholdet og tjenestene
spres til industrien i sin helhet.

5) fortsette gjennomgåelsen av de forskjellige forsøksordninger
og øvrige eksisterende forsøk på europeisk plan og i
medlemsstatene i forbindelse med utviklingen av
informasjonssamfunnet og å fremme spredningen av
resultatene og de beste metodene,

6) ta i betraktning de prioriteringer som er i samsvar med
resultatene av ovennevnte analyser i eksisterende og
framtidige rammeprogrammer for forskning og utvikling,
og som er gunstigst for industriens utvikling,

7) undersøke muligheten som ligger i felles tiltak på unions-
og medlemsstatsplan som et ledd i ovennevnte politikk,
med henblikk på særlig

- å styrke samarbeidet mellom europeiske foretak, særlig
små og mellomstore bedrifter,

- å styrke standardiseringsarbeidet, som vil lette en rask
innføring av nye tjenester og adgang til og utveksling
av informasjon,

8) fortsette analysen av hindringene for og de juridiske og
forskriftsmessige konsekvenser av en åpen konkurranse-
situasjon,



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende14.11.1996 Nr.51/0013

9) framlegge en melding for Rådet i løpet av 1996 om tiltakene
som må planlegges på unionsplan for at det kan skapes en
konkurransedyktig industrisektor med evne til å svare på
utfordringene og oppfylle forventningene som

informasjonssamfunnet innebærer, og jevnlig å underrette
Rådet om oppfølgingen av initiativer spesielt knyttet til de
industrielle aspekter ved informasjonssamfunnet.
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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 XVIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 29/96 av 26. april 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik
behandling av kvinner og menn)(1).

Rådsdirektiv 93/104/EF av 23. november 1993 om visse aspekter
ved organisering av arbeidstiden(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 27 (rådsdirektiv 94/45/EF) skal
nytt nr. 28 lyde:

“28. 393 L 0104: Rådsdirektiv 93/104/EF av 23. november 1993

om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden
 (EFT nr. L 307 av 13.12.1993, s. 18).”

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 93/104/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. desember 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. 42/96
av 28. juni 1996

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

Utferdiget i Brussel, 28. juni 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 186, 25.7.1996, s. 82 og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 32,
25.7.1996, s. 84.

(2) EFT nr. L 307 av 13.12.1993, s. 18.

96/EØS/51/05
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RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

i samarbeid med Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komit(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Traktatens artikkel 118 A fastsetter at Rådet, i direktivs form,
skal vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre
arbeidsmiljøet, for å sikre bedre vern av arbeidstakernes helse og
sikkerhet.

I henhold til nevnte artikkel skal slike direktiver unngå å pålegge
administrative, økonomiske og rettslige byrder som er av en slik
art at de kan hemme etablering og utvikling av små og mellomstore
bedrifter.

Bestemmelsene i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes helse og
sikkerhet på arbeidsplassen(4), får i sin helhet anvendelse på de
områder som omfattes av dette direktiv, uten at strengere og/eller
mer spesifikke bestemmelser i dette direktiv berøres.

I pakten om grunnleggende sosiale rettigheter for arbeidstakere,
vedtatt av stats- eller regjeringssjefene i elleve medlemsstater på
møtet i Det europeiske råd i Strasbourg 9. desember 1989, fastslås
det blant annet i nr. 7 første ledd, i nr. 8 og i nr. 19 første ledd:

«7. Gjennomføringen av det indre marked skal føre til
bedrede leve- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne i Det
europeiske fellesskap. Dette skal oppnås ved en
tilnærming av disse vilkårene samtidig som de
oppnådde forbedringer blir opprettholdt, særlig med
hensyn til varighet og organisering av arbeidstiden og
andre former for arbeid enn varig arbeid, som
tidsbegrenset arbeid, deltidsarbeid, vikararbeid og
sesongarbeid.

8. Enhver arbeidstaker i Det europeiske fellesskap har
rett til ukehvil og til årlig betalt ferie, der varigheten
skal tilnærmes i samsvar med nasjonal praksis på et
stadig stigende nivå.

19. Enhver arbeidstaker skal ha tilfredsstillende helse- og
sikkerhetsforhold i sitt arbeidsmiljø. Det skal treffes
egnede tiltak for å fremme harmonisering av forholdene
på dette området samtidig som de oppnådde
forbedringer blir opprettholdt.»

Forbedring av arbeidstakernes sikkerhet, hygiene og helse på
arbeidsplassen er en målsetting som ikke bør underordnes rent
økonomiske hensyn.

Dette direktiv er et konkret ledd i gjennomføringen av det indre
markeds sosiale dimensjon.

Fastsettelse av minimumskrav for organisering av arbeidstiden
vil kunne bidra til å forbedre arbeidstakernes arbeidsvilkår i
Fellesskapet.

For å verne arbeidstakernes helse og sikkerhet i Fellesskapet må
de sikres daglige, ukentlige og årlige minimumsperioder for hvile
og tilstrekkelige pauser. I den forbindelse bør det også fastsettes
en øvre grense for den ukentlige arbeidstiden.

Det bør tas hensyn til Den internasjonale arbeidsorganisasjonens
prinsipper for organisering av arbeidstiden, herunder prinsippene
for nattarbeid.

Med hensyn til den ukentlige hvileperioden bør det tas behørig
hensyn til de forskjellige kulturelle, etniske, religiøse og andre
faktorer i medlemsstatene. Det er i siste instans opp til hver

RÅDSDIREKTIV 93/104/EF

av 23. november 1993

om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden(*)

(1) EFT nr. C 254 av 9.10.1990, s. 4.

(2) EFT nr. C 72 av 18.3.1991, s. 95 og beslutning av 27. oktober 1993 (ennå
ikke kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende).

(3) EFT nr. C 60 av 8.3.1991, s. 26.

(4) EFT nr. L 183 av 29.6.1989, s. 1.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 307, 13.12.1993, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/96 av 28. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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 enkelt medlemsstat å beslutte om og i hvilket omfang søndagen
skal omfattes av ukehvilen.

Undersøkelser har vist at den menneskelige organisme er mer
følsom overfor miljøforstyrrelser og visse belastende former for
organisering av arbeidet om natten, og at lange perioder med
nattarbeid kan være skadelig for arbeidstakernes helse og kan sette
sikkerheten på arbeidsplassen i fare.

Nattarbeidets varighet, herunder overtid, bør begrenses, og det
bør fastsettes at arbeidsgiveren ved regelmessig bruk av
nattarbeidere på anmodning underretter vedkommende
myndigheter om dette.

Nattarbeiderne må tilbys en gratis helsekontroll innen de settes til
arbeidet, og deretter med jevne mellomrom, og dersom de lider av
helseproblemer, må de så langt mulig overføres til dagarbeid som
de er skikket til.

Situasjonen for nattarbeidere og skiftarbeidere krever at nivået for
vern av deres helse og sikkerhet tilpasses arten av det arbeid de
utfører, og at vernetiltak og forebyggende tjenester og midler
organiseres og virker effektivt.

Arbeidsvilkårene kan ha skadelig innvirkning på arbeidstakernes
helse og sikkerhet. Organiseringen av arbeidet etter en viss rytme
bør ta hensyn til det alminnelige prinsippet om at arbeidet skal
tilpasses mennesket.

På grunn av et arbeids særlige art kan det være nødvendig å treffe
særskilte tiltak med hensyn til organisering av arbeidstiden i visse
sektorer eller virksomheter som er unntatt fra dette direktivs
virkeområde.

Av hensyn til de spørsmål som kan oppstå i forbindelse med
organisering av arbeidstiden, bør det åpnes for en viss fleksibilitet
i anvendelsen av visse bestemmelser i dette direktiv, samtidig som
det sikres at prinsippene om vern av arbeidstakernes helse og
sikkerhet overholdes.

Det bør fastsettes at visse bestemmelser i dette direktiv kan være
gjenstand for unntak som kan gjennomføres av medlemsstatene
eller partene i arbeidslivet. Ved unntak må tilsvarende
kompenserende hvileperioder som hovedregel gis de berørte
arbeidstakerne -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVDELING I

VIRKEOMRÅDE - DEFINISJONER

Artikkel 1
Formål og virkeområde

1. Dette direktiv fastsetter minimumskrav for helse og sikkerhet
i forbindelse med organisering av arbeidstiden.

2. Dette direktiv får anvendelse på

a) minimumsperioder for døgnhvil, ukehvil og årlig ferie
samt på pauser og den maksimale ukentlige
arbeidstiden, og

b) på visse aspekter ved nattarbeid, skiftarbeid og
arbeidsrytme.

3. Dette direktiv får anvendelse på alle virksomhetssektorer,
både offentlige og private, i henhold til artikkel 2 i direktiv
89/391/EØF, med forbehold for artikkel 17 i dette direktiv, med
unntak av lufttransport, jernbanetransport, veitransport,
sjøtransport, fart på innlands vannveier og innsjøer, havfiske,
andre former for virksomhet på sjøen samt virksomhet som
utøves av leger under utdanning.

4. Bestemmelsene i direktiv 89/391/EØF får i sin helhet
anvendelse på forhold som nevnt i nr. 2, uten at strengere og/eller
mer spesifikke bestemmelser i dette direktiv berøres.

Artikkel 2
Definisjoner

I dette direktiv menes med

1. «arbeidstid»: enhver periode da arbeidstaker er i arbeid og
står til arbeidsgivers disposisjon samt utfører sin virksomhet
eller sine oppgaver i samsvar med nasjonal lovgivning og/
eller praksis,

2. «hvileperiode»: enhver periode som ikke er arbeidstid,

3. «nattetid»: enhver periode på minst sju timer, som definert
i nasjonal lovgivning, som i alle tilfeller må omfatte
tidsrommet mellom kl. 00.00 og 05.00,

4. «nattarbeider»:

a) på den ene side enhver arbeidstaker som normalt
arbeider minst tre timer av sin daglige arbeidstid i
nattetiden, og

b) på den annen side enhver arbeidstaker som forventes
å arbeide en viss del av sin årlige arbeidstid i nattetiden;
denne delen fastsettes etter den berørte
medlemsstatens valg:

i) ved nasjonal lovgivning i samråd med partene i
arbeidslivet, eller

ii) ved tariffavtaler eller avtaler inngått mellom
partene i arbeidslivet på nasjonalt eller regionalt
plan,

5. «skiftarbeid»: enhver organisering av arbeidet i skift som
innebærer at arbeidstakere avløser hverandre på de samme
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arbeidsstasjoner etter en viss rytme, herunder etter en
rulleringsplan, og som kan være av sammenhengende eller
usammenhengende art, og som medfører at arbeidstakerne
må utføre et arbeid på ulike tidspunkter over et gitt tidsrom
av dager eller uker,

6. «skiftarbeider»: enhver arbeidstaker med en arbeidsplan
som innebærer skiftarbeid.

AVDELING II

MINIMUMSPERIODER FOR HVILE - ANDRE
ASPEKTER VED

ORGANISERING AV ARBEIDSTIDEN

Artikkel 3
Døgnhvil

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre enhver arbeidstaker en minimusperiode for hvile på minst
elleve sammenhengende timer innenfor hver periode på 24 timer.

Artikkel 4
Pauser

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre enhver arbeidstaker en pause dersom den daglige arbeidstiden
overstiger seks timer; de nærmere regler for pausen, særlig varighet
og vilkårene for tildeling, skal fastsettes ved tariffavtale eller avtale
inngått mellom partene i arbeidslivet eller, dersom dette ikke er
mulig, ved nasjonal lovgivning.

Artikkel 5
Ukehvil

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre at enhver arbeidstaker innenfor hver sjudagersperiode får en
sammenhengende minimumsperiode for hvile på 24 timer i tillegg
til de elleve timene for døgnhvil omhandlet i artikkel 3.

Minimumsperioden for hvile nevnt i første ledd skal i prinsippet
omfatte søndagen.

Dersom objektive eller tekniske grunner eller omstendigheter i
forbindelse med organiseringen av arbeidet gjør det berettiget, kan
en minimumsperiode på 24 timers hvile fastsettes.

Artikkel 6
Maksimal ukentlig arbeidstid

Medlemsstatene skal i henhold til kravene om vern av
arbeidstakernes helse og sikkerhet treffe de tiltak som er nødvendige
for

1) å begrense den ukentlige arbeidstiden ved hjelp av lover
eller forskrifter eller tariffavtaler eller avtaler inngått mellom
partene i arbeidslivet,

2) at den gjennomsnittlige arbeidstiden for hver
sjudagersperiode ikke overstiger 48 timer, inkludert overtid.

Artikkel 7
Årlig ferie

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for
å sikre enhver arbeidstaker en årlig betalt ferie på minst fire uker,
i samsvar med vilkårene for rett til og tildeling av en slik ferie
fastsatt i nasjonal lovgivning og/eller praksis.

2. Minimumsperioden for årlig betalt ferie kan ikke erstattes
av en økonomisk godtgjøring, unntatt når arbeidsforholdet
opphører.

AVDELING III

NATTARBEID - SKIFTARBEID - ARBEIDSRYTME

Artikkel 8
Nattarbeidets varighet

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for at

1) nattarbeideres normale arbeidstid ikke overstiger åtte timer
i gjennomsnitt per periode på 24 timer,

2) nattarbeidere som har et arbeid som innebærer særlig risiko
eller betydelige fysiske eller mentale belastninger, ikke
arbeider mer enn åtte timer innenfor et tidsrom på 24 timer
når de utfører nattarbeid.

Med hensyn til dette punkt skal arbeid som innebærer særlig
risiko eller betydelige fysiske eller mentale belastninger,
defineres ved nasjonal lovgivning og/eller praksis eller i
tariffavtaler eller avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet,
idet det tas hensyn til de virkninger og den risiko som er
forbundet med nattarbeid.

Artikkel 9
Helsekontroll og overføring av nattarbeidere til

dagarbeid
1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for

a) å sikre nattarbeiderne en gratis helsekontroll innen de settes
til arbeidet, og deretter med jevne mellomrom,

b) at nattarbeidere som lider av påviste helseproblemer knyttet
til det faktum at de utfører nattarbeid, der det er mulig
overføres til et dagarbeid de er skikket til.

2. Gratis helsekontroll som nevnt i nr. 1 bokstav a) skal være
omfattet av legens taushetsplikt.

3. Gratis helsekontroll som nevnt i nr. 1 bokstav a) kan inngå
i en nasjonal helsetjeneste.
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Artikkel 10
Garantier ved nattarbeid

Medlemsstatene kan la arbeid som utføres av visse kategorier
nattarbeidere, være betinget av visse garantier, på vilkår fastsatt
ved nasjonal lovgivning og/eller praksis, for arbeidstakere som
løper en sikkerhets- eller helserisiko knyttet til arbeid i nattetiden.

Artikkel 11
Underretning ved regelmessig bruk av nattarbeidere

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre at en arbeidsgiver som regelmessig bruker nattarbeidere, på
anmodning underretter vedkommende myndigheter om dette.

Artikkel 12
Vern av helse og sikkerhet

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for

1) å sikre nattarbeidere og skiftarbeidere et nivå for vern av
helse og sikkerhet som er tilpasset arbeidets art,

2) at egnede vernende og forebyggende tjenester og midler i
forbindelse med nattarbeidere og skiftarbeideres helse og
sikkerhet skal tilsvare dem som gjelder for andre
arbeidstakere, og være tilgjengelige til enhver tid.

Artikkel 13
Arbeidsrytme

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre at en arbeidsgiver som planlegger å organisere arbeidet etter
en viss rytme, tar hensyn til det alminnelige prinsippet om at
arbeidet skal tilpasses mennesket, særlig med sikte på å dempe
virkningene av monotont arbeid og ensformig gjentakelsesarbeid,
avhengig av virksomhetstype og kravene om helse og sikkerhet,
særlig med hensyn til pauser i løpet av arbeidstiden.

AVDELING IV

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 14
Mer spesifikke fellesskapsbestemmelser

Bestemmelsene i dette direktiv får ikke anvendelse der andre
fellesskapsdokumenter inneholder mer spesifikke krav på området
med hensyn til visse yrker eller former for yrkesvirksomhet.

Artikkel 15
Gunstigere bestemmelser

Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å anvende
eller innføre lover eller forskrifter som er gunstigere for vern av
arbeidstakernes helse og sikkerhet, eller til å fremme eller tillate
anvendelsen av tariffavtaler eller avtaler inngått mellom partene i
arbeidslivet som er gunstigere for vern av arbeidstakernes helse
og sikkerhet.

Artikkel 16
Referanseperioder

Medlemsstatene kan fastsette følgende:

1) for anvendelsen av artikkel 5 (ukehvil), en referanseperiode
som ikke overstiger 14 dager,

2) for anvendelsen av artikkel 6 (maksimal ukentlig arbeidstid),
en referanseperiode som ikke overstiger fire måneder.

De årlige periodene med betalt ferie som tildeles i samsvar
med artikkel 7, og periodene med sykepermisjon skal ikke
tas med i eller skal være nøytrale ved beregningen av
gjennomsnittet,

3) for anvendelsen av artikkel 8 (nattarbeidets varighet), en
referanseperiode definert i samråd med partene i arbeidslivet
eller i tariffavtaler eller avtaler inngått mellom partene i
arbeidslivet på nasjonalt eller regionalt plan.

Dersom minimumsperioden for ukehvil på 24 timer som
kreves i artikkel 5, faller innenfor denne referanseperioden,
skal den ikke tas med i beregningen av gjennomsnittet.

Artikkel 17
Unntak

1. Samtidig som de alminnelige prinsippene for vern av
arbeidstakernes helse og sikkerhet overholdes, kan medlemsstatene
fravike artikkel 3, 4, 5, 6, 8 og 16, når arbeidstidens varighet på
grunn av særlige trekk ved den virksomheten som utføres, ikke
måles og/eller forhåndsfastsettes eller kan fastsettes av
arbeidstakerne selv, særlig når det dreier seg om

a) overordnede med lederfunksjoner eller andre personer med
uavhengig beslutningsmyndighet,

b) arbeidende familiemedlemmer, eller

c)  arbeidstakere med arbeid knyttet til religiøse seremonier i
kirker og religiøse samfunn.

2. Det kan gjøres unntak ved lov og forskrift eller ved
tariffavtale eller avtale inngått mellom partene i arbeidslivet,
forutsatt at de berørte arbeidstakerne tildeles tilsvarende
kompenserende hvileperioder, eller at det i særlige tilfeller der
tildeling av slike kompenserende hvileperioder av objektive
grunner ikke er mulig, sørges for et passende vern av de berørte
arbeidstakerne,

2.1. fra artikkel 3, 4, 5, 8 og 16:

a) for virksomhet som kjennetegnes ved avstand mellom
arbeidstakerens arbeidssted og bosted eller ved avstand
mellom arbeidstakerens ulike arbeidssteder,

b) for vakt-, overvåknings- og døgnvaktvirksomhet som
kjennetegnes ved nødvendigheten av å verne om
eiendom og personer, særlig når det dreier seg om
vakter, portnere eller vaktselskaper,
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c) for virksomhet som kjennetegnes ved nødvendigheten
av å sikre vedvarende tjenester eller produksjon, særlig
når det dreier seg om

i)  tjenester knyttet til mottakelse, behandling og/
eller pleie som gis av sykehus eller lignende
institusjoner, døgninstitusjoner og fengsler,

ii)  personer som arbeider i havner eller ved
lufthavner,

iii) presse, radio, fjernsyn, filmproduksjon,
postvesen og telekommunikasjon, ambulans-
etjeneste, brannvesen eller sivilforsvar,

iv) produksjon, overføring og forsyning av gass,
vann eller elektrisitet, renovasjonsvesen eller
forbrenningsanlegg,

v) industrier med en arbeidsprosess som av tekniske
grunner ikke kan avbrytes,

vi) forskning- og utviklingsvirksomhet,

vii) landbruk,

d) ved forventet ekstraarbeid, særlig:

i) innen landbruket,

ii) innen turistnæringen,

iii) innen postvesenet,

2.2. fra artikkel 3, 4, 5, 8 og 16:

a) under omstendighetene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i direktiv
89/391/EØF,

b) ved ulykke eller overhengende fare for ulykke,

2.3. fra artikkel 3 og 5:

a) for skiftarbeid, hver gang arbeidstakeren bytter skift
og ikke får døgnhvil og/eller ukehvil mellom slutten av
et skift og begynnelsen av det neste,

b) for virksomhet som kjennetegnes ved arbeidsperioder
som er delt opp i løpet av dagen, særlig for personer
innen rengjøring.

3. Artikkel 3, 4, 5, 8 og 16 kan fravikes ved tariffavtaler eller
avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet på nasjonalt eller
regionalt plan, eller i samsvar med regler som disse parter har
fastsatt ved tariffavtaler eller avtaler inngått mellom partene i
arbeidslivet på et lavere nivå.

I de medlemsstater der det ikke foreligger noen lovfestet ordning
for inngåelse av tariffavtaler eller avtaler mellom partene i
arbeidslivet på nasjonalt eller regionalt plan på de områdene som
omfattes av dette direktiv, eller i de medlemsstater der det finnes
en særlig lovgivningsramme for dette formål, og da innenfor dennes
grenser, kan det i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis
tillates at artikkel 3, 4, 5, 8 og 16 fravikes ved tariffavtaler eller
avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet på et passende
kollektivt nivå.

Unntakene fastsatt i første og annet ledd skal tillates på vilkår av
at tilsvarende kompenserende hvileperioder tildeles de berørte
arbeidstakerne, eller dersom det i særlige tilfeller der tildelingen av
slike kompenserende hvileperioder av objektive grunner ikke er
mulig, sørges for et passende vern av de berørte arbeidstakerne.

Medlemsstatene kan fastsette regler

- for hvordan partene i arbeidslivets skal anvende dette
nummer, og

- for hvordan bestemmelsene i tariffavtaler eller avtaler inngått
i samsvar med dette nummer skal utvides til å gjelde andre
arbeidstakere i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller
praksis.

4. Adgangen til å fravike artikkel 16 nr. 2, som fastsatt i nr. 2
punkt 2.1 og 2.2 og i nr. 3 i denne artikkel, må ikke føre til at det
fastsettes en referanseperiode som overstiger seks måneder.

Medlemsstatene skal likevel, forutsatt at de alminnelige
prinsippene for vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet
overholdes, ha mulighet til å tillate at det av objektive eller tekniske
grunner eller av grunner knyttet til organiseringen av arbeidet i
tariffavtaler eller avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet
fastsettes referanseperioder som ikke under noen omstendigheter
må overstige tolv måneder.

Innen utgangen av et tidsrom på sju år regnet fra datoen nevnt i
artikkel 18 nr. 1 bokstav a) skal Rådet på grunnlag av et forslag fra
Kommisjonen ledsaget av en vurderingsrapport gjennomgå
bestemmelsene i dette nummer på nytt og avgjøre hvilke tiltak
som skal treffes.

Artikkel 18
Sluttbestemmelser

1. a) Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv,
senest 23. november 1996, eller de skal senest denne
dato sikre at partene i arbeidslivet innfører de
nødvendige bestemmelser ved avtale, idet
medlemsstatene er forpliktet til å treffe alle nødvendige
tiltak så de til enhver tid kan sikre de resultater som
kreves ved dette direktiv.
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b)  i) En medlemsstat kan imidlertid unnlate å anvende
artikkel 6 dersom de alminnelige prinsippene for
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet
overholdes, og dersom den treffer de nødvendige
tiltak for å sikre at

- ingen arbeidsgiver krever at en arbeidstaker
arbeider mer enn 48 timer i løpet av en
sjudagersperiode, beregnet som gjennom-
snitt for referanseperioden nevnt i artikkel
16 nr. 2, med mindre arbeidsgiveren har fått
arbeidstakerens samtykke til å utføre et slikt
arbeid,

- ingen arbeidstaker lider skade av at han ikke
er villig til å gi sitt samtykke til å utføre et
slikt arbeid,

- arbeidsgiveren fører ajourførte registre over
alle arbeidstakere som utfører et slikt arbeid,

- registrene blir stilt til rådighet for
vedkommende myndigheter, som av hensyn
til arbeidstakernes helse og/eller sikkerhet
kan forby eller begrense muligheten til å
overskride den maksimale ukentlige
arbeidstiden,

- arbeidsgiveren på anmodning fra
vedkommende myndigheter gir dem
opplysninger om tilfeller der samtykke er
gitt av arbeidstakerne til å utføre arbeid som
overstiger 48 timer i løpet av en sjudagers-
periode, beregnet som gjennomsnitt for
referanseperioden nevnt i artikkel 16 nr. 2.

Innen utgangen av et tidsrom på sju år regnet fra
datoen nevnt i bokstav a) skal Rådet på grunnlag
av et forslag fra Kommisjonen ledsaget av en
vurderingsrapport gjennomgå bestemmelsene i
dette nummer på nytt og avgjøre hvilke tiltak
som skal treffes.

ii) Medlemsstatene kan likeledes med hensyn til
anvendelsen av artikkel 7 gjøre bruk av en
overgangsperiode på høyst tre år regnet fra
datoen nevnt i bokstav a), forutsatt at det i løpet
av overgangsperioden sikres at

- enhver arbeidstaker får en årlig betalt ferie
på tre uker, i samsvar med vilkårene etter
nasjonal lovgivning og/eller praksis som gir
rett til og tildeling av slik ferie, og

- den årlige perioden med tre ukers betalt ferie
ikke kan erstattes av en økonomisk
godtgjøring, unntatt når arbeidsforholdet
opphører.

c) Medlemsstatene skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

2. Bestemmelsene omhandlet i nr. 1 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.

3. Med forbehold for medlemsstatenes rett til å utvikle lover,
forskrifter og kontraktsbestemmelser på arbeidstidsområdet på
bakgrunn av at situasjonen endrer seg, så lenge minimumskravene
fastsatt i dette direktiv overholdes, kan gjennomføringen av dette
direktiv ikke danne grunnlag for å senke det alminnelige nivå for
vern av arbeidstakerne.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de allerede har vedtatt eller
vedtar på det området dette direktiv omhandler.

5. Medlemsstatene skal hvert femte år framlegge for
Kommisjonen en rapport om den praktiske gjennomføringen av
bestemmelsene i dette direktiv der synspunktene til partene i
arbeidslivet angis.

Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet, Rådet, Den
økonomiske og sosiale komité og Den rådgivende komité for
sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen om dette.

6. Kommisjonen skal hvert femte år framlegge en rapport for
Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité
om anvendelsen av dette direktiv og skal i den forbindelse ta
hensyn til nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Artikkel 19
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. november 1993.

For Rådet

M. SMET

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 XVIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 29/96 av 26. april 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik
behandling av kvinner og menn)(1).

Rådsdirektiv 94/33/EF av 22. juni 1994 om vern av unge personer
på arbeidsplassen(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 28 (rådsdirektiv 93/104/EF)
skal nytt nr. 29 lyde:

“29. 394 L 0033: Rådsdirektiv 94/33/EF av 22. juni 1994 om
vern av unge personer på arbeidsplassen (EFT nr. L 216 av
20.8.1994, s. 12).”

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/33/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. desember 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. 43/96
av 28. juni 1996

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

96/EØS/51/06

Utferdiget i Brussel, 28. juni 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 186, 25.7.1996, s. 82 og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 32,
25.7.1996, s. 84.

(2) EFT nr. L 216 av 20.8.1994, s. 12.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3), og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til traktatens artikkel 118 A skal Rådet gi direktiver om
minstekrav med sikte på å bedre særlig arbeidsmiljøet for å sikre
bedre vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse.

I henhold til nevnte artikkel må det unngås at direktivene pålegger
administrative, økonomiske og rettslige byrder som er av en slik
art at de motvirker opprettelse og utvikling av små og mellomstore
bedrifter.

I Pakten om grunnleggende sosiale rettigheter for arbeidstakere,
som ble vedtatt i Det europeiske råd i Strasbourg 9. desember
1989 av stats- og regjeringssjefene for elleve medlemsstater, fastslås
det i nr. 20 og 22:

«20. Med forbehold for gunstigere regler for unge personer,
særlig regler som gjennom yrkesopplæring sikrer dem
forberedelse til arbeidslivet, og bortsett fra begrensede unntak
for enkelte former for lett arbeid må minstealderen for adgang
til arbeidslivet ikke være lavere enn den alder da skoleplikten
opphører, og ikke under noen omstendighet lavere enn 15 år.

22. Det må treffes nødvendige tiltak for å utforme de
arbeidsrettslige regler for unge arbeidstakere slik at de
oppfyller deres behov for utvikling, yrkesopplæring og
adgang til sysselsetting.

Særlig må arbeidstiden for arbeidstakere under 18 år
begrenses - uten at det skal være mulig å omgå denne
begrensningen gjennom overtidsarbeid - og nattarbeid
forbys, med unntak av enkelte former for arbeid fastsatt i
nasjonal lov eller forskrift.»

Det bør tas hensyn til Den internasjonale arbeidsorganisasjons
prinsipper om vern av unge personer på arbeidsplassen, herunder
prinsippene om minstealder for adgang til sysselsetting eller arbeid.

I sin resolusjon om barnearbeid(4) sammenfattet Europa-
parlamentet ulike aspekter ved unge personers arbeid og framhevet
særlig virkningene av arbeid på deres helse, sikkerhet og fysiske
og intellektuelle utvikling samt pekte på nødvendigheten av å
vedta et direktiv som harmoniserer nasjonal lovgivning på området.

I henhold til artikkel 15 i rådsdirektiv 89/391/EØF av
12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som bedrer arbeidstakernes
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(5), skal risikogrupper som
er særlig følsomme, vernes mot de farer som er spesielt alvorlige
for dem.

Barn og ungdommer må betraktes som særlige risikogrupper, og
det bør treffes tiltak med hensyn til deres sikkerhet og helse.

Barns sårbarhet krever at medlemsstatene innfører forbud mot at
de arbeider, og sørger for at minstealderen for adgang til
sysselsetting eller arbeid ikke er lavere enn den alder da
heltidsskoleplikten opphører etter nasjonal lovgivning, og ikke
under noen omstendighet lavere enn 15 år. Unntak fra forbudet
mot barnearbeid kan tillates bare i særskilte tilfeller og på vilkårene
fastsatt i dette direktiv. Unntakene må ikke under noen
omstendighet gå ut over barnas skolegang eller deres utbytte av
undervisningen.

Det særegne ved overgangen fra barndom til voksen alder gjør det
nødvendig med streng regulering og strengt vern av ungdommers
arbeid.

Arbeidsgivere bør sikre unge personer arbeidsvilkår som er
tilpasset deres alder.

Arbeidsgiverne bør iverksette nødvendige tiltak for å verne unge
personers sikkerhet og helse ut fra en vurdering av den fare som
er knyttet til deres arbeid.(1) EFT nr. C 84 av 4.4.1992, s. 7.

(2) EFT nr. C 313 av 30.11.1992, s. 70.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. desember 1992 (EFT nr. C 21 av
25.1.1993, s. 167). Rådets felles holdning av 23. november 1993
(ennå ikke offentliggjort i EFT) og Europaparlamentsbeslutning av 9.
mars 1994 (EFT nr. C 91 av 28.3.1994, s. 89).

RÅDSDIREKTIV 94/33/EF

av 22. juni 1994

om vern av unge personer på arbeidsplassen(*)

(4) EFT nr. C 190 av 20.7.1987, s. 44.

(5) EFT nr. L 183 av 29.6.1989, s. 1.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 216, 20.8.1994, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/96 av 28. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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Medlemsstatene bør verne unge personer mot særlige farer som
skyldes at de har liten erfaring, er lite bevisste faktiske eller mulige
farer eller ennå ikke er fullt utviklet.

Medlemsstatene bør derfor innføre forbud mot at unge personer
utfører arbeid som er omhandlet i dette direktiv.

Innføring av minstekrav til tilrettelegging av arbeidstiden vil kunne
bedre unge personers arbeidsvilkår.

Unge personers lengste arbeidstid bør klart begrenses, og det bør
innføres forbud mot at de utfører nattarbeid, med unntak av enkelte
former for arbeid fastsatt i nasjonal lov eller forskrift.

Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak for å sikre at arbeidstiden
for ungdommer som går på skole, ikke har uheldig innvirkning på
deres evne til å få utbytte av undervisningen.
Den tid unge personer bruker på opplæring når de arbeider som
ledd i en ordning med vekslende teoretisk og/eller praktisk
opplæring eller utplassering i et foretak, skal regnes med i
arbeidstiden.

For å sikre unge personers sikkerhet og helse bør de ha
minimumsperioder med hvile - daglig, ukentlig og årlig - og
tilstrekkelige pauser.

Når det gjelder den ukentlige hvileperioden, bør det tas behørig
hensyn til de forskjellige kulturelle, etniske, religiøse og andre
faktorer i medlemsstatene. I særdeleshet er det opp til hver
medlemsstat endelig å avgjøre om og i hvilken utstrekning søndag
skal innbefattes i den ukentlige hvileperioden.

Egnet arbeidserfaring kan bidra til å virkeliggjøre målsetningen om
å forberede unge personer til arbeids- og voksenlivet, dersom det
sørges for at deres sikkerhet, helse og utvikling ikke blir
skadelidende.

Når det synes helt nødvendig å fravike forbudene og
begrensningene fastsatt i dette direktiv i forbindelse med visse
virksomheter eller særskilte situasjoner, bør det ikke gjøres i strid
med prinsippene for ordningen som er innført for å verne unge
personer.

Dette direktiv er et ledd i virkeliggjøringen av den sosiale dimensjon
innenfor det indre marked.

Den praktiske gjennomføringen av verneordningen fastsatt i dette
direktiv krever at medlemsstatene iverksetter en rekke
virkningsfulle og forholdsmessige tiltak.

Iverksettingen av enkelte bestemmelser i dette direktiv byr på
særlige vansker for én medlemsstat med hensyn til dens ordning
for vern av unge personer på arbeidsplassen. Denne medlemsstaten
bør derfor i et passende tidsrom kunne unnlate å iverksette de
aktuelle bestemmelser -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVSNITT I

Artikkel 1
Formål

1. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å forby
barnearbeid.

På vilkårene fastsatt i dette direktiv skal de sørge for at minstealder
for adgang til sysselsetting eller arbeid ikke er lavere enn den alder
da heltidsskoleplikten opphører etter nasjonal lovgivning, og ikke
under noen omstendighet lavere enn 15 år.

2. Medlemsstatene skal sørge for at ungdommers arbeid er
strengt regulert og vernet på vilkårene fastsatt i dette direktiv.

3. Medlemsstatene skal i alminnelighet sørge for at
arbeidsgivere sikrer unge personer arbeidsvilkår som er tilpasset
deres alder.

De skal sørge for å verne unge personer mot økonomisk utnytting
og mot ethvert arbeid som kan skade deres sikkerhet, helse eller
fysiske, psykiske, moralske eller sosiale utvikling, eller som kan
ha uheldig innvirkning på deres utdanning.

Artikkel 2
Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på enhver person under 18 år
som har en arbeidsavtale eller et arbeidsforhold som er definert i
gjeldende lovgivning og/eller omfattet av gjeldende lovgivning i en
medlemsstat.

2. Medlemsstatene kan ved lov eller forskrift fastsette at dette
direktiv ikke får anvendelse, innen de grenser og på de vilkår de
fastsetter ved lov eller forskrift, på tilfeldig eller kortvarig arbeid

a) som utføres i en privat husholdning, eller

b) som i et familieforetak betraktes som verken uheldig, skadelig
eller farlig for unge personer.

Artikkel 3
Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «ung person»: enhver person under 18 år nevnt i
artikkel 2 nr. 1,

b) «barn»: enhver ung person som er under 15 år, eller som
fremdeles er undergitt heltidsskoleplikt etter nasjonal
lovgivning,

c) «ungdom»: enhver ung person som er minst 15 år, men
under 18 år, og som ikke lenger er undergitt heltidsskoleplikt
etter nasjonal lovgivning,
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d) «lett arbeid»: ethvert arbeid som på grunn av
arbeidsoppgavenes art og de særskilte forhold de skal utføres
under,

i) ikke vil kunne skade barns sikkerhet, helse eller
utvikling, og

ii) ikke er av en slik art at det kan gå ut over deres skolegang,
deres deltaking i yrkesveilednings- eller yrkesopp-
læringsprogrammer som er godkjent av vedkommende
myndighet, eller deres evne til å få utbytte av
undervisningen,

e) «arbeidstid»: ethvert tidsrom da en ung person er på arbeid,
står til rådighet for arbeidsgiveren og utfører sin virksomhet
eller sine oppgaver i samsvar med nasjonal lovgivning og/
eller praksis,

f) «hvileperiode»: ethvert tidsrom som ikke er arbeidstid.

Artikkel 4
Forbud mot barnearbeid

1. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å forby
barnearbeid.

2. Idet de tar hensyn til målene i artikkel 1, kan medlemsstatene
ved lov eller forskrift fastsette at forbudet mot barnearbeid ikke
får anvendelse på

a) barn som utøver virksomhet som nevnt i artikkel 5,

b) barn på minst 14 år som arbeider som ledd i en ordning med
vekslende teoretisk og praktisk opplæring eller utplassering
i et foretak, forutsatt at arbeidet utføres i samsvar med
vilkårene fastsatt av vedkommende myndighet,

c) barn på minst 14 år som utfører annet lett arbeid enn det
som er omhandlet i artikkel 5; annet lett arbeid enn det som
er omhandlet i artikkel 5, kan imidlertid utføres av barn på
13 år i et begrenset antall timer i uken og innen bestemte
typer arbeid fastsatt ved nasjonal lovgivning.

3. Medlemsstater som benytter muligheten nevnt i nr. 2 bokstav
c), skal fastsette arbeidsvilkårene knyttet til det aktuelle lette
arbeidet i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 5
Kulturell eller lignende virksomhet

1. Når barn ansettes for å opptre i virksomhet av kulturell,
kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig art, skal det i det enkelte
tilfelle innhentes forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet.

2. Medlemsstatene skal ved lov eller forskrift fastsette
arbeidsvilkår for barn i tilfellene nevnt i nr. 1 og nærmere regler for
framgangsmåten for denne forhåndstillatelsen, dersom
virksomheten

i) ikke vil kunne skade barnas sikkerhet, helse eller utvikling,
og

ii) ikke er av en slik art at den kan gå ut over deres skolegang,
deres deltaking i yrkesveilednings- eller yrkesopp-
læringsprogrammer som er godkjent av vedkommende
myndighet, eller deres evne til å få utbytte av
undervisningen.

3. Som unntak fra framgangsmåten fastsatt i nr. 1 kan
medlemsstatene ved lov eller forskrift tillate at barn på minst 13
år kan ansettes, på de vilkår medlemsstatene fastsetter, for å
opptre i virksomhet av kulturell, kunstnerisk, sportslig eller
reklamemessig art.

4. Medlemsstater som har en særskilt godkjenningsordning
for modellbyråer med hensyn til barns virksomhet, kan
opprettholde ordningen.

AVSNITT II

Artikkel 6
Arbeidsgiverens alminnelige forpliktelser

1. Med forbehold for artikkel 4 nr. 1 skal arbeidsgiveren
treffe nødvendige tiltak for å verne unge personers sikkerhet og
helse og især ta hensyn til de særlige farer som er nevnt i
artikkel 7 nr. 1.

2. Arbeidsgiveren skal iverksette tiltakene fastsatt i nr. 1 på
grunnlag av en vurdering av de farer som unge personer utsettes
for i tilknytning til sitt arbeid.

Vurderingen skal foretas før unge personer påbegynner arbeidet,
samt hver gang det skjer en vesentlig endring av arbeidsvilkårene,
og den skal særlig omfatte:

a) arbeidsplassens og arbeidsstasjonens utstyr og innredning,

b) art, grad og varighet av utsettelse for fysiske, biologiske og
kjemiske agenser,

c) utforming, valg og bruk av arbeidsutstyr, særlig agenser,
maskiner, apparater og innretninger, samt måten de
håndteres på,

d) tilrettelegging av arbeidsprosesser og arbeidsgang samt
samspillet dem imellom (arbeidsorganisering),

e) nivå for opplæring og undervisning av unge personer.

Dersom vurderingen viser at det foreligger fare for unge personers
sikkerhet, fysiske eller psykiske helse eller utvikling, skal
de med jevne mellomrom sikres vederlagsfri og hensikts-
messig helseundersøkelse og -kontroll, med forbehold for
direktiv 89/391/EØF.
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Den vederlagsfrie helseundersøkelse og -kontroll kan være del av
en nasjonal helsetjeneste.

3. Arbeidsgiveren skal gjøre unge personer kjent med mulige
farer og alle tiltak som er truffet med hensyn til deres sikkerhet og
helse.

Videre skal arbeidsgiveren gjøre barns foresatte kjent med mulige
farer og alle tiltak som er truffet med hensyn til barnas sikkerhet
og helse.

4. Arbeidsgiveren skal trekke tjenestene i forbindelse med vern
og forebygging nevnt i artikkel 7 i direktiv 89/391/EØF inn i
planleggingen, gjennomføringen og kontrollen av de krav til
sikkerhet og helse som får anvendelse på unge personers arbeid.

Artikkel 7
Unge personers sårbarhet - Arbeidsforbud

1. Medlemsstatene skal sørge for at unge personer gis vern
mot særlige farer for sin sikkerhet, helse og utvikling som skyldes
at de har liten erfaring, er lite bevisste faktiske eller mulige farer
eller ennå ikke er fullt utviklet.

2. Med forbehold for artikkel 4 nr. 1 skal medlemsstatene for
dette formål forby at unge personer utfører arbeid som

a) objektivt sett overstiger deres fysiske eller psykiske
yteevne,

b) medfører skadelig utsettelse for agenser som er giftige eller
kreftframkallende, som forårsaker arvelige skader eller
fosterskader, eller som på annen måte forårsaker kroniske
skader på personer,

c) medfører skadelig utsettelse for stråling,

d) innebærer ulykkesrisiko som det må antas at unge personer
ikke kan kjenne eller unngå på grunn av liten bevissthet om
sikkerhet eller liten erfaring eller opplæring, eller

e) medfører helsefare på grunn av ekstrem kulde eller varme
eller på grunn av støy eller vibrasjoner.

Arbeid som i henhold til nr. 1 vil kunne forårsake særlige farer for
unge personer, er bl.a.:

- arbeid som innebærer skadelig utsettelse for de fysiske,
biologiske og kjemiske agenser som er nevnt i punkt I i
vedlegget, og

- prosessene og arbeidet som er nevnt i punkt II i vedlegget.

3. Medlemsstatene kan ved lov eller forskrift tillate unntak fra
nr. 2 for ungdommer når det er helt nødvendig av hensyn til deres
yrkesopplæring, og forutsatt at vern av deres sikkerhet og helse
sikres ved at arbeidet utføres under tilsyn av en kompetent

person i henhold til artikkel 7 i direktiv 89/391/EØF, og med
forbehold om at det vern nevnte direktiv gir, er sikret.

AVSNITT III

Artikkel 8
Arbeidstid

1. Medlemsstater som benytter muligheten nevnt i
artikkel 4 nr. 2 bokstav b) eller c), skal treffe nødvendige tiltak for
å begrense barns arbeidstid til

a) 8 timer om dagen og 40 timer i uken for barn som arbeider
som ledd i en ordning med vekslende teoretisk og praktisk
opplæring eller utplassering i et foretak,

b) 2 timer hver undervisningsdag og 12 timer i uken for arbeid
som utføres under skolegang, men utenfor skoletid, dersom
dette ikke er forbudt i henhold til nasjonal lovgivning og/
eller praksis;

den daglige arbeidstid må ikke under noen omstendighet
overstige 7 timer; denne grensen kan heves til 8 timer for
barn som har fylt 15 år,

c) 7 timer om dagen og 35 timer i uken for arbeid som utføres
i en skolefri periode på minst én uke; disse grensene kan
heves til 8 timer om dagen og 40 timer i uken for barn som
har fylt 15 år,

d) 7 timer om dagen og 35 timer i uken for lett arbeid som
utføres av barn som ikke lenger er undergitt heltidsskoleplikt
etter nasjonal lovgivning.

2. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å begrense
arbeidstiden for ungdommer til 8 timer om dagen og 40 timer i
uken.

3. Den tid unge personer bruker på opplæring når de arbeider
som ledd i en ordning med vekslende teoretisk og/eller praktisk
opplæring eller utplassering i et foretak, skal regnes med i
arbeidstiden.

4. Dersom en ung person er ansatt av flere arbeidsgivere, skal
utførte arbeidsdager og arbeidstimer legges sammen.

5. Medlemsstatene kan ved lov eller forskrift tillate unntak fra
nr. 1 bokstav a) og nr. 2 i særskilte tilfeller eller dersom det finnes
saklige grunner for det.

Medlemsstatene skal ved lov eller forskrift fastsette vilkår,
begrensninger og nærmere regler for iverksetting av slike unntak.
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Artikkel 9
Nattarbeid

1. a) Medlemsstater som benytter muligheten nevnt i
artikkel 4 nr. 2 bokstav b) eller c), skal treffe nødvendige
tiltak for å forby at barn arbeider mellom kl. 20 og
kl. 6.

b) Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å forby
at ungdommer arbeider mellom kl. 22 og kl. 6 eller
mellom kl. 23. og kl. 7.

2. a) Medlemsstatene kan ved lov eller forskrift tillate at
ungdommer arbeider innen særskilte virksomhets-
sektorer i tidsrommet nevnt i nr. 1 bokstav b) da
nattarbeid er forbudt.

I så fall skal medlemsstatene treffe hensiktsmessige
tiltak for å sikre at ungdommen er under tilsyn av en
voksen i tilfeller der slikt tilsyn er nødvendig for å
verne ungdommen.

b) Dersom bokstav a) får anvendelse, skal arbeid mellom
kl. 24 og kl. 4 likevel være forbudt.

Medlemsstatene kan imidlertid ved lov eller forskrift tillate
at ungdommer i tilfellene nedenfor arbeider i tidsrommet da
nattarbeid er forbudt, dersom det finnes saklige grunner for
det, og dersom de får en passende kompenserende
hvileperiode og målene i artikkel 1 ikke berøres:

- arbeid som utføres innen skipsfarts- eller
fiskerisektoren,

- arbeid som utføres i de væpnede styrker eller politiet,

- arbeid som utføres på sykehus eller i lignende
institusjoner,

- virksomhet av kulturell, kunstnerisk, sportslig eller
reklamemessig art.

3. Før ungdommer settes til nattarbeid, og deretter med jevne
mellomrom, skal de tilbys vederlagsfri helseundersøkelse og
vurdering av sin arbeidsevne, med mindre de arbeider bare
unntaksvis i tidsrommet da nattarbeid er forbudt.

Artikkel 10
Hvileperiode

1. a) Medlemsstater som benytter muligheten nevnt i
artikkel 4 nr. 2 bokstav b) eller c), skal treffe nødvendige
tiltak for å sikre barn en sammenhengende hvileperiode
på minst 14 timer for hver periode på 24 timer.

b) Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre
ungdommer en sammenhengende hvileperiode på minst
12 timer for hver periode på 24 timer.

2. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre

- barn, i de tilfeller der muligheten nevnt i artikkel 4 nr. 2
bokstav b) eller c) benyttes, og

- ungdommer

en hvileperiode på minst 2 dager, om mulig i sammenheng, for
hver periode på 7 dager.

Dersom det er berettiget av tekniske eller organisatoriske grunner,
kan minimumsperioden med hvile reduseres, men den må ikke
under noen omstendighet være på under 36 sammenhengende
timer.

Minimumsperioden med hvile nevnt i første og annet ledd skal i
prinsippet innbefatte søndag.

3. Medlemsstatene kan ved lov eller forskrift fastsette at
minimumsperioden med hvile nevnt i nr. 1 og 2 kan avbrytes ved
virksomhet som særpreges ved oppstykkede eller kortvarige
arbeidsperioder i løpet av dagen.

4. Medlemsstatene kan ved lov eller forskrift fastsette unntak
fra nr. 1 bokstav b) og nr. 2 for ungdommer i tilfellene nedenfor,
dersom det finnes saklige grunner for det, og dersom de får en
passende kompenserende hvileperiode og målene i artikkel 1 ikke
berøres:

a) arbeid som utføres innen skipsfarts- eller fiskerisektoren,

b) arbeid som utføres i de væpnede styrker eller politiet,

c) arbeid som utføres på sykehus eller i lignende institusjoner,

d) arbeid som utføres innen landbruket,

e) arbeid som utføres innen turistsektoren eller hotell- og
restaurantsektoren,

f) virksomhet som særpreges ved oppstykkede arbeids-
perioder i løpet av dagen.

Artikkel 11
Årlig hvileperiode

Medlemsstater som benytter muligheten nevnt i artikkel 4 nr. 2
bokstav b) eller c), skal sørge for at barn som er undergitt
heltidsskoleplikt etter nasjonal lovgivning, så langt mulig har en
helt arbeidsfri periode i løpet av skoleferien.

Artikkel 12
Pauser

Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at unge
personer har en pause på minst 30 minutter, om mulig
sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire
og en halv time.
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Artikkel 13
Ungdommers arbeid i tilfelle force majeure

Medlemsstatene kan ved lov eller forskrift tillate unntak fra artikkel
8 nr. 2, artikkel 9 nr. 1 bokstav b), artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og,
med hensyn til ungdommer, artikkel 12 for arbeid som utføres
under forholdene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i direktiv 89/391/EØF,
dersom arbeidet er midlertidig og må utføres omgående, dersom
det ikke står voksne arbeidstakere til rådighet, og dersom de
berørte ungdommer får tilsvarende kompenserende hvileperioder
innen tre uker.

AVSNITT IV

Artikkel 14
Tiltak

Hver medlemsstat skal fastsette nødvendige tiltak som skal
anvendes ved overtredelse av bestemmelsene som vedtas for å
gjennomføre dette direktiv; tiltakene skal være virkningsfulle og
forholdsmessige.

Artikkel 15
Tilpasning av vedlegget

Rent teknisk tilpasning av vedlegget som følge av den tekniske
utvikling, utviklingen innen internasjonale regler eller
spesifikasjoner samt ny kunnskap på det området som dette
direktiv omhandler, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 17 i direktiv 89/391/EØF.

Artikkel 16
Klausul mot nivåsenking

Med forbehold for medlemsstatenes rett til å utarbeide ulike
bestemmelser om vern av unge personer ved endrede
omstendigheter, så lenge minstekravene i dette direktiv overholdes,
skal iverksettingen av dette direktiv ikke være gyldig grunn for å
senke det alminnelige nivå for vern av unge personer.

Artikkel 17
Sluttbestemmelser

1. a) Medlemsstatene skal sette i kraft de lover eller
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, senest 22. juni 1996, eller de skal senest denne
dato være forvisset om at partene i arbeidslivet innfører
de nødvendige bestemmelser ved avtale, samtidig som

medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for
til enhver tid å kunne garantere de resultater som dette
direktiv pålegger.

b) Det forente kongeriket kan i et tidsrom på fire år fra
datoen nevnt i bokstav a) unnlate å iverksette artikkel
8 nr. 1 bokstav b) første ledd med hensyn til den lengste
ukentlige arbeidstid samt artikkel 8 nr. 2 og artikkel 9
nr. 1 bokstav b) og nr. 2.

Kommisjonen skal framlegge en rapport om
virkningene av denne bestemmelse.

Rådet skal på vilkårene fastsatt i traktaten beslutte om
nevnte tidsrom bør forlenges.

c) Medlemsstatene skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 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.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de allerede har vedtatt
eller vedtar på det området dette direktiv omhandler.

4. Medlemsstatene skal hvert femte år framlegge for
Kommisjonen en rapport om den praktiske gjennomføringen av
bestemmelsene i dette direktiv og der angi synspunktene til partene
i arbeidslivet.

Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet, Rådet og Den
økonomiske og sosiale komité om dette.

5. Kommisjonen skal med jevne mellomrom framlegge for
Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité
en rapport om anvendelsen av dette direktiv og skal i den
forbindelse ta hensyn til nr. 1, 2, 3 og 4.

Artikkel 18
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 22. juni 1994.

For Rådet

E. YIANNOPOULOS

Formann
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VEDLEGG

Ikke-uttømmende liste over agenser, prosesser og arbeid

(Artikkel 7 nr. 2 annet ledd)

I. Agenser

1. Fysiske agenser

a) Ioniserende stråling

b) Arbeid i hyperbarisk atmosfære, f.eks. i trykkamre, dykking

2. Biologiske agenser

a) Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i henhold til artikkel 2 bokstav d) i råds
direktiv 90/679/EØF av 26. november 1990 om vern av arbeidstakerne mot fare ved å
være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til
artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(1)

3. Kjemiske agenser

a) Stoffer og preparater som er klassifisert som giftige (T), svært giftige (Tx), etsende (C)
eller eksplosive (E) i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(2) og
rådsdirektiv 88/379/EØF av 7. juni 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater(3)

b) Stoffer og preparater som i henhold til direktiv 67/548/EØF og 88/379/EØF er klassifisert
som helseskadelige (Xn), og som er tildelt en eller flere av følgende risikosetninger:

- fare for uhelbredelig skadevirkning (R-39)

- mulig fare for uhelbredelig skadevirkning (R-40)

-  kan forårsake allergi ved innånding (R-42)

-  kan forårsake allergi ved hudkontakt (R-43)

-  fare for kreft (R-45)

-  fare for arvelige skader (R-46)

- alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning (R-48)

- fare for redusert fruktbarhet (R-60)

- fare for fosterskader (R-61)

(1) EFT nr. L 374 av 31.12.1990, s. 1.

(2) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 93/679/EØF (EFT nr. L 268 av 29.10.1993, s. 71).

(3) EFT nr. L 187 av 16.7.1988, s. 14. Direktivet sist endret ved direktiv 93/18/EØF (EFT nr. L 104 av 29.4.1993, s. 46).
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c) Stoffer og preparater som i henhold til direktiv 67/548/EØF og 88/379/EØF er klassifisert
som irriterende (Xi), og som er tildelt en eller flere av følgende risikosetninger:

- ekstremt brannfarlig (R-12)

-  kan forårsake allergi ved innånding (R-42)

-  kan forårsake allergi ved hudkontakt (R-43)

d) Stoffer og preparater nevnt i artikkel 2 bokstav c) i rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni
1990 om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftframkallende stoffer
i arbeidet (sjette særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(1)

e) Bly og blyforbindelser, i den utstrekning disse agensene kan opptas i den menneskelige
organisme

f) Asbest

II. Prosesser og arbeid

1. Prosesser og arbeid nevnt i vedlegg I til direktiv 90/394/EØF.

2. Arbeid med framstilling og håndtering av innretninger, fyrverkeri eller andre gjenstander som
inneholder sprengstoff.

3. Arbeid med ville eller giftige dyr.

4. Arbeid med industriell slakting av dyr.

5. Arbeid som innebærer håndtering av utstyr til produksjon, oppbevaring eller anvendelse av
komprimerte, flytende eller oppløste gasser.

6. Arbeid med tanker, bassenger, reservoarer, flasker eller ballonger som inneholder kjemiske
agenser nevnt i punkt I nr. 3.

7. Arbeid som innebærer fare for sammenstyrting.

8. Arbeid som innebærer fare grunnet høyspent strøm.

9. Arbeid der tempoet bestemmes av maskiner, og som lønnes ved akkordbetaling.

(1) EFT nr. L 196 av 26.7.1990, s. 1.
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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.
7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Kommisjonsvedtak 95/337/EF av 25. juli 1995 om endring av
vedtak 92/446/EØF om spørreskjemaer for direktiver på området
vann(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX nr. 13b (kommisjonsvedtak 92/446/EØF)
skal følgende tilføyes:

“, endret ved:

- 395 D 0337: Kommisjonsvedtak 95/337/EF av 25. juli 1995
(EFT nr. L 200 av 24.8.1995, s. 1).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 95/337/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. juli 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. 44/96
av 28. juni 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

96/EØS/51/07

Utferdiget i Brussel, 28. juni 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(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 200 av 24.8.1995, s. 1.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/464/EØF av 4. mai 1976
om forurensning forårsaket av utslipp av visse farlige stoffer
i Fellesskapets akvatiske miljø(1), endret ved direktiv 
91/692/EØF(2), særlig artikkel 13 nr. 1, og til tilsvarende
bestemmelser i de øvrige direktivene nevnt i vedlegg I til direktiv
91/692/EØF,

under henvisning til rådsdirektiv 75/440/EØF av 16. juni 1975 om
kvalitetskrav til overflatevann som benyttes til framstilling av
drikkevann i medlemsstatene(3), sist endret ved direktiv
 91/692/EØF, særlig artikkel 9a,

under henvisning til rådsdirektiv 80/778/EØF av 15. juli 1980 om
drikkevannets kvalitet(4), sist endret ved direktiv 91/692/EØF,
særlig artikkel 17a,

under henvisning til rådsdirektiv 76/160/EØF av 8. desember 1975
om badevannets kvalitet(5), sist endret ved direktiv 91/692/EØF,
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

Medlemsstatene plikter å utarbeide en rapport om gjennomføringen
av visse fellesskapsdirektiver på grunnlag av spørreskjemaer eller
skjemaer utarbeidet av Kommisjonen. I henhold til artikkel 6 i
direktiv 91/692/EØF skal spørreskjemaene eller skjemaene

utarbeides av Kommisjonen med bistand fra en komité sammensatt
av representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens
representant.

Kommisjonen har ved vedtak 92/446/EØF(6) vedtatt
spørreskjemaene som medlemsstatene plikter å utarbeide sine
rapporter om gjennomføringen av fellesskapsdirektiver på
området vann på grunnlag av.

For å ta hensyn til utfallet av ytterligere samråd med komiteen
bør spørreskjemaene inneholde forklarende merknader og
omforente finjusterte tabeller som klargjør rapporteringspliktene
pålagt medlemsstatene og sikrer at opplysningene som
medlemsstatene oversender Kommisjonen, er fullstendige,
ensartede og sammenlignbare.

Kommisjonsvedtak 92/446/EØF bør derfor endres uten at de
nevnte rapporteringskrav berøres.

Komiteen omhandlet i artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF har ikke
avgitt uttalelse om tiltakene i dette vedtak innen fristen fastsatt
av dens leder -

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. juli 1995

om endring av vedtak 92/446/EØF av 27. juli 1992 om spørreskjemaer for direktiver
på området vann(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

(95/337/EF)

(1) EFT nr. L 129 av 18.5.1976, s. 23.

(2) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.

(3) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 26.

(4) EFT nr. L 229 av 30.8.1980, s. 11.

(5) EFT nr. L 31 av 5.2.1976, s. 1. (6) EFT nr. L 242 av 27.8.1992, s. 6.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 200, 24.8.1995, s. 1,, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/96 av 28. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Vedlegget til vedtak 92/446/EØF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 1995.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

LISTE OVER SKJEMAER

I. Spørreskjema for følgende direktiver:

- rådsdirektiv 76/464/EØF av 4. mai 1976 om forurensning forårsaket av utslipp av visse
farlige stoffer i Fellesskapets akvatiske miljø,

- rådsdirektiv 82/176/EØF av 22. mars 1982 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for
utslipp av kvikksølv fra kloralkalielektrolyse(1),

- rådsdirektiv 83/513/EØF av 26. september 1983 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger
for utslipp av kadmium(2),

- rådsdirektiv 84/156/EØF av 8. mars 1984 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for
utslipp av kvikksølv fra andre sektorer enn kloralkalielektrolyse(3),

- rådsdirektiv 84/491/EØF av 9. oktober 1984 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger
for utslipp av heksaklorsykloheksan(4) og

- rådsdirektiv 86/280/EØF av 12. juni 1986 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for
utslipp av visse farlige stoffer oppført i liste I i vedlegget til direktiv 76/464/EØF(5),

alle sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

II. Spørreskjema for rådsdirektiv 78/659/EØF av 18. juli 1978 om kvaliteten av ferskvann som må
vernes eller forbedres for at fiskelivet kan opprettholdes(6), sist endret ved direktiv
91/692/EØF.

III. Spørreskjema for rådsdirektiv 78/176/EØF av 20. februar 1978 om avfall fra
titandioksidindustrien(7), sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

IV. Spørreskjema for rådsdirektiv 79/923/EØF av 30. oktober 1979 om vannkvaliteten i
skjellfarvann(8), sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

V. Spørreskjema for rådsdirektiv 80/68/EØF av 17. desember 1979 om vern av grunnvann mot
forurensning forårsaket av visse farlige stoffer(9), sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

VI A. Spørreskjema for rådsdirektiv 75/440/EØF av 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overflatevann
som benyttes til framstilling av drikkevann i medlemsstatene, sist endret ved direktiv
91/692/EØF.

VI B. Spørreskjema for rådsdirektiv 79/869/EØF av 9. oktober 1979 om målemetoder og frekvens for
prøvetaking og analyse av overflatevann som benyttes til framstilling av drikkevann i
medlemsstatene(10), sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

VII. Spørreskjema for rådsdirektiv 80/778/EØF av 15. juli 1980 om drikkevannets kvalitet, sist
endret ved direktiv 91/692/EØF.

VIII. Spørreskjema for rådsdirektiv 76/160/EØF av 8. desember 1975 om badevannets kvalitet, sist
endret ved direktiv 91/692/EØF.

(1) EFT nr. L 81 av 27.3.1982, s. 29.

(2) EFT nr. L 291 av 24.10.1983, s. 1.

(3) EFT nr. L 74 av 17.3.1984, s. 49.

(4) EFT nr. L 274 av 17.10.1984, s. 11.

(5) EFT nr. L 181 av 4.7.1986, s. 16, med senere endringer.

(6) EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 1.

(7) EFT nr. L 54 av 25.2.1978, s. 19.

(8) EFT nr. L 281 av 10.11.1979, s. 47.

(9) EFT nr.L 20 av 26.1.1980, s. 43.

(10) EFT nr. L 271 av 29.10.1979, s. 44.
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I. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 76/464/EØF OG AVLEDEDE DIREKTIVER

Tillegg 1: Oversikt over spørsmål som må besvares, og som etter første rapport må besvares bare
dersom forholdene har endret seg.

Tillegg 2: Liste over industrisektorer/-prosesser som berøres av spørsmål om stoffene oppført i
liste I

Tillegg 3: Forklarende merknad med eksempler(1)

Generelle merknader:

(*) Fakultative opplysninger, dersom de foreligger.

(** ) For å oppnå informasjon etter landsdel skal nummereringen/overskriften være inndelt/oppstilt etter
en underinndeling i de viktigste avrenningsområder (vassdrag, som definert i vedlegg I til rådsvedtak 
77/795/EØF (EFT nr. L 334 av 24.12.1977, s. 29), sist endret ved vedtak 86/574/EØF
(EFT nr. L 335 av 28.11.1986, s. 44)), og etter en underinndeling i kystsoner (sjøvann innen
territorialgrensen, saltvann innenfor grunnlinjen og estuarvann)(1).

A. Tiltak i forbindelse med stoffene oppført i liste I i direktiv 76/464/EØF

1. Tillatelser til direkte utslipp i overflatevann (** )

Angi for industrisektorene/-prosessene oppført i tillegg II det totale antall tillatelser som er gitt, og
som fremdeles er gyldige, for direkte utslipp i denne typen vann. Angi i parentes hvilken prosentandel
av det totale utslipp som fremdeles er omfattet av tillatelser; jf. også spørsmål A6(1).

(Artikkel 3 nr. 1)

  Berørte industrisektorer/-prosesser 1980(*) 1985(*) 1990(*) 1995

1. Kvikksølv
.
.

Sum:
2. Kadmium

.

.
Sum:

3. ...
.

Sum:
.
.
.
.
.

17.2. ...

Sum:

(1) Jf. forklarende merknad.
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2. Tillatelser til utslipp i avløpsnettet (** )

Angi for industrisektorene/-prosessene oppført i tillegg II det totale antall tillatelser som er gitt, og
som fremdeles er gyldige, for utslipp i avløpsnettet. Angi i parentes hvilken prosentandel av det
totale utslipp som fremdeles er omfattet av tillatelser; jf.også spørsmål A6(18).

(Artikkel 3 nr. 1 og 2)

  Berørte industrisektorer/-prosesser 1980(*) 1985(*) 1990(*) 1995

1. Kvikksølv
.
.

Sum:
2. Kadmium

.

.
Sum:

3. ...
. Sum:
.
.
.
.
.
.

17.2. ...

Sum:

3. Krav til direkte utslipp i overflatevann (** )

Hvilke generelle utslippskrav er fastsatt for disse tillatelsene til direkte utslipp i denne typen vann
(jf. spørsmål A1)(1)?

(Artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 og artikkel 6 nr. 1)

Merk:
a) Bare det verdiområde som er basert på/avledet av gjeldende nasjonale/regionale krav eller EF-

direktiver.

b) Angi i parentes i hvilket år utslippskravene trådte i kraft.

c) Angi utslippskrav fastsatt med utgangspunkt i

- de beste tekniske hjelpemidler som foreligger (artikkel 6 nr. 1),
- kvalitetsmålsettinger (artikkel 6 nr. 2),
- visse økotoksikologiske forhold (artikkel 5 nr. 2).

d) Hvordan er utslippskravene definert, målt og overvåket (referansemetoder som benyttes, eller
andre metoder)?

(1) Jf. forklarende merknad.
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Berørte industrisektorer/-prosesserSamlet mengde Utslippsmengde i Konsentrasjon
(kg/år) forhold til (mg/l)

produksjonskapasitet
(g/t)

1. Kvikksølv

1.1. Kloralkalielektrolyse
.
.

2. Kadmium
.
.

3. ...
.
.
.
.
.

17.2.

4. Krav til utslipp i avløpsnettet (** )

Hvilke generelle utslippskrav er fastsatt for tillatelser til utslipp i avløpsnettet (jf. spørsmål A2)(1)?

(Artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 og artikkel 6 nr. 1)

Merk:
Samme merknader bokstav a)-d) som for spørsmål A3.

 Berørte industrisektorer/-prosesserSamlet mengde Utslippsmengde i Konsentrasjon
(kg/år) forhold til (mg/l)

produksjonskapasitet
(g/t)

1. Kvikksølv

1.1. Kloralkalielektrolyse
.
.
.

2. Kadmium
.
.
.

3. ...
.
.
.
.
.
.

17.2.

(1) Jf. forklarende merknad.
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5. Frister for tillatelser og/eller utslipp

Hvilke generelle frister er fastsatt for å etterkomme tillatelsene (gyldighetsperiode) og
utslippskravene?

(Artikkel 3 nr. 3 og 4 og artikkel 6 nr. 4)

Berørte industrisektorer/-prosesser I hvilket år oppfylles Gyldighetsperiode for de
EF-kravet av alle enheteri enkelte tillatelser (angi

den berørte sektor? gjennomsnittet og/eller bare
korteste og lengste)

1. Kvikksølv

1.1. Kloralkalielektrolyse
.
.

2. Kadmium
.
.

3. ...
.
.
.
.
.
.
.

17.2.

6. Utslipp (vektmengde) i overflatevann (** )

Angi for stoffene oppført i liste I den samlede utslippsmengde ved tillatte utslipp.

Merk:
a) Angi eventuelle prognoser for 1998.

b) Angi hvilken prosentandel av alle slike utslipp som er omfattet av tillatelser. Hva er
prosentandelen for utslipp som faller under terskelverdiene?

År Stoffer (kg/år) for direkte utslipp (A1)

1. Hg 2. Cd 3. . . . . . . . . 17. TCB

1995
1998(*)
***

År Stoffer (kg/år) for utslipp i avløpsnettet (A2)

1. Hg 2. Cd 3. . . . . . . . . 17. TCB

1995
1998(*)
***

(1) Jf. forklarende merknad.
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7. Fortegnelse

Angi de fem vektmessig største utslipp for hvert av de 17 stoffene oppført i liste I og vilkårene for
tillatelsen i disse tilfellene(1).

(Artikkel 11)

Tillatte utslipp

1. Kvikksølv
1
2
3
4
5

1. Kadmium
1
2
3
4
5
.
.
.
.
.
.

17. Triklorbenzen
1
2
3
4
5

8. Kvalitetsmålsettinger for overflatevann (** )

Hvilke kvalitetskrav/-målsettinger er fastsatt for overflatevann, sedimenter og biota i forbindelse
med utslippstillatelsene?

(Artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 2)

Merk:
a) Overflatevann omfatter:

- innlands overflatevann,
- estuarvann,
- saltvann innenfor grunnlinjen unntatt estuarvann,
- sjøvann innen territorialgrensen.

Nummer Navn, type eller
industrisektor/-prosess

Tillatelsesår
Beliggenhet

Samlet
mengde
(kg/år)

Utslippsmengde i
forhold til

produksjonskapasitet
(g/t)

Konsent-
rasjon
(mg/l)

Gyldighets-
periode

(år)

(1) Jf. forklarende merknad.
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b) Angi i parentes i hvilket år kvalitetsmålsettingene trådte i kraft.

c) Angi hva som her menes med sedimenter og biota, f.eks. sedimenter med eller uten suspendert
fast stoff (område for partikkelstørrelse) og hvilken type biota.

1.-17. (Stoffnavn)

Innlands Estuarvann    Saltvann innenfor      Sjøvann innen
overflatevann    grunnlinjen unntatt      territoralgrensen

   estuarvann

Vann (     ) (     ) (     ) (     )

Sedimenter(1) (     ) (     ) (     ) (     )

Biota(1) (     ) (     ) (     ) (     )
. . .
. . .
. . .

(1) Obligatorisk bare dersom det er fastsatt stillstand for bestemte stoffer (f.eks. DDT, PCP).

9. Overvåking (målestasjoner) (** )

Hvor mange målestasjoner er i drift for overvåking av det akvatiske miljøet (vann, sedimenter, biota)
for hvert av de 17 stoffene oppført i liste I (jf. spørsmål A8)? Er kvalitetsmålsettingene oppfylt(21)?

(Jf. f.eks. artikkel 4 i direktiv 82/176/EØF, artikkel 4 i direktiv 83/513/EØF,...)

Merk:
a) Året da målingene begynte.
b) Angi de måle- og overvåkingsmetoder som benyttes.
c) Angi og forklar overskridelser av de aktuelle grenseverdier, herunder antall prøver og

prøvetakingshyppighet.

Antall målestasjoner for overvåking av det akvatiske miljøet(1)

Hovedavrennings- Rhinen Rhinen Rhinen Ems Weser Elben Donau ...
område/nedbørfelt

Vannets navn Rhinen (Mosel)(2) (Ruhr)(2) Ems Weser Elben Donau ...

Type vann Innlands- Innlands - - - - - Sjøvann
over- over- innen
flatevann flatevann territorial-

grensen

Antall stasjoner 120 (30) (50) 70 80 30 50 ....

I drift siden (år) ... ... ... ... ... ... ... ...

(1) Tabell med eksempel fra Tyskland, med tenkte tall oppført.

(2) For å unngå dobbelttelling skal antall målestasjoner ved sideelver, som i dette tilfellet Mosel og Ruhr til Rhinen, angis i parentes i respektiv spalte.

(1) Jf. forklarende merknad.
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Målestasjon/måleresultater (1)(2)

  Stasjonens navn   Beliggenhet somGeografiske Vannets navn Type vann Navn på
    angitt i vedlegg I koordinater hoved-
    til 77/795/EØF Breddegrad: avrennings-

Lengdegrad: område/
kystsone

Maxau km 362,3 Rhinen Innlands vann Rhinen

(1) Jf. forklarende merknad.

(2) Tabell med eksempel fra Tyskland.

Målestasjon/målesresultater(1)

Vann Sedimenter Biota(2)
Årsgjennomsnitt (mg/l) Årsgjennomsnitt (mg/kg) De målte biotas art
min. - maks. min. - maks. Årsgjennomsnitt (mg/kg)
Antall prøver per år Antall prøver per år min. - maks.

Antall prøver per år

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

1. Kvikksølv, Hg
2. Kadmium, CD
3. Heksaklorsyklo-

heksan, HCH
4. Karbontetraklorid
5. DDT
6. Pentaklorfenol, PCP

Driner
7. - Aldrin
8. - Dieldrin
9. - Endrin
10. - Isodrin
11. Heksaklorbenzen,

HCB
12. Heksaklorbutadien,

HCBD
13. Kloroform
14. 1,2-dikloretan, EDC
15. Trikloretylen, TRI
16. Perkloretylen, PER
17. Triklorbenzen, TCB

(1) Jf. forklarende merknad.

(2) For kvikksølv også angivelse på grunnlag av våtvekten.

10. Særskilte programmer

Hvilke særskilte programmer for hvert av de 17 stoffene oppført i liste I er utarbeidet (eller er under
utarbeiding) i samsvar med artikkel 5 i direktiv 86/280/EØF og med artikler med liknende innhold i
avledede direktiver (jf. artikkel 4 i direktiv 84/156/EØF)?
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Gjør kortfattet rede for:

1. Stoffets navn:
2. Diffuse/multiple kilder eller andre kilder som ikke er nevnt i A3 eller A4:
3. Programmets mål:
4. Det (geografiske) område som programmet omfatter:
5. Programmets status (obligatorisk eller veiledende):
6. Forventet utslippsreduksjon i det aktuelle (geografiske) området (i mengde og i %):
7. Året da programmet ble vedtatt:
8. Året da programmet utløper:
9. Eventuelt, kortfattet beskrivelse av et planlagt nytt program:

B. Tiltak i forbindelse med stoffene oppført i liste II

1. Programmer med sikte på å redusere forurensning av overflatevann ved stoffer oppført i liste II,
herunder stoffer som overveies oppført i liste I (** )

(Artikkel 7)

Hvilke særskilte programmer er utarbeidet (eller er under utarbeiding) i samsvar med artikkel 7 i
direktiv 76/464/EØF?

Gjør kortfattet rede for:

1. Stoffets navn:
2. Diffuse/multiple kilder eller punktkilder:
3. Programmets mål (stoff, industrisektor, geografisk område osv.):
4. Det (geografiske) område som programmet omfatter:
5. Programmets status (obligatorisk eller veiledende):
6. Forventet utslippsreduksjon i det aktuelle (geografiske) området (i mengde og i %):
7. Året da programmet ble vedtatt:
8. Året da programmet utløper:
9. Eventuelt, kortfattet beskrivelse av et planlagt nytt program:

2. Forbehandling ved kilden (** )

Kreves det forbehandling ved kilden av stoffene som overveies oppført i liste I, eller av stoffene
oppført i liste II?

Merk:
Gi en kortfattet beskrivelse av framgangsmåten som benyttes ved kontroll og overvåking, særlig
hvilke stoffer og hvilke terskelverdier som tas i betraktning ved utslipp.

3. Krav til direkte utslipp i overflatevann (** )

Hvilke generelle utslippskrav er fastsatt som grunnlag for å vurdere og innvilge forhåndstillatelser til
direkte utslipp i forbindelse med kvalitetsmålsettingene(1)?

(Artikkel 7 nr. 2)

Merk:
a) Bare det verdiområde som er basert på/avledet av gjeldende nasjonale/regionale krav eller

EF- direktiver.
b) Angi i parentes året da utslippskravene trådte i kraft.
c) Angi utslippskrav fastsatt med utgangspunkt i

- kvalitetsmålsettinger (artikkel 7 nr. 3),
- de siste tekniske framskritt som er økonomisk gjennomførbare (artikkel 7 nr. 4).

d) Hvordan er utslippskravene definert og målt?

(1) Jf. forklarende merknad.
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Stoffer Samlet mengdeUtslippsmengde   Konsentrasjon   Andre
(kg/år)  i forhold til    (mg/l)    grenseverdier

produksjons-   (     )
kapasitet (g/t)

Stoffer som overveies oppført i
liste I
(navn)
...
Stoffer oppført i liste II
(navn)
...

4. Krav til utslipp i avløpsnettet (** )

Hvilke generelle utslippskrav er fastsatt for tillatelser til utslipp i avløpsnettet i forbindelse med
kvalitetsmålsettingene(1)?

(Artikkel 7 nr. 2)

Merk:
Samme merknader bokstav a)-d) som for spørsmål B3.

Stoffer Samlet mengdeUtslippsmengde   Konsentrasjon   Andre
(kg/år)  i forhold til    (mg/l)    grenseverdier

produksjons-   (     )
kapasitet (g/t)

Stoffer som overveies oppført i
liste I
(navn)
...
Stoffer oppført i liste II
(navn)
...

5. Frister for tillatelser og/eller utslipp

Hvilke generelle frister er fastsatt for å etterkomme tillatelsene (gyldighetsperiode) og
utslippskravene?

Stoffer I hvilket år oppfylles det Gyldighetsperiode for de
nasjonale/regionale krav av enkelte tilllatelser

alle berørte anlegg (angi gjennomsnittet og/
eller bare korteste og lengste)

Stoffer som overveies oppført i
liste I
(navn)
...
Stoffer oppført i liste II
(navn)
....

(1) Jf. forklarende merknad.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende14.11.1996 Nr.51/0043

6. Utslipp (vektmengde) i overflatevann (** )

Angi for de viktigste stoffene den samlede utslippsmengde ved tillatte utslipp (benytt en terskelverdi
på under 50 kg/år)(1).

Merk:
a) Angi eventuelle prognoser for 1998.
b) Angi hvilken prosentandel av alle slike utslipp som er omfattet av tillatelser. Hva er

prosentandelen for utslipp som faller under terskelverdiene?

År Stoffer (kg/år)

   Stoffer som overveies oppført i liste I                Stoffer oppført i liste II

1995                                                         ...                                                                      ...
1998(*)

7. Kvalitetsmålsettinger for overflatevann (** )

Hvilke generelle kvalitetskrav/-målsettinger er fastsatt i forbindelse med tillatelser til utslipp i
overflatevann (jf. B3/B4)(1)?

(Artikkel 7 nr. 2)

Merk:
a) Overflatevann omfatter:

- innlands overflatevann,
- estuarvann,
- saltvann innenfor grunnlinjen unntatt estuarvann,
- sjøvann innen territorialgrensen.

b) Angi i parentes året da kvalitetsmålsettingene trådte i kraft.

8. Overvåking (målestasjoner) (** )

Hvor mange målestasjoner er i drift for overvåking av kvalitetsmålsettingene for stoffene som
overveies oppført i liste I, og for stoffene oppført i liste II (jf. B7)(25)?

Merk:
a) Angi hvilke stoffer som måles.
b) Angi året da målingene begynte.
c) Angi hvilke overvåkings- og målemetoder som benyttes.
d Hvilke andre parametere overvåkes (jf. f.eks. vedlegg II til vedtak 77/795/EØF)?
e) Den type overvåkingsresultater som kreves, og presentasjonsmåten er angitt i A9.

(1) Jf. forklarende merknad.
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C. Tiltak i forbindelse med stoffene oppført i liste I og liste II

1. Utgifter (kostnader)

Angi, om mulig, samlede investeringer til anlegging av avløpsnett og alle tilhørende renseanlegg.

(i millioner ECU)

Utgifter

Periode Industrisektor Kommunal sektor

Avløpsnett Renseanlegg Avløpsnett Renseanlegg

1980-1992 (*)
1993-1995
1996-1998
***
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FORTEGNELSE

Oversikt over spørsmål som må besvares, og som etter første rapport må besvares
bare dersom forholdene har endret seg

(Spørreskjema for direktiv 76/464/EØF og avledede direktiver)

Liste I GV KM Annen
rapport og

senere
rapporter

A1 Tillatelser til direkte utslipp i overflatevann X X O

A2 Tillatelser til utslipp i avløpsnettet X X O

A3 Krav til direkte utslipp i overflatevann X N O

A4 Krav til utslipp i avløpsnettet X N O

A5 Frister for tillatelser og/eller utslipp X N O

A6 Utslipp (vektmengde) i overflatevann X N X

A7 Fortegnelse X X O

A8 Kvalitetsmålsettinger for overflatevann N X O

A9 Overvåking (målestasjoner) X X X

A10 Særskilte programmer X X X

Liste II Første rapport Annen rapport og
senere rapporter

B1 Programmer for reduksjon av forurensning X O

B2 Forbehandling ved kilden X O

B3 Krav til direkte utslipp i overflatevann X O

B4 Krav til utslipp i avløpsnettet X O

B5 Frister for tillatelser og/eller utslipp X O

B6 Utslipp (vektmengde) i overflatevann N N

B7 Kvalitetsmålsettinger for overflatevann X O

B8 Overvåking (målestasjoner) X O

Tillegg 1
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Liste I og liste II GV KM Annen rapport
og senere
rapporter

C1 Utgifter (kostnader) Y Y Y

(GV) Ved bruk av grenseverdier
(KM) Ved bruk av kvalitetsmålsettinger
(X) Må besvares
(N) Valgfrie opplysninger
(O) Må besvares bare dersom forholdene har endret seg
(Y) Må besvares dersom opplysninger foreligger
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Liste over berørte industrisektorer og/eller -prosesser når det gjelder stoffene oppført i
liste I i direktiv 76/464/EØF(1)

1. Kvikksølv (direktiv 82/176/EØF og 84/156/EØF)

1.1. Kloralkalielektrolyse-industri (resirkulert saltlake)
1.2. Kloralkalielektrolyse-industri (saltlake som ikke resirkuleres)
1.3. Kjemisk industri som bruker kvikksølvkatalysatorer ved framstilling av vinylklorid
1.4. Kjemisk industri som bruker kvikksølvkatalysatorer i andre prosesser i den kjemiske

industri
1.5. Produksjon av kvikksølvkatalysatorer benyttet ved framstilling av vinylklorid
1.6. Andre prosesser som innebærer framstilling av organiske og uorganiske

kvikksølvforbindelser
1.7. Produksjon av primærbatterier
1.8. Ikke-jernmetallindustri (anlegg for gjenvinning av kvikksølv og for utvinning og raffinering

av ikke-jernmetaller)
1.9. Behandlingsanlegg for giftig avfall som inneholder kvikksølv
1.10. Framstilling av papir(2)
1.11. Stålproduksjon(2)
1.12. Kullfyrte varmekraftverk(2)

2. Kadmium (direktiv 83/513/EØF)

2.1. Utvinning av sink, raffinering av bly og sink, industri for ikke-jernmetaller og metallisk
kadmium

2.2. Framstilling av kadmiumforbindelser
2.3. Framstilling av pigmenter
2.4. Framstilling av stabilisatorer
2.5. Framstilling av primær- og sekundærbatterier
2.6. Elektroplettering(1)
2.7. Framstilling av fosforsyre og/eller fosfatgjødsel av råfosfat(2)

3. Heksaklorsykloheksan (HCH) (direktiv 84/491/EØF)

3.1. Anlegg der det produseres HCH
3.2. Anlegg der det ekstraheres lindan
3.3. Anlegg der det produseres HCH og ekstraheres lindan
3.4. Lindanbearbeidende industrianlegg (som produserer midler til vern av planter, trevirke

og kabler)(2)

4. Karbontetraklorid (direktiv 86/280/EØF)

4.1. Produksjon av karbontetraklorid ved perklorering (prosess med vasking)
4.2. Prosess som ovenfor, men uten vasking
4.3. Produksjon av klormetaner ved klorering av metan (herunder elektrolytisk klorproduksjon

ved høyt trykk) og av metanol
4.4. Produksjon av klorfluorkarboner(2)
4.5. Anlegg som benytter karbontetraklorid som løsemiddel(2)

5. DDT (direktiv 86/280/EØF)

5.1. Produksjon av DDT, herunder bearbeiding av DDT på produksjonsområdet
5.2. Anlegg som bearbeider DDT utenfor produksjonsområdet
5.3. Produksjon av dicofol

(1) Begrenset informasjon nødvendig, tatt i betraktning terskelverdiene fastsatt i de avledede direktiver.

(2) Industrisektorer/-prosesser som medlemsstatene selv skal fastsette utslippskrav for i samsvar med direktiv
76/464/EØF.

Tillegg 2
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6. Pentaklorfenol (PCP) (direktiv 86/280/EØF)

6.1. Produksjon av PCP-Na ved hydrolyse av heksaklorbenzen
6.2. Produksjon av natriumpentaklorfenolat ved forsåpning(1)
6.3. Produksjon av pentaklorfenol ved klorering(1)

7.-10. Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (direktiv 88/347/EØF)

7.-10.1.Produksjon av aldrin og/eller dieldrin og/eller endrin, herunder bearbeiding av stoffene på
produksjonsområdet

7.-10.2.Anlegg som bearbeider produkter av aldrin og/eller dieldrin og/eller endrin utenfor
produksjonsområdet(1)

11. Heksaklorbenzen (HCB) (direktiv 88/347/EØF)

11.1. Produksjon og foredling av HCB
11.2. Produksjon av perkloretylen (PER) og karbontetraklorid (CCl

4
) ved perklorering

11.3. Produksjon av trikloretylen og/eller perkloretylen ved enhver annen prosess(1)
11.4. Anlegg som produserer kvintozen og teknazen(1)
11.5. Anlegg som produserer klor ved kloralkalielektrolyse med grafittelektroder(1)
11.6. Anlegg som foredler industrigummi(1)
11.7. Anlegg som framstiller fyrverkeriprodukter(1)
11.8. Anlegg som produserer vinylklorid(1)

12. Heksaklorbutadien (HCBD) (direktiv 88/347/EØF)

12.1. Produksjon av perkloretylen (PER) og karbontetraklorid (CCl
4
) ved perklorering

12.2. Produksjon av trikloretylen og/eller perkloretylen ved enhver annen prosess(1)
12.3. Industrianlegg som benytter HCBD til tekniske formål(1)

13. Kloroform (CHCl
3
) (direktiv 88/347/EØF)

13.1. Produksjon av klormetaner av metanol eller av en blanding av metanol og metan
(hydroklorering av metanol og deretter klorering av metylklorid)

13.2. Produksjon av klormetaner ved klorering av metan
13.3. Produksjon av klorfluorkarboner
13.4. Produksjon av monomert vinylklorid ved pyrolyse av dikloretan(1)
13.5. Produksjon av bleket papirmasse(1)
13.6. Anlegg som benytter CHCl

3
 som løsemiddel(1)

13.7. Anlegg der kjølevann eller annet spillvann kloreres(1)

14. 1,2-dikloretan (EDC) (direktiv 90/415/EØF)

14.1. Bare produksjon av 1,2-dikloretan (uten foredling eller bruk på produksjonsområdet)
14.2. Produksjon av 1,2-dikloretan og/eller bruk på produksjonsområdet med unntak av bruk

som nevnt i nr. 14.5
14.3. Foredling av 1,2-dikloretan til andre stoffer enn vinylklorid, f.eks. etylendiamin,

etylenpolyaminer, 1,1,1-trikloretan, trikloretylen og perkloretylen
14.4. Bruk av EDC til avfetting av metaller (utenfor industrianlegg omfattet av nr. 14.2)
14.5. Bruk av EDC ved produksjon av ionebyttere(2)

15. Trikloretylen (TRI) (direktiv 90/415/EØF)

15.1. Produksjon av trikloretylen (TRI) og perkloretylen (PER)
15.2. Bruk av TRI til avfetting av metaller

(1) Industrisektorer/-prosesser som medlemsstatene selv skal fastsette utslippskrav for i samsvar med direktiv
76/464/EØF.
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16. Perkloretylen (PER) (direktiv 90/415/EØF)

16.1. Produksjon av trikloretylen (TRI) og perkloretylen (PER) (TRI-PER-prosess)
16.2. Produksjon av karbontetraklorid og perkloretylen (TETRA-PER-prosess)
16.3. Bruk av PER til avfetting av metaller
16.4. Produksjon av klorfluorkarboner(1)

17. Triklorbenzen (TCB) (direktiv 90/415/EØF)

17.1. Produksjon av TCB ved dehydroklorering av HCH og/eller foredling av TCB
17.2. Produksjon og/eller foredling av klorbenzener ved klorering av benzen

(1) Industrisektorer/-prosesser som medlemsstatene selv skal fastsette utslippskrav for i samsvar med direktiv
76/464/EØF.
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FORKLARENDE MERKNAD

(til spørreskjemaet for direktiv 76/464/EØF og avledede direktiver)

Innledning

Denne forklarende merknad viser den nøyaktige, endelige versjon av tabellene og gir en nøyaktig forklaring
av hvert spørsmål, som opplyst i kommisjonsvedtak 92/446/EØF av 27. juli 1992 om spørreskjemaer for
direktiver på området vann (rammedirektiv 76/464/EØF og avledede direktiver). Den omfatter også, som
anmodet av komiteen nedsatt i henhold til artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF, eksempler på hvordan
spørsmålene skal besvares, samt de endringer og justeringer av spørsmålene som komiteen har anbefalt.

Medlemsstatene står fritt til å gjøre ytterligere merknader til besvarelsen av de enkelte spørsmål dersom
de ønsker det.

Ved besvarelse av spørreskjemaet bør det tas hensyn til de nye medlemsstatenes tiltredelsesdato(1) og til
at medlemsstatene har rett til å påvise overholdelse av direktivet enten under henvisning til
kvalitetsmålsettingene (KM) i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 76/464/EØF eller under henvisning
til utslippskravene (grenseverdier = GV), samt til at spørreskjemaet ikke berører bestemmelsene for
stoffene i liste I. Spørsmål A3/A4, A5/A6 og A8 skal derfor, i den grad det er praktisk mulig, besvares i
lys av disse bestemmelsene og på vilkårene fastsatt i tillegg 1.

Forklaring til forsiden:

1. Standardiserte rapporter på datamedier

Det vil senere eventuelt bli vedtatt metoder, formater og forklaringer som er nødvendige for innsamling av
særskilte data og opplysninger på datamedier.

2. Informasjon etter landsdel

Dersom overflatevannet nevnt i vedlegg I til vedtak 77/795/EØF ikke representerer alle de viktigste
avrenningsområdene i en medlemsstat, skal manglende overflatevann eller avrenningsområder som er
nødvendige for å dekke hele territoriet, tilføyes. Annen regional inndeling, f.eks. etter administrative
områder, er også tillatt om nødvendig.

Til ytterligere forklaring bør orohydrografiske eller geografiske oversikter vedlegges besvarelsen.

Forklaring til A1/A2:

Opplysningene som skal gis under A1 og A2, bør gi en oversikt over antall tillatte utslipp (direkte i
overflatevann eller indirekte via avløpsnettet) for industrisektorene/-prosessene nevnt i tillegg 2.
Dobbelttelling av utslipp skal unngås ved entydig plassering under enten A1 eller A2. Kommunale
renseanlegg omfattes ikke av spørsmålene i del A, selv om de slipper ut stoffer oppført i liste I som
stammer fra utslipp i avløpsnettet (ingen dobbelttelling).

Plasseringen under spørsmål A1 eller A2 avhenger ikke av driftsansvaret for renseanlegget (kommunalt
eller industrielt), men utelukkende av om det benyttes en særskilt rensemetode for spillvann fra industrien,
eventuelt sammen med kommunalt avløpsvann. I tvilstilfeller bør disse tillatelser plasseres under A1.
Spørsmål A1/A2 bygger på den antakelsen at utslipp omfattes av forhåndstillatelser for å kontrollere og
redusere utslipp av de aktuelle farlige stoffene. Bruken av sumparametere eller indikatorer står ikke
umiddelbart i motsetning til dette. De må forklares og begrunnes i A3 og A4.

(1) EFT nr. L 1 av 1.1.1995, s. 1.

Tillegg 3
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Det kan forekomme dobbelttelling ved opptelling av industrisektorer/-prosesser, jf. f.eks. nr. 4.1 med
12.1, 4.3 med 13.1 og 13.2, 4.4. med 13.4. Det skal opplyses om dette på en egnet måte i tabellene ved
nøyaktig angivelse av antall tellinger som er foretatt dobbelt eller flere ganger.

Opplysninger om de fleste utslipp bør begrenses til tilfeller der terskelverdiene i de aktuelle avledede
direktivene overskrides (jf. tillegg 2).

Forklaring til og eksempel for A3/A4:

Eksempel på opplysninger om utslippskrav i henhold til direktiv 82/176/EØF: Eksempelet er ikke
representativt dersom det foreligger forskjellige utslippskrav for en industrisektor/-prosess. Her angis
verdiområdet for de tillatte grenseverdier.

Dersom de nøyaktige EF-grenseverdiene får anvendelse, er det ikke nødvendig med en beskrivelse på
dette sted. I så fall angis bare «EF», eventuelt sammen med tilsvarende avvik ved ikrafttredelse av
grenseverdiene og/eller overvåkingen. For de aktuelle kvalitetsmålsettinger angis bare en sammenfatning
av grensverdiene.

Eksempel for Merk bokstav a) og b):

        EF-grensverdier uttrykt som

Berørte Samlet mengde         Utslippsmengde i forhold til Konsentrasjon
industrisektorer/       (kg/år)        produksjonskapasitet/anvendt (mg/l)

-prosesser        mengde (g/t)

      1         2 3

1. Kvikksølv avledet av
spalte 3

1.1. Kloralkalie- 50 x 10-6 x 0,5(2)(3) 50(1)(3) x 10-3

elektrolyse årlig vannmengde største måneds-
(resirkulert gjennomsnitt
saltlake) (1986)

avledet av 1,0(1)
spalte 2 største månedsgjennomsnitt (1986)

0,5 x 10-6

x årlig produks-
jonskapasitet

4 x 0,5(2)(3) 4 x 50(1)(3) x 10-3

4 x 1,0(1) største dagsgjen-
største dagsgjennomsnitt(4) (1986) nomsnitt(4)

(1986)

Eksempel for Merk bokstav c):

De angitte utslippskrav er avledet ved hjelp av de beste tekniske hjelpemidler som foreligger, i samsvar
med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 76/464/EØF.

(1) Gjelder for den samlede mengde kvikksølv i alle kvikksølvholdige vannutslipp fra industrianleggets område.

(2) Gjelder for kvikksølv i utslipp av spillvann fra klorproduserende enheter.

(3) Det største tillatte vannforbruk utgjør i prinsippet 10 m3/t tillatt produksjonskapasitet, og utslippsfaktoren er 0,5 g/t
(produsert), avledet ved hjelp av de beste tekniske hjelpemidler som foreligger. Ettersom kvikksølvkonsentrasjonen i
spillvann avhenger av vannmengden, som varierer alt etter prosess og industrisektor, må imidlertid grenseverdiene
angitt i tabellen, uttrykt i mengde kvikksølv som slippes ut i forhold til installert klorproduksjonskapasitet, overholdes
i alle tilfeller.

(4) Grenseverdiene for dagsgjennomsnittet er det firedobbelte av de tilsvarende grenseverdiene for månedsgjennomsnittet.
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Eksempel for Merk bokstav d):

DEFINISJON AV UTSLIPPSKRAV

OVERVÅKING

For å kontrollere om utslippene oppfyller utslippskravene som er fastlagt i samsvar med grenseverdiene
fastsatt i dette vedlegg, må det innføres en framgangsmåte for overvåking. Framgangsmåten skal sikre

- at det daglig tas en prøve som er representativ for utslippet i en 24-timersperiode, og at
kvikksølvkonsentrasjonen i prøven måles, samt

- at den samlede utslippsmengden i denne perioden måles.

Kvikksølvmengden som slippes ut i løpet av en måned, beregnes ved å legge sammen de kvikksølvmengder
som slippes ut daglig i denne måneden. Summen deles deretter på den installerte (månedlige)
klorproduksjonskapasitet. (Av klarhetshensyn må «månedlig» tilføyes, selv om dette ikke er nevnt i
direktiv 82/176/EØF.)

MÅLEMETODE

EF-referansemetode, jf. beskrivelse i vedlegg III til direktiv 82/176/EØF.

Forklaring til A6:

Spørsmålet omfatter alle utslipp nevnt under A1 og A2 og krever beregning av summen av alle stoffmengder
som slippes ut i henhold til tillatelsene. Dette utgjør den største forventede utslippsmengde av stoffene.
Dersom det foreligger verdier for målte utslipp, skal de angis i parentes. Angi også summen av de tillatte
verdier for utslipp i avløpsnettet særskilt, og gi om mulig et anslag over utslippene i overflatevann etter
videre rensing.

Forklaring til A7:

Spørsmålet gjelder både stoffet som slippes ut, og den som foretar utslippet, og dreier seg dermed om
utslippskilden.

Utslippenes størrelse og dermed deres innbyrdes rekkefølge bestemmes etter størrelsen på den tillatte
årsmengden (jf. tillatte verdier i A3 og A4).

Når deg gjelder grenseverdiene for konsentrasjon og utslippsmengde i forhold til produksjonskapasitet/
anvendt mengde, skal som i A3 og A4 referanseperiodene (dag, måned eller år) angis.

Angivelse av beliggenheten skal omfatte opplysninger om det aktuelle hovedavrenningsområdet/den
aktuelle kystsonen eller om det administrative området i henhold til opplysningene i A1-A6 samt de
geografiske koordinater.

Forklaring til og eksempel for A9:

Opplysningene om samlet antall målestasjoner for overvåking av det akvatisk miljø skal angis i tabellen
vist i spørsmål A9. Om nødvendig kan ytterligere spalter tilføyes.

Utvalget av målestasjoner som skal meddele måleresultater, skal omfatte stasjonene i det internasjonale
målenettet omhandlet i rådsvedak 77/795/EØF(1), eventuelt med tillegg av målestasjoner for
hovedavrenningsområder/kystsoner eller innlands overflatevann, estuarvann, saltvann innenfor grunnlinjen
og sjøvann innen territorialgrensen som ikke er nevnt her, liksom i spørsmål A8.

(1) EFT nr. L 334 av 24.12.1977, s. 29.
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Forklaring til B3/B4:

Utslippskravene som skal angis her, er nasjonale eller regionale obligatoriske eller anbefalte verdier
fastsatt av vedkommende lovgivende myndigheter (jf. B1), ikke verdiene fastsatt i tillatelsene fra
vedkommende lokale myndigheter. Når det foreligger flere individuelle utslippskrav, er det ikke nødvendig
å meddele hver enkelt grenseverdi fastsatt av vedkommende myndighet; det er tilstrekkelig å gi en
sammenfatning av verdiområdet for grenseverdiene i tillatelsene.

Opplysningene som det bes om i Merk bokstav c) annet strekpunkt, må ses i lys av den skjønnsmyndighet
som er gitt vedkommende myndighet etter artikkel 7 nr. 4 når det gjelder å ta i betraktning de siste tekniske
framskritt som er økonomisk gjennomførbare.

Beskrivelsen av utslippskravene angitt i tabellen er eksempler etter artikkel 5 i direktiv 76/464/EØF for
stoffer oppført i liste I. Det kan eventuelt anvendes andre gjeldende nasjonale/regionale definisjoner, men
disse må i så fall forklares.

Dersom de tillatte utslipp uttrykkes i g/t produksjonskapasitet/anvendt mengde, må referanseperioden
for denne verdien angis.

Forklaring til B6:

Det antas at alle opplysninger om slike utslipp ikke kan inngå i en fortegnelse som er tilgjengelig fra en
sentral database. I motsetning til i del A er kommunale renseanlegg ikke utelukket fra fortegnelsen dersom
de slipper ut store mengder av de berørte stoffene. Dersom det foreligger verdier for målte utslipp, bør de
angis i parentes. Angi også summen av de tillatte verdier for utslipp i avløpsnettet, og gi om mulig et
anslag over utslippene i overflatevann etter videre rensing. Dobbelttelling av utslipp i overflatevann og/
eller avløpsnettet må unngås ved omhyggelig vurdering. Ved besvarelse av spørsmål B6 skal bare utslipp
av viktige stoffer fra store utslippere tas med.

Spørsmålet omfatter utslippere som

- slipper ut over 50 kg/år av et stoff, og

- som er underlagt nasjonale/regionale utslippskrav eller vannvernprogrammer.

Det anbefales særlig at det gis opplysninger om følgende stoffer:

- kopper, sink, bly, arsen, krom, nikkel, trifluralin, endosulfan, simazin, atrazin,
tributyltinnforbindelser, trifenyltinnforbindelser, azinfos-etyl, azinfosmetyl, fenitrotion, fention,
malation, paration, parationmetyl, diklorvos, trikloretan,

- 1,2-dikloreten, vinylklorid, benzen, etylbenzen, toluen, xylen, isopropylbenzen.

Forklaring til B7:

Her gjelder samme forklaring som til A8.

Forklaring til B8:

De ønskede opplysninger svarer til dem i A9, dvs. opplysninger fra målestasjoner i det internasjonale
målenettet, med tillegg av representative stasjoner for de områder som ikke er nevnt. Forklaringen til A9
gjelder tilsvarende her; måleresultater for sedimenter og biota i den grad de foreligger.
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Forklaring til tillegg 2:

Fotnote 1 angir, i samsvar med terskelverdiene fastsatt i direktivene som er avledet av direktiv
76/464/EØF, hvor forenklede overvåkingsmetoder for visse industrisektorer/-prosesser er tillatt. I dette
tilfellet skal det gis opplysninger om utslippene bare dersom terskelverdiene fastsatt i de aktuelle avledede
direktiver overskrides.

Fotnote 2 viser hvor medlemsstatene selv skal fastsette utslippskrav i samsvar med direktiv
76/464/EØF.
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II. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 78/659/EØF

(Årlige opplysninger - innen 1. oktober 1996)

DEL 1

Nasjonalt sammendrag

1. Medlemsstatens navn .......................................................................

2. År .......................................................................

Laksefisk Karpefisk

3. a) Antall utpekte elver og innsjøer(1): ................................... ................................

b) De utpekte elvenes samlede lengde(2): ................................... ................................

c) De utpekte innsjøenes samlede areal(2) ................................... ................................

4. a) Antall utpekte elver og innsjøer som er i
samsvar med direktivet(2) ................................... ................................

b) Samlet lengde for elver som er i samsvar
med direktivet(2) ................................... ................................

c) Samlet areal for innsjøer som er i samsvar
med direktivet(2) ................................... ................................

5. a) Er direktivet innarbeidet i nasjonal lovgivning? .......................................................................

Ja(3)(4) Nei(3)(4)
b) Om ja, angi de aktuelle bestemmelser .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

6. a) Har medlemsstaten fastsatt grenseverdier? Ja(3)(4) Nei(3)(4)

b) Om ja, gi detaljerte opplysninger

Parametere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Verdi I

Verdi G

Tilleggsparametere

Verdi I

Verdi G

(1) For rapporteringsformål kan flere små utpekte enheter slås sammen.

(2) Disse opplysningene kan gis i form av kart i et format som det må oppnås enighet om.

(3) Stryk det som ikke passer.

(4) Svar på spørsmål 5 og 6 behøver bare å ajourføres i framtidige rapporter.
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DEL 2

Geografiske opplysninger i hver melding

1. Medlemsstatens navn ............................................................................

2. Meldingsnummer ............................................................................

3. Landsdel ............................................................................

4. a) Elvens navn ............................................................................

b) Innsjøens navn ............................................................................

5. Opplysninger om geografisk beliggenhet(1) ............................................................................

6. Opplysninger om det utpekte områdets
utstrekning(1) ............................................................................

7. Innsjøens areal: ............................................................................

Laksefisk Karpefisk

8. Vanntype: ............................................................................

9. Meldingsdato ............................................................................

DEL 3

Opplysninger om samsvar med direktivet i hver melding

1. Medlemsstatens navn ............................................................................

2. Meldingsnummer for elven eller innsjøen
som er registrert ............................................................................

3. Overvåkingsår ............................................................................

4. Samsvar(1) ............................................................................

5. (2) ............................................................................

Parametere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kontrollerte parametere

Redusert overvåking

Samsvar med I

Samsvar med G

Parametere som er
avveket

(1) Disse opplysningene kan gis i form av kart i et format det må oppnås enighet om.

(2) Svar ja eller nei. Ikke oppgi tall.
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Tilleggsparametere

Kontrollerte parametere

Redusert overvåking

Samsvar med I

Samsvar med G

Parametere som er
avveket

6 a) Grunner til mangel på samsvar             ............................................................................

b) Grunner til avvik  ............................................................................

c) Planlagte tiltak i forbedrings-
programmer             ............................................................................

Merk:
For spørsmål 6 bokstav a)-c) er det tilstrekkelig med et kortfattet sammendrag av opplysningene.
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III.  SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 78/176/EØF (TiO
2
)

1. Hvilke industrivirksomheter for produksjon av titandioksid har etter 1986(1), i henhold til direktivets
artikkel 4, 5 og 6, fortsatt tillatelse til

1.1. å dumpe eller slippe ut fra land avfall i havet (sterke syrer)?

- tillatelsesperiodens varighet,
- utvikling når det gjelder årlig avfallsmengde som dumpes eller slippes ut fra land i havet,

herunder mengden av tungmetaller,
- art og konsentrasjon av stoffene i det aktuelle avfallet,
- metoder og utstyr ved dumpingen eller utslippet samt hvor den/det finner sted,
- virkning på havmiljøet av avfallets forskjellige bestanddeler, herunder en vurdering av

resultatene av overvåkingen,

1.2. å slippe ut avfall i overflatevann (svake syrer)?

- tillatelsesperiodens varighet,
- utvikling når det gjelder årlig avfallsmengde som slippes ut, herunder mengden av

tungmetaller,
- art og konsentrasjon av stoffene i det aktuelle avfallet,
- beskrivelse av utslippsoperasjonen samt hvor den finner sted,

1.3. å lagre, deponere og innpumpe avfall?

- geografisk beliggenhet,
- beskrivelse av metodene for lagring, deponering og innpumping, herunder en vurdering

av resultatene av overvåkingen.

2. Hvilke tiltak er truffet siden 1986(1) for å redusere svoveldioksidforurensning av luften?

3. Hvilke avfallskontrolloperasjoner er foretatt siden 1986(1) i henhold til artikkel 7?

4. Hvilke tiltak er truffet siden 1986(1) i henhold til artikkel 8?

5. Hvilke tiltak er truffet innenfor rammen av artikkel 3 (ombruk eller resirkulering av avfallet),
herunder endringer som er foretatt siden 1986(1)?

6. Gi en kortfattet beskrivelse av de aktuelle industrivirksomheters produksjonsprosesser, herunder
de viktigste endringene som er foretatt siden 1986.

(1) For tidsrommet 1986-1992, valgfrie opplysninger dersom de foreligger.
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IV. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 79/923/EØF

(Årlige opplysninger - innen 1. oktober 1996)

DEL 1

Nasjonalt sammendrag

1. Medlemsstatens navn .....................................................................

2. År .....................................................................

3. a) Samlet antall meldinger .....................................................................

4. Antall meldinger som er i samsvar med direktivet(1) .....................................................................

5. a) Er direktivet innarbeidet i nasjonal lovgivning? Ja(1) Nei(2)

b) Om ja, angi de aktuelle bestemmelser .....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

6. a) Har medlemsstaten fastsatt grenseverdier? Ja(2) Nei(2)

b) Om ja, gi detaljerte opplysninger

Parametere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Verdi I

Verdi G

Tilleggsparametere

Verdi I

Verdi G

(1) Disse opplysningene kan gis i form av kart i et format det må oppnås enighet om.

(2) Stryk det som ikke passer.
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DEL 2

Geografiske opplysninger i hver melding

1. Medlemsstatens navn ............................................................................

2. Meldingsnummer ............................................................................

3. Landsdel ............................................................................

4. Vannets navn ............................................................................

5. Opplysninger om geografisk beliggenhet(1) ............................................................................

6. Opplysninger om det utpekte områdets
utstrekning(2) ............................................................................

7. Meldingsdato ............................................................................

DEL 3

Opplysninger om samsvar med direktivet i hver melding

1. Medlemsstatens navn ............................................................................

2. Meldingsnummer ............................................................................

3. Overvåkingsår ............................................................................

4. Samsvar(1) ............................................................................

5. (2) ............................................................................

Parametere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kontrollerte parametere

Samsvar med I

Samsvar med G

Parametere som er
avveket

(1) Disse opplysningene kan gis i form av kart i et format det må oppnås enighet om.

(2) Svar ja eller nei. Ikke oppgi tall.
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Tilleggsparametere

Kontrollerte parametere

Samsvar med I

Samsvar med G

Parametere som er
avveket

6. a) Grunner til mangel på samsvar ............................................................................

b) Grunner til avvik ............................................................................

c) Planlagte tiltak i forbedringsprogrammer ............................................................................
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V. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 80/68/EØF

DEL 1

Stoffer oppført i liste I

1. Still opp en liste over gjeldende lovgivning vedtatt av medlemsstaten for å forhindre at grunnvann
tilføres stoffer oppført i liste I.

2. Gi følgende opplysninger for den første rapporteringsperioden:

a) en liste over tillatelser som er gitt i rapporteringsperioden, deres geografiske virkeområde,
deres dato, angivelse av de viktigste tekniske forholdsregler som er tatt, og av om stedet er tatt
med i den fortegnelse over tillatelser som kreves i artikkel 15,

b) for hvert av de stedene det er gitt tillatelse for i rapporteringsperioden, opplysninger om
vilkårene fastsatt i artikkel 10 fjerde strekpunkt for tillatelse for stoffene oppført i liste I.

3. Still opp en liste over steder for disponering og deponering (andre enn dem oppført i nr. 2 bokstav
a) som for tiden er oppført i fortegnelsen over tillatelser som kreves i artikkel 15. Angi også den
geografiske beliggenhet og datoen for tillatelsen for hvert sted. Alternativt kan det gis et beskrivende
sammendrag.

4. a) Tillates det noe sted utslipp i grunnvann i samsvar med artikkel 4 nr. 2?

b) Om ja, still opp en liste over tillatelser som er gitt. Angi om mulig også tillatelsens geografiske
virkeområde og dato.

5. a) Er det gjort bruk av bestemmelsene i artikkel 4 nr. 3?

b) Om ja, still opp en liste over tillatelser som er gitt. Angi om mulig også tillatelsens geografiske
virkeområde og dato.

DEL 2

Stoffer oppført i liste II

1. Still opp en liste over gjeldende lovgivning vedtatt av medlemsstaten for å begrense tilførsel til
grunnvann av stoffer oppført i liste II.

2. Gi følgende opplysninger for den første rapporteringsperioden:

a) en liste over tillatelser som er gitt til direkte utslipp av stoffer oppført i liste II i
rapporteringsperioden, deres geografiske virkeområde, deres dato og angivelse av om stedet er
tatt med i den fortegnelse over tillatelser som kreves i artikkel 15,

b) hvor mange søknader er i perioden innlevert om tillatelse til disponering av avfall, eller deponering
med sikte på disponering, som kan medføre indirekte utslipp av ett eller flere stoffer oppført
i liste II?

3. Still opp en liste over steder (andre enn dem oppført i nr. 2 bokstav a)) der direkte utslipp av et stoff
oppført i liste II er tillatt, og som for tiden er oppført i fortegnelsen over tillatelser som kreves i
artikkel 15. Angi også den geografiske beliggenhet og datoen for tillatelsen for hvert sted. Alternativt
kan det gis et beskrivende sammendrag.
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4. Gi følgende opplysninger for den første rapporteringsperioden:

a) hvor mange søknader er i rapporteringsperioden innlevert om tillatelse til kunstig infiltrasjon
for gjenoppbygging av grunnvann i henhold til artikkel 6?

b) en liste over tillatelser som er gitt, deres geografiske virkeområde, deres dato og angivelse av
hvor vannet som brukes til infiltrasjon, stammer fra.

DEL 3

Krav til overvåking

1. Beskriv overvåkingssystemet vedtatt i samsvar med artikkel 13.

Merk: I dette spørreskjemaet skal ingen opplysninger gis i form av kart.
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VI A.  SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 75/440/EØF

1. Handlingsplaner fastsatt i artikkel 4 nr. 2 - bare vann som hører inn under A3, skal nevnes i første
rapporteringsperiode

a) vannets geografiske beliggenhet

b) parameter(e) som skal forbedres

c) kvalitetsmålsettinger som skal oppfylles

d) planlagt forbedringsprogram, herunder opplysninger om tidsplan, tiltak som skal treffes, og
planlagte investeringer(1).

2. Vannbruksplaner som fastsatt i artikkel 4 nr. 3

a) vannets geografiske beliggenhet

b) parameter(e) som skal forbedres

c) anvendt eller planlagt behandlingsmetode

d) planlagt forbedringsprogram, herunder opplysninger om tidsplan, tiltak som skal treffes, og
planlagte investeringer(1).

3. Unntak som fastsatt i artikkel 8

Angi for hvert unntak:

a) vannets navn og geografiske beliggenhet

b) aktuell(e) parameter(e)

c) unntakets varighet, herunder dato for ikrafttredelse og utløp

d) kortfattet redegjørelse for grunnen(e) til unntaket.

4. Medlemsstatene bør også gi opplysninger om lovgivning de har vedtatt for å gjennomføre direktivet.

Merk: a) Opplysningene som det bes om i spørsmål 1, 2, 3 og 4, må oversendes bare én gang i hele
rapporteringsperioden.

b) På grunnlag av medlemsstatenes svar på spørsmål 1 bokstav d) og spørsmål 2 bokstav d) skal
Kommisjonen avgjøre om disse spørsmålene er tilstrekkelige for spørreskjemaets formål, eller
om mer detaljerte opplysninger skal kreves i framtiden.

VI B. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 79/869/EØF

1. Still opp en liste over lovgivning som er vedtatt for å gjennomføre direktivet.

2. Angi for hver parameter:

a) målemetoden,

b) standardmetodens eventuelle CEN- eller ISO-nummer eller annet nummer,

c) minste og største årlige prøvetakings- og analysehyppighet.

(1) Medlemsstatene anmodes om å gi en best mulig vurdering av investeringene.
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VII. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 80/778/EØF

DEL 1

Gjennomføring i nasjonal lovgivning og grenseverdier

1. Still opp en liste over gjeldende lovgivning vedtatt av medlemsstaten for å gjennomføre direktivet.

2. a) Har medlemsstaten fastsatt verdier for de forskjellige parametere oppført i direktivet?

b) Om ja, vis til den aktuelle lovbestemmelsen, og still opp en liste over de verdier som er vedtatt
for hver parameter.

c) Om nei, angi når det er sannsynlig at slike verdier vil bli vedtatt.

3. a) Har medlemsstaten vedtatt særskilte bestemmelser i henhold til artikkel 17 i direktivet om
opplysninger om hvorvidt vannet egner seg som ernæring for spedbarn?

b) Om ja, vis til bestemmelsene, og legg ved en kopi av dem.

4. Gi opplysninger om hvordan vannets kvalitet kontrolleres, og oppgi navnet på vedkommende
myndighet.

Merk: a) Denne del behøver bare å ajourføres i framtidige rapporter.

b) Ved besvarelse av spørsmål 4 kreves bare en svært kortfattet beskrivelse av hvordan vannet
kontrolleres.

DEL 2

Sammenfattende opplysninger om vannforsyning

1. Hva er det samlede antall vannforsyningsenheter som for tiden er i drift i medlemsstaten? (Ta med
bare slike som forsyner en befolkning på mer enn 5 000 personer, og angi hvordan en forsyningsenhet
er definert.)

2. a) Hvor stor er befolkningen som forsynes av forsyningsenhetene? (Gi om nødvendig et overslag.)

b) Hvor stor prosentandel av medlemsstatens samlede befolkning forsynes av forsyningsenhetene?
(Gi om nødvendig et overslag.)

3. Hvor stor er den samlede vannmengde som hvert år leveres av forsyningsenhetene nevnt ovenfor?
(Gi om nødvendig et overslag.)

4. Hvor mange forsyningsenheter benyttes hovedsakelig eller utelukkende av foretak innen
næringsmiddelproduksjon? (Besvarelse her er valgfritt.)

5. Hvilke er de viktigste vannforsyningskildene, og med hvor mye bidrar hver vanntype til
medlemsstatens årlige forbruk?

a) Overflatevann
b) Grunnvann (Gi om nødvendig et overslag.)
c) Andre

6. Gi opplysninger i henhold til artikkel 6 nr. 1 om industrisektorer der kvaliteten på vannet som
benyttes, ikke har innvirkning på det ferdige produkts ernæringsmessige kvalitet.

Merk:
Opplysningene som det bes om i del 1 og 2, må oversendes bare én gang i hele rapporteringsperioden.

}
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DEL 3

Årlig oversikt over den samlede kvalitet

1. For hver parameter i direktivets vedlegg I som måles i samsvar med artikkel 12 nr. 4, angis følgende(1):

a) det samlede antall analyser gjennomført i henhold til direktivet,
b) det antall analyser som er i samsvar med følgende klassifisering, der direktivet gir en

STK-verdi (største tillatte konsentrasjon)(2):

Klasse Beskrivelse

A Verdier under eller lik STK

B Verdier over STK

DEL 4

Årlig sammenfatning av opplysninger om vannforsyninger med unntak i henhold til
artikkel 9 og 10 og opplysninger om forsyninger som ikke er i samsvar med direktivet,

rapportert på årsbasis

1. For hver forsyningsenhet(1) som overskrider STK(2), oppgis:

a) forsyningsenhetens navn og geografiske beliggenhet,
b) befolkningen som forsynes av enheten (gi om nødvendig et overslag),
c) mengde vann som leveres (gi om nødvendig et overslag),
d) ved unntak, den eller de aktuelle parameter(e) og verdi(er) det gis unntak fra,
e) om unntaket er gitt i henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav a), artikkel 9 nr. 1 bokstav b), artikkel 10 nr.

1 eller artikkel 10 nr. 2,
f) unntakets varighet, herunder ikrafttredelses- og utløpsdato,
g) en kortfattet redegjørelse for grunnen(e) til unntaket,
h) dersom det ikke er gitt unntak, aktuell(e) parameter(e) og antall utførte analyser, antall analyser med

overskredet STK-verdi, opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere graden av mangel på
samsvar med STK, som f.eks. gjennomsnittlige og største overskridelser samt deres varighet,

i) for hver parameter som ikke er i samsvar med STK, grunn(er) til mangelen på samsvar,
j) tiltak som er truffet for å verne folkehelsen ved alvorlige overskridelser (valgfritt),
k) om det finnes et forbedringsprogram som skal sikre samsvar i framtiden:

- om ja, gi en kortfattet beskrivelse av det foreslåtte programmet, tiltakene som skal treffes, den
foreslåtte tidsplanen, nødvendige investeringer osv.,

- om nei, gi en kortfattet redegjørelse for grunnene til at et slikt program ikke foreligger eller ikke
er nødvendig.

Merk: For spørsmål 1 bokstav k) er det tilstrekkelig med et kortfattet beskrivende svar.

(1) Det er bare nødvendig å ta med vannforsyningsenheter som forsyner en befolkning på over 5 000 personer.

(2) MNK-verdier (minste nødvendige konsentrasjon) bør behandles på samme måte.
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VIII. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 76/160/EØF

Følgende opplysninger skal gis i digital form i samsvar med følgende format.

DATAFILBESKRIVELSER

1. Fil for geografisk beliggenhet (fil med geografiske opplysninger)

Betegnelse Feltlengde Innhold

Numind 18 TEGN tilgangsnøkkel
Region 30 TEGN landsdelens navn
Province 20 TEGN fylkets navn
Commune 35 TEGN kommunens navn
Prelev 45 TEGN navn på badevannområdet
Lat 8 TEGN breddegrad

format: XMGGMMSS
X = N (nord)

S (sør)
M = mellomromstegn
GG = grader
M M = minutter
SS = sekunder

Long 8 TEGN lengdegrad
format: YMGGMMSS
Y = V (vest)

Ø (øst)
M = mellomromstegn
GG = grader
M M = minutter
SS = sekunder

Codeau 1 TALL vannprøvetype
koder: 1 = sjøvann

2 = elv
3 = innsjø
4 = estuarvann

Rem 80 TEGN eventuelle merknader

2. Generell datafil (fil med generelle opplysninger om det enkelte badevannområde)

Betegnelse Feltlengde Innhold

Numind 18 TEGN tilgangsnøkkel
Annee 4 TALL år
Debdat 8 TALL badesesongens begynnelse

format: ÅÅÅÅMMDD
Findat 8  TALL badesesongens avslutning

format: ÅÅÅÅMMDD
Nobexe 2 TALL antall prøver
Banned 1 TEGN midlertidig badeforbud

kode: B= badeforbud
mellomromstegn = ikke noe forbud
(valgfritt)

Rem 80 TEG N eventuelle merknader
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3. Datafil for parametere (fil med parametere for badevannets kvalitet)

Betegnelse Feltlengde Innhold

Numind 18 TEGN tilgangsnøkkel
Annee 4 TALL år
Parno 3 TALL parameternummer

format: PPU
kode: PP= parameterkode

U= underparameterkode
Parnob 2 TALL antall analyser for denne parameter
Parnodi 2 TALL antall resultater som overstiger de obligatoriske

verdiene
Parnodvin 2 TALL antall resultater som overstiger de nasjonale

grenseverdiene
Parnodg 2 TALL antall resultater som overstiger de veiledende

verdiene
Frequence 1 TEGN prøvetakingshyppighet

kode: O = minst hver fjortende dag
N = ikke nødvendigvis hver fjortende
dag

Rem 80 TEG N eventuelle merknader

Beskrivelse av tilgangsnøkkelen

Den fullstendige tilgangsnøkkelen bør være entydig (dvs. den bør opptre bare én gang i hele filen) og må
beholdes i etterfølgende år; nye målestasjoner som føyes til filen, bør gis en ny kode som aldri har vært
benyttet tidligere. Dersom bare navnet på badevannområdet endres, bør tilgangsnøkkelen og geografisk
beliggenhet forbli uendret.

Feltlengde Innhold

1 TEGN Kode for NUTS-nivå 0 (stat)(2)
1 TEGN Kode for NUTS-nivå 1 (landsdel)(2)
1 TEGN Kode for NUTS-nivå 2 (fylke)(2)
1 TEGN Kode for NUTS-nivå 3 (gruppe av kommuner)(2)
2 TEGN Kode for Loc-nivå 1 (kommune)(3)
3 TEGN Kode for Loc-nivå 2 (kommune)(3)
9 TEGN Kode for badevannområde(1)

(1) Dette feltet skal fylles med badevannkoden som definert av medlemsstaten på nasjonalt plan, dersom det finnes en
slik og den er entydig. I motsatt fall foreslås det at badevannområdene nummereres fortløpende etter enheten for
NUTS-nivå 3.

(2) Nomenklatur for territoriale statistikkenheter (NUTS) vedtatt av Eurostat er forklart i tabell 1.

(3) Nomenklatur for lokaliteter (Loc) vedtatt av Eurostat er forklart i tabell 2.

Medlemsstatene skal på en særskilt 3,5 tommers diskett levere en fullstendig liste over koder og navn på
landsdeler og kommuner.
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4.Tilleggsfil: «Les meg» (valgfritt format)

- Angi hvilken analysemetode eller hvilke analysemetoder som er benyttet for å vurdere om direktivet
overholdes.

- Kortfattet beskrivelse av forbedringsprogrammer for badevannområder som ikke overholder de
verdier som kreves i direktivet, sammen med en tidsplan for arbeider og nødvendige investeringer.

Merk: Det skal base gis sammenfattende opplysninges om analysemetoder.
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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 86 og 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 36/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll
31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter(1).

Avtalens protokoll 31 bør endres for å gjøre det mulig for EFTA-
statene å delta i arbeidet med å fremme fornybare energikilder i
Fellesskapet -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens protokoll 31 skal ny artikkel 14 lyde:

“Artikkel 14

Energiprogrammer og energivirksomhet knyttet til miljøet

1. EFTA-statene skal fra 1. januar 1996 delta i fellesskaps-
programmet nevnt i nr. 4 og tiltak i henhold til dette.

2. EFTA-statene skal bidra finansielt til programmet nevnt i
nr. 4 og tiltak i henhold til dette i samsvar med avtalens
artikkel 82 nr. 1 bokstav a).

3. EFTA-statene skal, fra den dag samarbeidet om programmet
nevnt i nr. 4 og tiltak i henhold til dette innledes, delta
fullt ut i de EF-komiteer og arbeidsutvalg som bistår
EF-kommisjonen i forvaltningen eller utviklingen av nevnte
program og tiltak.

4. Følgende fellesskapsrettsakt, samt rettsakter i henhold til
denne, er gjenstand for denne artikkel:

“ 393 D 0500: Rådsvedtak 93/500/EØF av
13. september 1993 om fremme av fornybare
energikilder i Fellesskapet (ALTENER-programmet)
(EFT nr. L 235 av 18.9.1993, s. 41).””

Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft 1. august 1996, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 45/96
av 19. juli 1996

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter

Utferdiget i Brussel, 19. juli 1996.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

(1) EFT nr. L 205 av 31.8.1995, s. 45, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 32
av 31.8.1995, s. 17.

96/EØS/51/08
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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. 12/96 av 1. mars 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIV (Konkurranseregler)(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1475/95 av 28. juni 1995 om
anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av
distribusjons- og serviceavtaler om motorvogner(2) skal innlemmes
i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIV etter nr. 4 (kommisjonsforordning (EØF)
nr. 123/85) skal nytt nr. 4a lyde:

“4a. 395 R 1475: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1475/95
av 28. juni 1995 om anvendelse av traktatens artikkel 85
nr. 3 på grupper av distribusjons- og serviceavtaler om
motorvogner (EFT nr. L 145 av 29.6.1995, s. 25).

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

a) I artikkel 5 nr. 1 punkt 2) bokstav d) skal med ordet
“medlemsstaten” forstås “den medlemsstat i EF eller den
EFTA-stat”.

b) I det innledende avsnitt i artikkel 8 skal med ordene “I
samsvar med artikkel 7 i forordning nr. 19/65/EØF” 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,”.

c) På slutten av artikkel 8 skal nytt ledd lyde:

“Det kompetente overvåkningsorgan kan i slike tilfeller gjøre
vedtak i samsvar med artikkel 6 og 8 i forordning (EØF) nr. 17/62
eller de tilsvarende bestemmelser i EØS-avtalens protokoll 21,
uten at det kreves melding fra de berørte foretak.»

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1475/95 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. august 1996, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1. Den får anvendelse fra 1. oktober 1995. Den
enkelte EFTA-stat kan fastsette overgangstiltak for perioden
mellom 1. juli 1995 og datoen for denne beslutning, i den grad det
er nødvendig av konstitusjonelle hensyn.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 46/96
av 19. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)

96/EØS/51/09

Utferdiget i Brussel, 19. juli 1996.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

(1) EFT nr. L 124 av 23.5.1996, s. 13, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 22
av 23.5.1996, s. 54.

(2) EFT nr. L 145 av 29.6.1995, s. 25.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning nr. 19/65/EØF av 2. mars 1965
om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av
avtaler og samordnet opptreden(1), sist 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,
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF kan Kommisjonen
ved forordning anvende traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse
grupper av tosidige avtaler som kommer inn under artikkel
85 nr. 1, der den ene parten forplikter seg til å levere bare til
den annen visse varer beregnet på videresalg innenfor et
avgrenset område av det felles marked. På grunnlag av
erfaringen med det store antall distribusjons- og serviceavtaler
innenfor motorvognsektoren er det mulig å definere en gruppe
avtaler som vanligvis kan anses å oppfylle vilkårene i artikkel
85 nr. 3. Det dreier seg om avtaler av bestemt eller ubestemt
varighet, der den avtalepart som er leverandør, overlater til
den avtalepart som er videreforhandler, å fremme distribusjon
av og service på bestemte varer i motorvognbransjen innenfor
et avgrenset område, og der leverandøren innenfor
avtaleområdet forplikter seg til å levere avtalevarer beregnet
på videresalg bare til forhandleren eller bare til et begrenset
antall foretak i distribusjonsnettet i tillegg til forhandleren.

For å lette anvendelsen av denne forordning er en rekke
definisjoner oppført i artikkel 10.

2) Selv om forpliktelsene nevnt i artikkel 1, 2 og 3 i denne
forordning vanligvis har til formål eller som virkning å hindre,

innskrenke eller vri konkurransen innenfor det felles marked
og vanligvis kan påvirke handelen mellom medlemsstater,
kan det likevel i henhold til artikkel 85 nr. 3 erklæres at
forbudet i traktatens artikkel 85 nr. 1 ikke får anvendelse
på slike avtaler, men bare på bestemte vilkår.

3) Distribusjons- og serviceavtaler i motorvognbransjen kan
omfattes av traktatens artikkel 85 nr. 1 særlig fordi de
konkurransebegrensninger og forpliktelser som er oppført
i artikkel 1 til 4 i denne forordning, vanligvis anvendes i
samme eller lignende form i hele det felles marked som et
ledd i produsentens distribusjonssystem. Motorvogn-
produsentene dekker hele det felles marked eller betydelige
deler av det gjennom en rekke avtaler som inneholder
lignende konkurransebegrensninger, og påvirker på denne
måten ikke bare distribusjon og service innenfor
medlemsstatene, men også handelen mellom dem.

4) Bestemmelsene om enedistribusjon og selektiv distribusjon
kan anses for å være rasjonaliserende og nødvendige i
motorvognbransjen, ettersom motorvogner er varige
forbruksgoder som krever sakkyndig vedlikehold og
reparasjon både med jevne mellomrom og til uforutsette
tidspunkter, og ikke alltid på samme sted.
Motorvognprodusenter samarbeider med utvalgte
forhandlere og verksteder for å sikre sakkyndig service
tilpasset varen. Hensynet til kapasitet og effektivitet er
nok til at et slikt samarbeid ikke kan omfatte et ubegrenset
antall forhandlere og verksteder. Det må anses som mer
lønnsomt å knytte sammen service og distribusjon enn å
skille en salgsorganisasjon for nye kjøretøyer på den ene
side fra en serviceorganisasjon som også ville stå for salg av
reservedeler, på den annen, særlig fordi foretak i
distribusjonsnettet må gjennomføre en teknisk kontroll av
nye kjøretøyer i samsvar med produsentens spesifikasjon
før de leveres til sluttbrukeren.

5) Forpliktelsen til å selge gjennom nettet er imidlertid ikke
alltid nødvendig for å oppnå effektivt salg. Det bør derfor
fastsettes at levering av avtalevarer til videreforhandlere
ikke kan forbys når videreforhandleren

- tilhører samme distribusjonsnett [artikkel 3
underpunkt 10 bokstav a)], eller

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 145 av 29.6.1995, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/96 av 19. juli 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. 36 av 6.3.1965, s. 533/65.

(2) EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 16.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1475/95

av 28. juni 1995

om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av distribusjons- og
serviceavtaler om motorvogner(*)
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- kjøper reservedeler til eget bruk ved reparasjons- eller
vedlikeholdsarbeid [artikkel 3 underpunkt 10
bokstav b)].

Tiltak som treffes av produsenten eller av foretak i
distribusjonsnettet med sikte på å beskytte det selektive
distribusjonssystemet, er forenlige med unntaket i denne
forordning. Dette gjelder særlig for forhandlerens forpliktelse
til å selge kjøretøyer til sluttbrukere gjennom en mellommann
bare dersom en sluttbruker har gitt en mellommann fullmakt
til å opptre på hans vegne (artikkel 3 underpunkt 11).

6) Grossister som ikke tilhører distribusjonsnettet, bør kunne
utelukkes fra videresalg av reservedeler som stammer fra
motorvognprodusenten. Det er grunn til å anta at
forpliktelsen til å benytte nettet er nødvendig for å kunne
opprettholde et system der alle reservedeler i
avtaleprogrammet, herunder deler med lav omsetning, er
raskt tilgjengelige, noe som er til fordel for forbrukerne.

7) Konkurranseforbudet kan unntas dersom det ikke hindrer
forhandleren i å selge motorvogner av andre merker på en
slik måte at forveksling av merker unngås (artikkel 3
underpunkt 3). Forpliktelsen til å selge andre produsenters
varer bare i særskilte salgslokaler med egen administrasjon
samt den alminnelige forpliktelse til å unngå forveksling av
merker sikrer at det i ethvert lokale bare selges ett enkelt
merke. Sistnevnte forpliktelse må forhandleren oppfylle i
god tro på en slik måte at reklame, salg og service ikke på
noen måte kan villede forbrukeren eller føre til at forhandlere
opptrer illojalt overfor leverandører av konkurrerende
merker. For å opprettholde konkurrerende varers
konkurranseevne skal de ulike salgslokaler med egen
administrasjon være selvstendige rettssubjekter. En slik
forpliktelse styrker forhandlerens innsats for å selge og utføre
service på avtalevarene og fremmer dermed konkurransen
mellom avtalevarene og konkurrerende varer. Disse
bestemmelsene hindrer ikke forhandleren i å tilby og levere
vedlikeholds- og reparasjonstjenester for motorvogner av
konkurrerende merker i samme verksted. Forhandleren kan
imidlertid pålegges å sørge for at tredjemann ikke urettmessig
drar nytte av leverandørens investeringer (artikkel 3
underpunkt 4).

8) Konkurranseforbud kan imidlertid ikke anses som absolutt
nødvendige for å oppnå effektiv distribusjon under alle
omstendigheter. Forhandlerne må stå fritt til å kjøpe fra
tredjemann deler av tilsvarende kvalitet som de deler
produsenten tilbyr, og til å bruke eller selge disse delene. I
denne forbindelse må det antas at alle deler fra samme
produksjon er like og har samme opprinnelse; produsenter
som tilbyr forhandlere deler, må eventuelt bekrefte at delene
tilsvarer delene som leveres til motorvognprodusenten.
Forhandlerne må dessuten fritt kunne velge deler som kan
brukes i motorvognene i avtaleprogrammet, og som oppfyller
eller overgår kvalitetskravene. Denne begrensningen av

konkurranseforbudet skal både ivareta hensynet til
motorvognenes sikkerhet og opprettholde effektiv
konkurranse (artikkel 3 underpunkt 5 og artikkel 4 nr. 1
underpunkt 6 og 7).

9) De begrensninger som pålegges forhandleren når det gjelder
salgsaktivitet utenfor avtaleområdet, fører til økt innsats
for distribusjon og service i et begrenset avtaleområde som
er lett å kontrollere, til forbrukerorientert kunnskap om
markedet og til bedre avpassing mellom tilbud og etterspørsel
(artikkel 3 underpunkt 8 og 9). Etterspørselen etter
avtalevarene skal imidlertid fortsatt være bevegelig og ikke
begrenses regionalt. Forhandlerne skal kunne imøtekomme
etterspørsel etter avtalevarene ikke bare innenfor sitt
avtaleområde, men også fra personer og foretak i andre deler
av det felles marked. Forhandlerne skal ikke hindres i å
reklamere i medier som er rettet mot kunder utenfor
avtaleområdet, ettersom slik reklame ikke er i strid med
forpliktelsen til å fremme salget innenfor avtaleområdet.
Reklamevirksomhet som innebærer direkte og personlig
kundekontakt, er ikke tillatt, verken i form av dørsalg,
telefonhenvendelse, melding over andre telekommuni-
kasjonssystemer eller personlig brev.

10) Av hensyn til foretakenes rettssikkerhet bør det angis at
visse av forhandlernes forpliktelser ikke er til hinder for
unntak; det dreier seg om oppfyllelse av minstekrav med
hensyn til distribusjon og service (artikkel 4 nr. 1 underpunkt
1), regelmessige bestillinger (artikkel 4 nr. 1 underpunkt 2),
oppnåelse av mengdemål for salg og lagerhold avtalt mellom
partene eller fastlagt av en sakkyndig tredjemann dersom
avtalepartene ikke blir enige (artikkel 4 nr. 1 underpunkt 3
og 5), samt nærmere regler for serviceavtaler (artikkel 4 nr.
1 underpunkt 6 til 9). Disse forpliktelsene er direkte knyttet
til forpliktelsene nevnt i artikkel 1, 2 og 3 og påvirker deres
begrensende virkning på konkurransen. De kan likevel unntas
av samme grunner som sistnevnte forpliktelser dersom de i
enkelttilfeller kan omfattes av forbudet i traktatens artikkel
85 nr. 1 (artikkel 4 nr. 2).

11) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF er det nødvendig å
angi de vilkår som må være oppfylt for at erklæringen om
unntak i denne forordning skal få virkning.

12) Artikkel 5 nr. 1 underpunkt 1 bokstav a) og b) setter som
vilkår for unntaket at foretakene i distribusjonsnettet gir en
minstegaranti og tilbyr et minimum av gratis service og ser-
vice ved tilbakekalling av kjøretøyer samt den reparasjons-
og vedlikeholdsservice som er nødvendig for sikker og
pålitelig drift av kjøretøyet, uansett hvor i det felles marked
kjøretøyet er kjøpt. Disse bestemmelsene skal hindre
begrensninger på forbrukerens mulighet til å kjøpe hvor
som helst innenfor det felles marked.

13) Artikkel 5 nr. 1 underpunkt 2 bokstav a) har som formål at
produsenten skal kunne bygge opp et samordnet
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distribusjonssystem uten å skade tillitsforholdet mellom
forhandlere og underforhandlere. Leverandøren skal derfor
kunne forbeholde seg retten til å godkjenne forhandlerens
valg av underforhandlere, men vedkommende må ikke
vilkårlig kunne nekte å gi sin godkjenning.

14) I henhold til artikkel 5 nr. 1 underpunkt 2 bokstav b) er
leverandøren forpliktet til ikke å stille krav i henhold til
artikkel 4 nr. 1 som fører til forskjellsbehandling eller urimelig
behandling av en forhandler i distribusjonsnettet.

15) Artikkel 5 nr. 1 underpunkt 2 bokstav c) skal motvirke at all
etterspørsel fra forhandleren rettes mot leverandøren som
følge av kumulerte rabatter. Bestemmelsen har som formål å
sikre at leverandører som ikke tilbyr et like bredt vareutvalg
som produsenten, har mulighet til å konkurrere på like vilkår.

16) Artikkel 5 nr. 1 underpunkt 2 bokstav d) setter som vilkår
for unntaket at forhandleren skal kunne bestille fra
leverandøren bestemte serieproduserte personbiler til
sluttbrukere i det felles marked med de spesifikasjoner som
kreves på deres bopel eller på registreringsstedet, forutsatt
at produsenten leverer en modell som tilsvarer modellen i
forhandlerens avtaleprogram gjennom lokale foretak i
distribusjonsnettet på samme sted (artikkel 10 underpunkt
10). Bestemmelsen skal hindre at produsenten eller foretak
i distribusjonsnettet forsøker å utnytte eksisterende
forskjeller mellom varene i det felles marked for å dele
markeder.

17) Artikkel 5 nr. 2 fastsetter flere minstekrav som må være
oppfylt dersom unntaket skal hindre at forhandleren blir for
økonomisk avhengig av leverandøren som følge av sine
forpliktelser og dermed oppgir all konkurranserettet
virksomhet som i seg selv er tillatt, men som ville være i
strid med interessene til produsenten eller andre foretak i
distribusjonsnettet.

18) I henhold til artikkel 5 nr. 2 underpunkt 1 kan forhandleren
av saklige grunner motsette seg å bli pålagt slike vidtrekkende
forpliktelser som er nevnt i artikkel 3 underpunkt 3.

19) Artikkel 5 nr. 2 underpunkt 2 og 3 og artikkel 5 nr. 3 fastsetter
minstekrav for unntak når det gjelder varigheten av og
vilkårene for å si opp en distribusjons- og serviceavtale,
fordi forhandlerens investeringer for å bedre strukturen for
distribusjon av og service på avtalevarene øker
vedkommendes avhengighet av leverandøren betraktelig
dersom det dreier seg om en kortsiktig avtale eller en avtale
som kan sies opp med kort varsel. For ikke å hindre
utviklingen av smidige og effektive distribusjonsstrukturer
bør imidlertid leverandøren gis rett til ekstraordinært å bringe
avtalen til opphør dersom hele eller en betydelig del av nettet
må omlegges. For at eventuelle tvister skal kunne løses raskt,
bør det fastsettes at saken kan framlegges for en sakkyndig
tredjemann eller for en voldgiftsmann, uten at dette berører

partenes rett til å forelegge saken for den kompetente
domstol i samsvar med bestemmelsene i gjeldende nasjonal
lovgivning.

20) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF skal det angis hvilke
begrensninger eller bestemmelser avtalene ikke kan inneholde
dersom erklæringen om unntak fra traktatens artikkel 85 nr.
1 i denne forordning skal få virkning (artikkel 6 nr. 1
underpunkt 1 til 5). Dessuten må det fastlegges at bestemte
former for opptreden fra avtalepartenes side fører til at det
ikke automatisk gis unntak, dersom opptredenen
gjennomføres systematisk eller gjentas (artikkel 6 nr. 1
underpunkt 6 til 12).

21) Avtaler der en motorvognprodusent overlater til en annen
motorvognprodusent å distribuere sine varer, må utelukkes
fra gruppeunntaket fordi slike avtaler hindrer konkurransen
i betydelig grad (artikkel 6 nr. 1 underpunkt 1).

22) For å sikre at partene overholder begrensningene i denne
forordning, bør dessuten avtaler som omfatter andre varer
eller tjenester enn dem som er nevnt i artikkel 1, eller som
fastsetter konkurransebegrensninger som ikke unntas ved
denne forordning, utelukkes fra unntaket (artikkel 6 nr. 1
underpunkt 2 og 3).

23) Unntaket får heller ikke anvendelse dersom partene i
forbindelse med varer som omfattes av denne forordning,
påtar seg forpliktelser som ville ha vært tillatt i henhold til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 1983/83(1) eller (EØF)
nr. 1984/83(2), sist endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige, om anvendelse av traktatens
artikkel 85 nr. 3 på grupper av henholdsvis
enedistribusjonsavtaler og avtaler om eksklusiv kjøpsplikt
i den kombinasjon av forpliktelser som er unntatt i henhold
til disse forordningene, men er mer omfattende enn de
forpliktelser som er unntatt etter denne forordning (artikkel
6 nr. 1 underpunkt 4).

24) For å beskytte forhandlernes investeringer og hindre at
leverandørene omgår reglene om heving av avtaler, bør det
bekreftes at unntaket ikke får anvendelse dersom
leverandøren forbeholder seg retten til i avtaleperioden
ensidig å endre vilkårene for en eneforhandleravtale for et
bestemt område inngått med forhandleren (artikkel 6 nr. 1
underpunkt 5).

25) For å opprettholde effektiv konkurranse i forhandlerleddet
må det fastsettes at produsenten eller leverandøren mister
muligheten til unntak dersom vedkommende begrenser
forhandlerens frihet til selv å fastsette sine priser (artikkel
6 nr. 1 underpunkt 6).

26) Prinsippet om et indre marked krever at forbrukerne kan
kjøpe motorvogner overalt i Fellesskapet der pris og vilkår
er gunstigst, og også at de kan videreselge dem, forutsatt at

(1) EFT nr. L 173 av 30.6.1983, s. 1.

(2) EFT nr. L 173 av 30.6.1983, s. 5.
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salget ikke gjennomføres for kommersielle formål. Unntak
etter denne forordning kan derfor ikke innrømmes
produsenter eller leverandører som hindrer parallellimport
eller parallelleksport ved tiltak overfor forbrukerne,
mellommenn med fullmakt eller foretak i nettet (artikkel 6
nr. 1 underpunkt 7 og 8).

27) For å sikre effektiv konkurranse på markedet for
vedlikeholds- og reparasjonstjenester i forbrukernes inter-
esse bør unntak heller ikke innrømmes produsenter og
leverandører som hindrer markedsadgangen for uavhengige
produsenter eller leverandører av reservedeler eller begrenser
videreforhandleres eller reparatørers mulighet til å kjøpe og
bruke reservedeler av samme kvalitet som originaldelene,
uansett om de tilhører nettet eller ikke. Forhandlerens rett
til å kjøpe reservedeler av tilsvarende kvalitet fra eksterne
foretak etter eget valg, og disse foretakenes rett til å levere
varene til videreforhandlere etter eget valg, samt retten til å
forsyne varene med sitt varemerke eller sin logo, skal utøves
med forbehold for og i samsvar med den industrielle
eiendomsrett som gjelder for disse reservedelene (artikkel 6
nr. 1 underpunkt 9 til 11).

28) For å gi forbrukerne et reelt valg mellom reparatører i nettet
og uavhengige reparatører bør produsentene forpliktes til å
gi reparatørforetak utenfor nettet de tekniske opplysninger
som er nødvendige for reparasjon og vedlikehold av deres
bilmerker, samtidig som det tas hensyn til at produsenten
ved lisensiering til tredjemann har en berettiget interesse i
selv å fastlegge vilkårene for utnytting av sine
immaterialrettigheter og av sin hemmelige, betydelige og
identifiserte know-how. Disse rettighetene må imidlertid
utøves uten forskjellsbehandling eller annet misbruk (artikkel
6 nr. 1 underpunkt 12).

29) Av klarhetshensyn bør endelig de rettslige virkningene
fastlegges av at unntaket ikke kommer til anvendelse i ulike
situasjoner nevnt i denne forordning (artikkel 6 nr. 2 og 3).

30) Distribusjons- og serviceavtaler kan, på de vilkår som er
fastsatt i artikkel 5 og 6, unntas så lenge anvendelsen av de
forpliktelser som er nevnt i artikkel 1 til 4, fører til bedre
distribusjon og service til fordel for forbrukerne, og så lenge
det fortsatt finnes effektiv konkurranse i det felles marked,
ikke bare mellom ulike produsenters distribusjonsnett, men
også til en viss grad innenfor hvert nett. Når det gjelder
varegruppene nevnt i artikkel 1, kan det for tiden antas at
forutsetningene for effektiv konkurranse er oppfylt også i
handelen mellom medlemsstater, slik at europeiske
forbrukere kan anses å få en rimelig andel av de fordeler som
oppnås gjennom denne konkurransen.

31) Det bør innføres en overgangsordning for avtaler som finnes
på den dato denne forordning kommer til anvendelse, og
som oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i

kommisjonsforordning (EØF) nr. 123/85 av 12. desember
1984 om anvendelse av traktatens artikkel 85 paragraf 3 på
grupper av distribusjons- og serviceavtaler om
motorkjøretøyer(1), sist endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige (artikkel 7). Dessuten bør det
gjøres rede for den adgang Kommisjonen har til å bestemme
at unntaket ikke kommer til anvendelse, eller til å endre
unntakets omfang i enkelttilfeller, og det bør gis eksempler
på flere viktige grupper av slike tilfeller (artikkel 8). Når
Kommisjonen gjør bruk av retten fastsatt i artikkel 8
underpunkt 2 til å trekke tilbake unntaket, bør den ta hensyn
til prisforskjeller som ikke hovedsakelig skyldes nasjonale
skatter og avgifter eller valutakurssvingninger mellom
medlemsstatene.

32) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF skal unntaket gis for
et begrenset tidsrom. Et tidsrom på sju år er hensiktsmessig
for å ta hensyn til motorvognsektorens særegenhet og den
forutsigbare utvikling av konkurransevilkårene innen
sektoren. Kommisjonen vil imidlertid vurdere anvendelsen
av forordningen med jevne mellomrom og utarbeide en rap-
port senest 31. desember 2000 (artikkel 11 og 13).

33) Det er ikke nødvendig å melde avtaler som oppfyller
vilkårene i denne forordning. I tvilstilfeller står det imidlertid
foretakene fritt å melde avtalene til Kommisjonen i samsvar
med bestemmelsene i rådsforordning nr. 17(2), sist endret
ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

34) Den sektormessige karakter ved gruppeunntaket for
distribusjon av motorvogner utelukker i prinsippet
anvendelsen av de generelle gruppeunntaksforordningene
om distribusjon. Det bør bekreftes at kommisjonsforordning
(EØF) nr. 4087/88 av 30. november 1988 om anvendelse av
traktatens artikkel 85 paragraf 3 på grupper av
franchiseavtaler(3), sist endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Sverige og Finland, er utelukket fra anvendelsen,
med forbehold for foretakenes rett til å anmode om
enkeltunntak i henhold til forordning nr. 17. I forordning
(EØF) nr. 1983/83 og (EØF) nr. 1984/83 fastsettes det en
snevrere ramme for unntak; foretakene gis mulighet til
å velge. Anvendelsen av kommisjonsforordning (EØF)
nr. 417/85(4) og (EØF) nr. 418/85(5), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, om
anvendelse av traktatens artikkel 85 paragraf 3 på grupper
av henholdsvis spesialiseringsavtaler og forsknings- og
utviklingsavtaler, berøres ikke; disse avtalene gjelder ikke
først og fremst distribusjon (artikkel 12).

35) Denne forordning berører ikke anvendelsen av traktatens
artikkel 86 -

(1) EFT nr. L 15 av 18.1.1985, s. 16.

(2) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

(3) EFT nr. L 359 av 28.12.1988, s. 46.

(4) EFT nr. L 53 av 22.2.1985, s. 1.

(5) EFT nr. L 53 av 22.2.1985, s. 5.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I samsvar med traktatens artikkel 85 nr. 3 og på de vilkår som er
fastsatt i denne forordning, erklæres det at artikkel 85 nr. 1 ikke
kommer til anvendelse på avtaler mellom bare to foretak der den
ene parten innenfor et avgrenset område av det felles marked
forplikter seg til å levere

1) utelukkende til den annen part, eller

2) utelukkende til den annen part og et bestemt antall andre
foretak i distribusjonsnettet,

visse nye motorvogner med tre eller flere hjul til bruk på offentlig
vei, samt tilhørende reservedeler, med sikte på videresalg.

Artikkel 2
Unntaket kommer også til anvendelse når forpliktelsen nevnt i
artikkel 1 er knyttet til en forpliktelse for leverandøren til ikke å
selge avtalevarer til sluttbrukere i avtaleområdet og til ikke å yte
disse brukerne service på avtalevarer.

Artikkel 3
Unntaket kommer også til anvendelse når forpliktelsen nevnt i
artikkel 1 er knyttet til en forpliktelse for forhandleren til

1) ikke å endre avtalevarer eller tilsvarende varer uten
leverandørens samtykke, med mindre endringene er bestilt
av en sluttbruker og gjelder en bestemt motorvogn i
avtaleprogrammet kjøpt av denne brukeren,

2) ikke å produsere varer som konkurrerer med avtalevarene,

3) å selge nye motorvogner som andre enn produsenten tilbyr,
bare i særskilte salgslokaler med egen administrasjon,
organisert som et selvstendig rettssubjekt, og på en slik
måte at forveksling av merker unngås,

4) å påse at en tredjemann, i forbindelse med service etter salg
i et felles verksted, ikke urettmessig drar nytte av
leverandørens investeringer, særlig med hensyn til utstyr
eller opplæring av personale,

5) ikke å selge reservedeler som konkurrerer med og er av lavere
kvalitet enn avtalevarene, og heller ikke å bruke dem til
reparasjon eller vedlikehold av avtalevarer eller tilsvarende
varer,

6) ikke uten leverandørens samtykke å inngå distribusjons-
eller serviceavtaler med foretak som har virksomhet i
avtaleområdet, om avtalevarer eller tilsvarende varer, og heller
ikke å endre eller si opp slike avtaler uten leverandørens
samtykke,

7) når forhandleren har inngått en avtale som nevnt i underpunkt
6, å pålegge foretaket forpliktelser av samme art som de

forpliktelser forhandleren har påtatt seg overfor
leverandøren, og som tilsvarer forpliktelsene nevnt i artikkel
1 til 4 og er i samsvar med artikkel 5 og 6,

8) ikke utenfor avtaleområdet

a) å opprettholde filialer eller lagre for distribusjon av
avtalevarer eller tilsvarende varer,

b) å verve kunder for avtalevarer eller tilsvarende varer
ved hjelp av personlig rettet reklame,

9) ikke å overlate til tredjemann å distribuere eller utføre serv-
ice på avtalevarer eller tilsvarende varer utenfor
avtaleområdet,

10) å levere til en videreforhandler

a) avtalevarer eller tilsvarende varer bare dersom
videreforhandleren er et foretak i distribusjonsnettet,
eller

b) reservedeler i avtaleprogrammet bare dersom
videreforhandleren benytter dem til reparasjon eller
vedlikehold av en motorvogn,

11) å selge motorvogner i avtaleprogrammet eller tilsvarende
varer til sluttbrukere gjennom en mellommann bare dersom
sluttbrukerne på forhånd har gitt en mellommann skriftlig
fullmakt til å kjøpe en bestemt motorvogn og eventuelt til å
godta levering av kjøretøyet på deres vegne.

Artikkel 4
1. Unntaket får anvendelse selv om forhandleren forplikter
seg til

1) å oppfylle visse minstekrav til distribusjon og service, særlig
i forbindelse med:

a) innretningen av forretningslokaler og teknisk
serviceutstyr,

b) faglig og teknisk opplæring av personalet,

c) reklame,

d) mottak, lagerføring og levering av avtalevarer eller
tilsvarende varer og service på de samme varene,

e) reparasjon og vedlikehold av avtalevarer og tilsvarende
varer, særlig når det gjelder krav til sikker og pålitelig
drift av kjøretøyer,

2) å bestille avtalevarer fra leverandøren bare til bestemte
tidspunkter eller innen bestemte frister, forutsatt at
tidsrommet mellom hver bestilling ikke er lengre enn tre
måneder,
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3) å bestrebe seg på å selge i avtaleområdet i løpet av et bestemt
tidsrom minst en minstemengde avtalevarer, fastsatt av
partene ved felles overenskomst eller, dersom det ikke
oppnås enighet om minstemengden avtalevarer som skal
selges årlig, av en sakkyndig tredjemann; i denne forbindelse
skal det tas hensyn til tidligere omsetning i avtaleområdet
samt forventet omsetning i avtaleområdet og på nasjonalt
plan,

4) å føre et lager av avtalevarene i det omfang som fastlegges
etter framgangsmåten fastsatt i underpunkt 3,

5) å ha de demonstrasjonskjøretøyer eller det antall
demonstrasjonskjøretøyer som er bestemt i avtale-
programmet, eller det antall som fastlegges etter
framgangsmåten fastsatt i underpunkt 3,

6) å utføre garantiarbeid, gratis service og service ved
tilbakekalling av kjøretøyer på avtalevarer og tilsvarende
varer,

7) å bruke bare reservedeler i avtaleprogrammet eller tilsvarende
varer når garantiarbeid, gratis service og service ved
tilbakekalling av kjøretøyer utføres på avtalevarer og
tilsvarende varer,

8) å gi sluttbrukerne generell informasjon om det dersom
forhandleren også benytter reservedeler av annet fabrikat
ved reparasjon eller vedlikehold av avtalevarer eller
tilsvarende varer,

9) å gjøre sluttbrukerne oppmerksomme på at det er brukt
reservedeler av annet fabrikat ved reparasjon eller vedlikehold
av avtalevarer eller tilsvarende varer.

2. Unntaket får også anvendelse for forpliktelsene nevnt i nr. 1
dersom disse forpliktelsene i enkelttilfeller kommer inn under
forbudet i artikkel 85 nr. 1.

Artikkel 5
1. Unntaket får under alle omstendigheter anvendelse bare
dersom

1) forhandleren forplikter seg til

a) å sikre motorvogner som omfattes av avtale-
programmet, eller tilsvarende motorvogner levert på
det felles marked av et annet foretak i
distribusjonsnettet,

- garanti og gratis service samt service ved
tilbakekalling av kjøretøyer i et omfang som svarer
til forpliktelsene i artikkel 4 nr. 1 underpunkt 6,

- reparasjon og vedlikehold i samsvar med artikkel
4 nr. 1 underpunkt 1 bokstav e),

b) å pålegge foretak som utøver virksomhet i
avtaleområdet, og som forhandleren har inngått
distribusjons- og serviceavtaler med i samsvar med
artikkel 3 underpunkt 6, en forpliktelse til å utføre
garantiarbeid og gratis service samt service ved
tilbakekalling av kjøretøyer i et omfang som minst
svarer til de forpliktelser forhandleren selv er pålagt,

2) leverandøren

a) ikke uten saklig grunn unnlater å gi sitt samtykke til at
forhandleren inngår, endrer eller sier opp underavtaler
som nevnt i artikkel 3 underpunkt 6,

b) i forbindelse med forhandlerens forpliktelser nevnt i
artikkel 4 nr. 1, ikke anvender minstekrav eller
beregningskriterier som medfører at forhandleren
utsettes for urimelig behandling eller, uten saklig grunn,
for forskjellsbehandling,

c) i en rabattordning der rabattene beregnes på grunnlag
av den sammenlagte mengde eller omsetning av varer
forhandleren har kjøpt av leverandøren eller tilknyttede
foretak i løpet av et bestemt tidsrom, som et mini-
mum skiller mellom kjøp av

- motorvogner i avtaleprogrammet,

- reservedeler i avtaleprogrammet som
forhandleren kan kjøpe bare gjennom foretak i
distribusjonsnettet, og

- andre varer,

d) i forbindelse med en salgskontrakt mellom forhandleren
og en sluttbruker i det felles marked leverer til
forhandleren en bestemt personbil av tilsvarende
modell som en personbil i avtaleprogrammet, dersom
den markedsføres av produsenten eller med
vedkommendes samtykke i medlemsstaten der
kjøretøyet skal registreres.

2. Dersom forhandleren i samsvar med artikkel 4 nr. 1 har
påtatt seg forpliktelser med sikte på å bedre strukturen for
distribusjon og service, får unntaket anvendelse forutsatt at

1) leverandøren fritar forhandleren for forpliktelsene nevnt i
artikkel 3 underpunkt 3 dersom forhandleren kan godtgjøre
at det foreligger saklige grunner for det,

2) avtalen inngås for et tidsrom på minst fem år eller, dersom
den inngås for et ubestemt tidsrom, avtalen har en normal
oppsigelsesfrist på minst to år for begge parter; fristen
reduseres til minst ett år når

- leverandøren ved lov eller særskilt avtale er pålagt å
betale en rimelig erstatning når avtalen sies opp, eller
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- det dreier seg om forhandlerens tilslutning til
distribusjonsnettet og den første avtaleperioden eller
den første muligheten for ordinær oppsigelse,

3) hver part forplikter seg til å underrette den annen part minst
seks måneder i forveien om at vedkommende ikke ønsker å
fornye en avtale inngått for et bestemt tidsrom.

3. Vilkårene for unntak fastsatt i nr. 1 og 2 skal ikke berøre

- leverandørens rett til å si opp avtalen med minst ett
års varsel dersom det er nødvendig å legge om hele eller
en betydelig del av nettet,

- en parts rett til ekstraordinær oppsigelse av avtalen
dersom den annen part ikke oppfyller sine
grunnleggende forpliktelser.

I ethvert tilfelle av uenighet må partene godta en ordning for hurtig
tvisteløsning, f.eks. bruk av en sakkyndig tredjemann eller en
voldgiftsmann, med forbehold for partenes rett til å forelegge saken
for den kompetente domstol i samsvar med bestemmelsene i
gjeldende nasjonal lovgivning.

Artikkel 6
1. Unntaket kommer ikke til anvendelse dersom

1) begge parter eller tilknyttede foretak er motorvogn-
produsenter, eller

2) partene knytter avtalen til bestemmelser om andre varer
eller tjenester enn dem som omfattes av denne forordning,
eller anvender avtalen på slike varer eller tjenester, eller

3) partene i forbindelse med motorvogner med tre eller flere
hjul, tilhørende reservedeler eller service blir enige om
konkurransebegrensninger som ikke uttrykkelig er unntatt
ved denne forordning, eller

4) partene i forbindelse med motorvogner med tre eller flere
hjul eller tilhørende reservedeler inngår avtaler eller innfører
samordnet opptreden av den art som er unntatt fra forbudet
i traktatens artikkel 85 nr. 1 i henhold til forordning (EØF)
nr. 1983/83 eller (EØF) nr. 1984/83, men med et omfang
som går ut over det denne forordning tillater, eller

5) partene blir enige om at leverandøren skal ha rett til å inngå
distribusjons- og serviceavtaler om avtalevarene med
bestemte andre foretak som utøver virksomhet innen
avtaleområdet, eller til å endre avtaleområdet, eller

6) produsenten, leverandøren eller et annet foretak i nettet
direkte eller indirekte innskrenker forhandlerens frihet til å
fastsette priser og rabatter ved videresalg av avtalevarer eller
tilsvarende varer, eller

7) produsenten, leverandøren eller et annet foretak i nettet
direkte eller indirekte innskrenker sluttbrukernes, de
bemyndigede mellommenns eller forhandlernes adgang til å
kjøpe avtalevarer eller tilsvarende varer, og å få service på
varene, hos et foretak i nettet etter eget valg innen det felles
marked, eller sluttbrukernes adgang til å videreselge
avtalevarer eller tilsvarende varer, forutsatt at salget ikke
gjennomføres for kommersielle formål, eller

8) leverandøren uten saklig grunn gir forhandlere vederlag
beregnet på grunnlag av de videresolgte motorvognenes
bestemmelsessted eller kjøperens bopel, eller

9) leverandøren direkte eller indirekte innskrenker
forhandlerens adgang, fastsatt i artikkel 3 underpunkt 5),
til å kjøpe reservedeler som konkurrerer med avtalevarene
og har tilsvarende kvalitet, av et tredje foretak etter eget
valg, eller

10) produsenten direkte eller indirekte innskrenker
reservedelleverandørers adgang til å levere varene til
videreforhandlere etter eget valg, herunder foretak i
distribusjonsnettet, forutsatt at delene har tilsvarende
kvalitet som avtalevarene, eller

11) produsenten direkte eller indirekte innskrenker
reservedelprodusenters adgang til å forsyne deler som
leveres for første gangs montering, eller som leveres for
reparasjon eller vedlikehold av avtalevarer eller tilsvarende
varer, med varemerke eller logo som er godt festet og lett
synlig, eller

12) produsenten avslår å stille til rådighet for reparatører som
ikke er foretak i distribusjonsnettet, eventuelt mot betaling,
de tekniske opplysninger som er nødvendige for å reparere
eller vedlikeholde avtalevarer eller tilsvarende varer, eller
for å gjennomføre miljøvernstandarder, med mindre
opplysningene omfattes av immaterialrettigheter eller det
dreier seg om hemmelig, betydelig og identifisert know-
how; i et slikt tilfelle skal de nødvendige tekniske
opplysninger ikke holdes tilbake uten tilbørlig grunn.

2. Uten at det berører følgene for avtalens øvrige bestemmelser,
skal bortfallet av unntak i tilfellene nevnt i nr. 1 underpunkt 1 til
5 gjelde alle konkurransebegrensende bestemmelser i
vedkommende avtale; i tilfellene nevnt i nr. 1 underpunkt 6 til 12
skal bortfallet gjelde bare de konkurransebegrensende
bestemmelser som er avtalt til fordel for produsenten, leverandøren
eller et annet foretak i nettet som deltar i den atferd det er reist
innsigelse mot.

3. Uten at det berører følgene for avtalens øvrige bestemmelser,
skal bortfallet av unntak i tilfellene nevnt i nr. 1 underpunkt 6 til
12 gjelde bare konkurransebegrensende bestemmelser som er avtalt
til fordel for produsenten, leverandøren eller et annet foretak i
nettet i de distribusjons- og serviceavtaler som er inngått for det



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende14.11.1996 Nr.51/0079

geografiske området innen det felles marked der konkurransen
vris ved den atferd det er reist innsigelse mot, og bare så lenge
atferden vedvarer.

Artikkel 7
Forbudet i traktatens artikkel 85 nr. 1 får i tidsrommet 1. oktober
1995 til 30. september 1996 ikke anvendelse for avtaler som var
i kraft 1. oktober 1995, og som oppfyller vilkårene for unntak
fastsatt i forordning (EØF) nr. 123/85.

Artikkel 8
I samsvar med artikkel 7 i forordning nr. 19/65/EØF kan
Kommisjonen bestemme at denne forordning ikke kommer til
anvendelse dersom den i et bestemt tilfelle fastslår at en avtale
som er unntatt i henhold til denne forordning, likevel har visse
virkninger som er uforenlige med vilkårene i traktatens artikkel 85
nr. 3, særlig når

1) avtalevarene eller tilsvarende varer ikke utsettes for effektiv
konkurranse i hele eller i en vesentlig del av det felles marked
fra varer som brukerne anser som likeverdige på grunn av
egenskaper, pris og bruksområde,

2) det over lengre tid anvendes priser og leveringsvilkår for
avtalevarer eller tilsvarende varer som er vesentlig forskjellig
i de ulike medlemsstater, og slike vesentlige forskjeller i
hovedsak skyldes forpliktelser unntatt etter denne
forordning,

3) produsenten eller et foretak i nettet ved levering av avtalevarer
eller tilsvarende varer til forhandlerne uten saklig grunn
anvender ulike priser eller salgsvilkår.

Artikkel 9
Bestemmelsene i denne forordning får tilsvarende anvendelse for
samordnet opptreden av den art som er omhandlet i denne
forordning.

Artikkel 10
I denne forordning menes med:

1) distribusjons- og serviceavtaler, rammeavtaler inngått mellom
to foretak for et bestemt eller ubestemt tidsrom, der det
foretak som leverer varene, overlater til det annet foretak å
distribuere og utføre service på disse varene,

2) parter, de foretak som er parter i en avtale i henhold til
artikkel 1: leverandøren er det foretak som leverer
avtalevarene, og forhandleren er det foretak som har påtatt
seg å distribuere og utføre service på varene,

3) avtaleområde, et avgrenset område innenfor det felles marked
der den eksklusive leveringsplikten definert i artikkel 1
gjelder,

4) avtalevarer, nye motorvogner med tre eller flere hjul beregnet
på bruk på offentlig vei, samt tilhørende reservedeler, som
er gjenstand for en avtale i henhold til artikkel 1,

5) avtaleprogram, samtlige avtalevarer,

6) reservedeler, deler som skal monteres i eller på en motorvogn
for å erstatte motorvognens bestanddeler. For å skille
reservedeler fra andre deler og tilleggsutstyr er den
alminnelige bruk i bransjen retningsgivende,

7) produsent, det foretak som

a) produserer eller lar produsere motorvogner i
avtaleprogrammet, eller

b) er tilknyttet et foretak nevnt i bokstav a),

8) tilknyttede foretak,

a) foretak der det ene foretaket direkte eller indirekte:

- eier mer enn halvparten av det annet foretaks
kapital eller driftskapital, eller

- har mer enn halvparten av stemmerettene i det
annet foretak, eller

- har rett til å utnevne mer enn halvparten av
medlemmene i det annet foretaks kontrollorgan
eller administrasjonsorgan eller de organer som
rettslig representerer foretaket, eller

- har rett til å lede det annet foretaks forretninger,

b) foretak der et tredje foretak direkte eller indirekte har
den rett eller innflytelse som er nevnt i bokstav a),

9) foretak i distribusjonsnettet, partene samt produsenten og
foretak som av produsenten eller med vedkommendes
samtykke har fått i oppdrag å distribuere eller utføre serv-
ice på avtalevarer eller tilsvarende varer,

10) en personbil av tilsvarende modell som en personbil i
avtaleprogrammet, en personbil

- som er serieprodusert eller seriemontert av
produsenten, og

- som har samme form på karosseriet og samme
framdriftssystem, understell og motortype som en
personbil i avtaleprogrammet,

11) tilsvarende varer, motorvogner eller reservedeler, varer,
motorvogner og deler av samme art som i avtaleprogrammet,
som distribueres av produsenten eller med produsentens
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samtykke og er gjenstand for en distribusjons- og
serviceavtale inngått med et foretak i distribusjonsnettet,

12) videresalg, enhver transaksjon der en fysisk eller juridisk
person - videreforhandleren - selger en ny motorvogn som
vedkommende har kjøpt i eget navn og for egen regning,
uansett transaksjonens sivilrettslige betegnelse eller hvilke
retningslinjer som gjelder for videresalget. Med videresalg
sidestilles enhver leasing-avtale som innebærer overdragelse
av eiendomsrett eller rett til kjøp før avtalen utløper,

13) distribuere og selge, med hensyn til forhandleren også andre
omsetningsformer som for eksempel leasing.

Artikkel 11
1. Kommisjonen skal med jevne mellomrom vurdere
anvendelsen av denne forordning, særlig med hensyn til det unntatte
distribusjonssystemets virkning på forskjellen i varenes pris i de
ulike medlemsstater og på kvaliteten på de tjenester som ytes
overfor sluttbrukerne.

2. Kommisjonen skal innhente uttalelse fra organisasjoner
og sakkyndige i de ulike berørte miljøer, særlig fra
forbrukerorganisasjoner.

3. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om anvendelsen
av denne forordning senest 31. desember 2000 og i den forbindelse
særlig ta hensyn til kriteriene nevnt i nr. 1.

Artikkel 12
Forordning (EØF) nr. 4087/88 får ikke anvendelse for avtaler om
varer og tjenester omhandlet i denne forordning.

Artikkel 13
Denne forordning trer i kraft 1. juli 1995.

Den gjelder fra 1. oktober 1995 til 30. september 2002.

Bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 123/85 får anvendelse til
30. september 1995.

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

Utferdiget i Brussel, 28. juni 1995.

For Kommisjonen

Karel VAN MIERT

Medlem av Kommisjonen
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96/EØS/51/10

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.
37/96 av 5. juni 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX
(Miljø)( 1).

Kommisjonsvedtak 94/741/EF av 24. oktober 1994 om
spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring
av enkelte direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv
91/692/EØF)(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX kapittel I etter nr. 2a (rådsdirektiv 91/692/
EØF) skal nytt nr. 2aa lyde:

“2aa. 394 D 0741: Kommisjonsvedtak 94/741/EF av
24. oktober 1994 om spørreskjemaene til medlems-
statenes rapporter om gjennomføring av enkelte direktiver
om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)
(EFT nr. L 296 av 17.11.1994, s. 42).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 94/741/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. august 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. 47/96
av 23. juli 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Utferdiget i Brussel, 23. juli 1996.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

(1) EFT nr. L 237 av 19.9.1996, s. 46 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 41 av
19.9.1996, s. 107.

(2) EFT nr. L 296 av 17.11.1994, s. 42.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember
1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter
om gjennomføring av enkelte miljødirektiver(1), særlig artikkel 5
og 6 samt vedlegg VI,

under henvisning til rådsdirektiv 75/439/EØF av 16. juni 1975 om
håndtering av spillolje(2), sist endret ved direktiv 91/692/EØF,

under henvisning til rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om
avfall(3), endret ved direktiv 91/692/EØF,

under henvisning til rådsdirektiv 86/278/EØF av 12. juni 1986 om
vern av miljøet, særlig jord, ved bruk av slam fra renseanlegg i
landbruket(4), endret ved direktiv 91/692/EØF, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 18 i direktiv 75/439/EØF, artikkel 16 i direktiv
75/442/EØF og artikkel 17 i direktiv 86/278/EØF er erstattet med
artikkel 5 i direktiv 91/692/EØF som fastsetter at medlemsstatene
skal oversende Kommisjonen opplysninger om gjennomføringen

av enkelte fellesskapsdirektiver i form av en rapport på
sektorbasis.

Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et spørreskjema eller
et skjema utformet av Kommisjonen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF.

Den første rapporten skal omfatte tidsrommet fra og med 1995
til og med 1997.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt ved artikkel 6 i nevnte direktiv -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Spørreskjemaene som er vedlagt dette vedtak, og som gjelder
direktiv 75/439/EØF, 75/442/EØF og 86/278/EØF, vedtas.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaene som grunnlag for
utarbeiding av sektorrapportene de skal framlegge for
Kommisjonen i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/692/EØF.

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. oktober 1994

om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av enkelte
direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)(*)

(94/741/EF)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 296 av 17.11.1994, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/96 av 23. juli 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.

(2) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 23.

(3) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 47.

(4) EFT nr. L 181 av 4.7.1986, s. 6.

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

LISTE OVER SPØRRESKJEMAER

1. Spørreskjema for rådsdirektiv 75/439/EØF av 16. juni 1975 om håndtering av spillolje(1), sist
endret ved direktiv 91/692/EØF(2).

2. Spørreskjema for rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall(3), sist endret ved direktiv
91/692/EØF.

3. Spørreskjema for rådsdirektiv 86/278/EØF av 12. juni 1986 om vern av miljøet, særlig jord, ved
bruk av slam fra renseanlegg i landbruket(4), endret ved direktiv 91/692/EØF.

(1) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 23.

(2) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.

(3) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 47.

(4) EFT nr. L 181 av 4.7.1986, s. 6.
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Anvendelse av direktiv 91/692/EØF om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter om
gjennomføring av enkelte miljødirektiver

SPØRRESKJEMA

for medlemsstatenes rapport om gjennomføring i nasjonal rett og anvendelse av direktiv 75/439/EØF
om håndtering av spillolje, sist endret ved direktiv 91/692/EØF(1)

Det er ikke nødvendig å gjenta opplysninger som allerede er gitt.

I. GJENNOMFØRING I NASJONAL RETT

1. a) Er Kommisjonen blitt underrettet om lover og forskrifter som er satt i kraft for å gjennomføre
direktivet i nasjonal rett?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

2. a) Er det truffet tiltak i henhold til artikkel 7?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», er Kommisjonen blitt underrettet om dem?
(Ja/Nei)

c) Dersom svaret på bokstav b) er «Nei», vennligst begrunn.

3. a) Er det vedtatt strengere tiltak i henhold til artikkel 16?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», er Kommisjonen blitt underrettet om dem?
(Ja/Nei)

c) Dersom svaret på bokstav b) er «Nei», vennligst begrunn.

II. ANVENDELSE AV DIREKTIVET

1. a) Er de nødvendige tiltak truffet i henhold til artikkel 2 og 3 for å sikre at innsamling og
disponering av spillolje skjer uten at mennesket og miljøet påføres skade som kan unngås?

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

c) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst fyll ut tabellen nedenfor i den grad det er mulig,
med angivelse av om noen av opplysningene er beregninger.

i)

År 1 År 2 År 3

Samlet mengde olje, markedsført
eller solgt, dersom den foreligger

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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ii)

År 1 År 2 År 3

Samlet mengde produsert spillolje,
hvorav:

Innsamlet mengde

Regenerert mengde

Mengde brukt som brennstoff

Disponert mengde
(herunder endelig lagring)

2. a) Har tekniske, økonomiske eller organisatoriske hensyn som omhandlet i artikkel 3 nr. 1
hindret medlemsstaten i å prioritere regenerering som behandlingsmåte for spillolje?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

c) Har tekniske, økonomiske eller organisatoriske hensyn som omhandlet i artikkel 3 nr. 2 hatt
innvirkning på muligheten for forbrenning?

(Ja/Nei)

d) Dersom svaret på bokstav b) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

e) Dersom ovennevnte hensyn har hindret regenerering eller forbrenning av spillolje, er det
truffet tiltak i samsvar med artikkel 3 nr. 3?

(Ja/Nei)

f) Dersom svaret på bokstav e) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

3. a) Er det iverksatt offentlige holdningskampanjer eller aksjonsprogrammer i samsvar med artikkel
5 nr. 1?

b) Dersom dette er tilfellet, vennligst beskriv de nasjonale kampanjene, og gi om mulig eksempler
på andre kampanjer med angivelse av hvilken myndighet som har iverksatt kampanjen,
kampanjens art, støtte fra media (TV, radio, presse, osv.), målgrupper og eventuell vurdering
av kampanjens effektivitet (dette kan uttrykkes gjennom økt innsamling av spillolje til behandling
eller regenerering).

4. Vennligst fyll ut tabellen nedenfor om foretak som samler inn spillolje (angi om noen av opplysningene
er beregninger).
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Samlet antall
                   registrerte/godkjente foretak

Tilsynsmyndig- Antall Opprettet Merknader
hetens myndig- godkjennings- bare spillolje og (om nødvendig

NUTS-nivå (*) heter ordning  spillolje annet på eget ark)
(artikkel 5 nr. 4) (ja/nei)  avfall

(*) NUTS: Nomenklatur over regionale statistikkenheter, tilgjengelig hos Eurostat.

5. a) Er det i henhold til artikkel 5 nr. 3 vedtatt å anvende en av behandlingsmåtene nevnt i
artikkel 3 på spillolje?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

c) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst angi om det er iverksatt egnet kontroll, og gi
eventuelt en kort beskrivelse.

6. a) Vennligst fyll ut tabellen nedenfor om foretak som håndterer spillolje, med angivelse av om
noen av opplysningene er beregninger.

Tabell A

Antall godkjenninger(*),
Tilsynsmyndig- Antall bare spillolje Tilleggs-

hetens myndigheter merknader
NUTS-nivå Regenerering Forbrenning Disponering

(artikkel 6 nr. 1) (herunder
endelig lagring)

(*) Virksomheter/foretak

Tabell B

Antall godkjenninger(*),
Tilsynsmyndig- Antall spillolje og annet avfall Tilleggs-

hetens myndigheter merknader
NUTS-nivå Regenerering Forbrenning Disponering

(artikkel 6 nr. 1) (herunder
endelig lagring)

(*) Virksomheter/foretak
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b) Angi hvordan vedkommende myndighet har forsikret seg om at det er truffet egnede tiltak for
å beskytte miljø og helse i henhold til artikkel 6 nr. 2.

7. a) Vennligst fyll ut tabellen nedenfor med de fastsatte grenseverdier for stoffene i direktivets
vedlegg [artikkel 8 nr. 1 bokstav a)] og for eventuelle andre parametere eller stoffer.

Forurensende Grenseverdi i direktivets vedlegg Nasjonal grenseverdiMerknader
stoff (om nødvendig på

eget ark)
mg/Nm3 Verdi Enhet

Cd 0,5

Ni 1

enten                       eller

Cr

Cu  1,5                          5

V

Pb 5

Cl 100

F 5

SO
2

-

Støv (totalt) -
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b) Vennligst fyll ut tabellen nedenfor med opplysninger om de kontrolltiltak som er truffet med
hensyn til anlegg med en varmeeffekt på under 3 megawatt [artikkel 8 nr. 1 bokstav b)] med
angivelse av eventuelle nasjonale grenseverdier

                      Nasjonal grenseverdi
 Forurensende Merknader
       stoff Verdi Enhet (om nødvendig på eget ark)

Cd

Ni

Cr

Cu

V

Pb

Cl

F

SO
2

Støv (totalt)

c) Vennligst fyll ut tabellen nedenfor om forbrenning av spillolje i anlegg med angivelse av om
noen av opplysningene er beregninger.

Tilsynsmyndighetens NUTS-nivå Antall myndigheter Tilleggsmerknader
(artikkel 8 nr. 1)

> 3 MW

< 3 MW

8. I henhold til artikkel 11, vennligst fyll ut tabellen nedenfor om minimumsmengdene av spillolje som
angitt av medlemsstatene.

Minimumsmengde Tilleggsmerknader

Produksjon

Innsamling

Disponering
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9. a) Får foretak som samler inn spillolje, godtgjøringer som omhandlet i artikkel 14?
(Ja/Nei)

b) Dersom dette er tilfellet, angi godtgjøringenes gjennomsnittsbeløp, beregningsgrunnlag og
finansieringsmetoder.

10. a) Får foretak som disponerer spillolje, godtgjøringer som omhandlet i artikkel 14?
(Ja/Nei)

b) Dersom dette er tilfellet, angi godtgjøringenes gjennomsnittsbeløp, beregningsgrunnlag og
finansieringsmetoder.
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Anvendelse av direktiv 91/692/EØF om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter om
gjennomføring av enkelte miljødirektiver

SPØRRESKJEMA

for medlemsstatenes rapport om gjennomføring i nasjonal rett og anvendelse av direktiv 75/442/EØF
om avfall, sist endret ved direktiv 91/692/EØF(1)

Det er ikke nødvendig å gjenta opplysninger som allerede er gitt.

I. GJENNOMFØRING I NASJONAL RETT

1. a) Er Kommisjonen blitt underrettet om lover og forskrifter som er satt i kraft for å gjennomføre
direktivet i nasjonal rett?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

2. Vennligst angi i skjemaet nedenfor det (anslåtte) antall vedkommende myndigheter på hvert NUTS-
nivå som er utpekt i henhold til artikkel 6, samt deres kompetanseområde, ved å krysse av i de
relevante rubrikker.

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.

Vedkom-
mende

myndighet

Antall Planer for Tillatelse til Tillatelse til  Registrering Registrering Merknader
vedkom- avfalls- disponering gjenvinning av fritak av (om nødvendig
mende håndtering av avfall (artikkel 10) fra kravene virksomhet på eget ark)

myndigheter (artikkel 7 (artikkel 9  (*) i artikkel 9 eller foretak
eller organer nr. 1) nr. 1) (*) og 10 (artikkel 12)

(artikkel 11)

NUTS 0 (** )

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NUTS 4

NUTS 5

(*) Virksomhet/foretak

(**) NUTS: Nomenklatur over regionale statistikkenheter, tilgjengelig hos Eurostat
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II. ANVENDELSE AV DIREKTIVET

1. a) Er det utarbeidet planer for avfallshåndtering med henblikk på å nå målene i artikkel 3, 4 og 5?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

c) Vennligst gi følgende opplysninger for hver avfallshåndteringsplan (om nødvendig på
eget ark).

Vedkom- Dato for           Berørte avfallskategorier
mende

myndighet  vedtakelse/ planens  sluttføring Hus- Farlig Annet Dekket
 offentlig- starttids- av planen holdnings avfall (presiser) område
gjøring av punkt eller (*)  avfall (ja/nei)

planen siste (ja/nei)
ajourføring

(*) Dersom det dreier seg om en virksom plan, angi «virksom».

d) i) Har det funnet sted samarbeid med andre medlemsstater eller med Kommisjonen som
omhandlet i artikkel 7 nr. 2?

(Ja/Nei)

ii) Dersom svaret på bokstav i) er «Ja», vennligst presiser omfanget av og formen for
samarbeidet.

e) i) Er Kommisjonen blitt underrettet om eventuelle allmenne tiltak truffet i henhold til
artikkel 7 nr. 3?

(Ja/Nei)

ii) Dersom svaret på i) er «Nei», vennligst begrunn.

2. a) Har Kommisjonen fått nærmere opplysninger om tiltak som nevnt i artikkel 3 nr. 1?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

3. a) Er det truffet tiltak for å opprette et integrert og dekkende nett av disponeringsanlegg i samsvar
med artikkel 5 nr. 1?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.
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c) Vennligst presiser omfanget av og formen for eventuelt samarbeid med andre medlemsstater
for å nå målene nevnt i artikkel 5 nr. 1.

d) I hvilken grad kan medlemsstaten dekke egne behov for disponering av avfall? Vennligst angi
faktiske tall eller beregninger over produksjon og disponering av avfall i medlemsstaten i
forhold til den samlede avfallsproduksjon i medlemsstaten som skal disponeres.

4. I samsvar med artikkel 7 nr. 1, vennligst gi følgende opplysninger, dersom de foreligger, med
angivelse av om de er beregninger:

Husholdnings- Farlig avfall Annet avfall
avfall (tonn/år)  (angi type)

(tonn/år) (tonn/år)

Samlet mengde produsert (*) avfall, herunder:
- mengde gjenvunnet avfall (*):
- mengde brent avfall (*):
- mengde brent avfall med energigjenvinning (*):
- mengde deponert avfall (*):
- annen behandlingsmåte (angi hvilken) (*):

(*) I medlemsstaten.

5. a) Er det vedtatt alminnelige regler om å gi fritak i henhold til artikkel 11?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», men Kommisjonen ikke er blitt underrettet om de
alminnelige reglene, vennligst begrunn.

6. a) Skal virksomheter og foretak omhandlet i artikkel 9 og 10 registrere opplysningene i artikkel
14 i standardisert form?

(Ja/Nei)

Dersom svaret er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

b) Skal produsentene overholde bestemmelsene i artikkel 14?
(Ja/Nei)

Dersom svaret er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.
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Anvendelse av direktiv 91/692/EØF om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter om
gjennomføring av enkelte miljødirektiver

SPØRRESKJEMA

for medlemsstatenes rapport om gjennomføring i nasjonal rett og anvendelse av direktiv 86/278/EØF
om vern av miljøet, særlig jord, ved bruk av slam fra renseanlegg i landbruket, endret ved direktiv

91/692/EØF(1)

Det er ikke nødvendig å gjenta opplysninger som allerede er gitt.

I. GJENNOMFØRING I NASJONAL RETT

1. a) Er Kommisjonen blitt underrettet om lover og forskrifter som er satt i kraft for å gjennomføre
direktivet i nasjonal rett?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

2. a) Dersom det er truffet nasjonale tiltak i henhold til artikkel 5 for å forby bruk av slam når
konsentrasjonen av ett eller flere tungmetaller i jorden overstiger de fastlagte grenseverdiene,
er Kommisjonen blitt underrettet om tiltakene?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

c) Dersom det er fastsatt nasjonale bestemmelser som er strengere enn dem fastsatt i direktivet,
er Kommisjonen blitt underrettet om dem i samsvar med artikkel 12?

(Ja/Nei)

d) Dersom svaret på bokstav c) er «Nei», vennligst begrunn.

II. ANVENDELSE AV DIREKTIVET

1. Vennligst angi de særlige vilkår som anses nødvendige for å sikre vern av menneskers helse og av
miljøet i samsvar med artikkel 3 nr. 2 første strekpunkt, når restslam fra septiktanker og andre
lignende anlegg for behandling av spillvann brukes i landbruket.

2. a) Med hensyn til artikkel 5, vennligst fyll ut tabellen nedenfor med angivelse av om noen av
opplysningene er beregninger:

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.51/ 14.11.1996

 00

94

Artikkel 5 nr. 1               Artikkel 5 nr. 2 bokstav a)     Artikkel 5 nr. 2 bokstav b)

                   Konsentrasjon i jorden              Konsentrasjon i slam              Bruk i landbruket

Metall Direktivet Nasjonale Direktivet Nasjonale Direktivet Nasjonale
vedlegg I A grenseverdier vedlegg I B grenseverdier vedlegg I C grenseverdier

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg kg/ha/år kg/ha/år
tørrstoff tørrstoff tørrstoff tørrstoff tørrstoff

Kadmium 1 til 3 20 til 40 0,15

Kobber 50 til 140 1 000 til 1 750 12

Nikkel 30 til 75 300 til 400 3

Bly 50 til 300 750 til 1 200 15

Sink 150 til 300 2 500 til 4 000 30

Kvikksølv 1 til 1,5 16 til 25 0,1

Krom - - -

b) Dersom medlemsstaten har valgt muligheten i artikkel 5 nr. 2 bokstav a), vennligst angi
maksimal slammengde som årlig kan tilføres per arealenhet (uttrykt i tonn tørrstoff per hektar
per år).

c) Dersom mindre strenge grenseverdier for konsentrasjon av tungmetaller i jorden er tillatt i
henhold til vedlegg I A fotnote 1, vennligst fyll ut tabellen nedenfor med angivelse av om noen
av opplysningene er beregninger:



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende14.11.1996 Nr.51/0095

Metall Antall Dekket Jordtype pH   Ny grenseverdi Merknader og/eller årsak
områder over- (herunder    (mg/kg tørrstoff) til unntaket

(*) flate hydrologiske (om nødvendig på
(ha) egenskaper) eget ark)

Kadmium

Kobber

Nikkel

Bly

Sink

Kvikksølv

Krom

(*) Eller antall renseanlegg som unntaket gjelder for.
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d) Dersom mindre strenge grenseverdier for konsentrasjon av tungmetaller i jorden er tillatt i
henhold til vedlegg I A fotnote 2, vennligst fyll ut tabellen nedenfor (besvarelse av de første tre
kolonner er frivillig):

Metall Antall Maksimal Jordtype pH   Ny grenseverdi Merknader og/eller årsak
områder mengde (herunder    (mg/kg tørrstoff) til unntaket

(*) godkjent slam hydrologiske (om nødvendig på
slam egenskaper) eget ark)

(tonn tørrstoff)

Kobber

Nikkel

Sink

(*) Eller antall renseanlegg som unntaket gjelder for.

e) Dersom mindre strenge grenseverdier for konsentrasjon av tungmetaller i jorden er tillatt i
henhold til vedlegg I C fotnote 1, vennligst fyll ut tabellen nedenfor med angivelse av om noen
av opplysningene er beregninger.

Metall Antall Dekket Jordtype pH   Ny grenseverdi Merknader og/eller årsak
områder over- (herunder    (mg/kg tørrstoff) til unntaket

(*) flate hydrologiske (om nødvendig på
(ha) egenskaper) eget ark)

Kadmium

Kobber
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Metall Antall Dekket Jordtype pH   Ny grenseverdi Merknader og/eller årsak
områder over- (herunder    (mg/kg tørrstoff) til unntaket

(*) flate hydrologiske (om nødvendig på
(ha) egenskaper) eget ark)

Nikkel

Bly

Sink

Kvikksølv

Krom

3. a) Med hensyn til artikkel 6, vennligst angi kort de behandlingsteknikker som brukes på slammet.

b) Er det fastsatt regler om at analysene skal foretas hyppigere enn fastsatt i vedlegg II A nr. 1?
(Ja/Nei)

c) Dersom svaret på bokstav b) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

d) Er det fastsatt vilkår for godkjenning av at ubehandlet slam sprøytes inn i eller pløyes ned i
jorden [artikkel 6 bokstav a)]?

(Ja/Nei)
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e) Dersom svaret på bokstav d) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

4. Med hensyn til artikkel 7, angi eventuelt varigheten av det tidsrom da det er forbudt å bruke slam på
beitearealer før de brukes til beite, eller på arealer med fôravlinger før høsting.

5. a) Er det fastsatt lavere grenseverdier eller eventuelt andre tiltak på nasjonalt plan når jordens
pH-verdi er lavere enn 6, som fastsatt i artikkel 8?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst fyll ut tabellen nedenfor.

   Kadmium Kobber Nikkel Bly Sink Kvikksølv Krom

Lavere grenseverdi
(mg/kg tørrstoff)

Andre tiltak

6. a) Angi eventuelt hvilke andre typer analyser som foretas i henhold til artikkel 9 av jordens
egenskaper i samsvar med vedlegg II B punkt 1 enn dem som er nevnt i vedlegg II B punkt 3
(pH og tungmetaller).

b) Angi minstehyppigheten for jordanalyser (vedlegg II B punkt 2).

7. Fyll ut tabellene nedenfor på bakgrunn av opplysningene i registrene nevnt i artikkel 10 med
angivelse av om noen av opplysningene er beregninger.

Tørrstoff (tonn/år) Dekket overflate (kan utelates)

1995 1996 1997

Slam fra
renseanlegg

1995 1996 1997

Slam brukt i landbruket
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SLAM BRUKT I LANDBRUKET
Gjennomsnittlig konsentrasjon (mg/kg tørrstoff)

Parametere 1995 1996 1997

METALLER

Kadmium

Kobber

Nikkel

Bly

Sink

Kvikksølv

Krom

STOFFER

Nitrogen N total

Fosfor P total

8. Angi antall tilfeller der det er gitt unntak i henhold til artikkel 11.
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.848 - Ahold/CSC)

1. Kommisjonen mottok 30.10.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Koninklijke Ahold, N.V.
(Ahold), registrert i Nederland, som også opptrer på vegne av M.P. de Labella B.V., et heleid
datterselskap av Ahold, som også driver forretningsvirksomhet under navnet Ahold España, og
Central de Serveis Ciències, S.L. (CSC), registrert i Spania, som også opptrer på vegne av Censerdist,
S.L., som driver forretningsvirksomhet under navnet Caprabo, overtar felles kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Store 2000, S.A.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Ahold-gruppen: detaljhandel innen næringsmidler i Nederland, Portugal, Den tsjekkiske
republikk, Polen og USA,

- CSC: detaljhandel innen næringsmidler i Catalonia og på Balearene,

- Store 2000: detaljhandel innen næringsmidler i Madrid.

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

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i
EFT nr. C 334 av 8.11.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.848 - Ahold/CSC, til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

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

96/EØS/51/11



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende14.11.1996 Nr.51/00101

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.854 - Daewoo/Thomson Multimedia)

1. Kommisjonen mottok 31.10.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
 nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Daewoo Electronics Co Ltd
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Thomson
Multimedia, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Daewoo Electronics: konstruksjon, utvikling, produksjon og salg av elektroniske forbrukervarer,

- Thomson Multimedia: konstruksjon, utvikling, produksjon og salg av elektroniske
forbrukervarer.

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

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i
EFT nr. C 335 av 9.11.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.854 - Daewoo/Thomson
Multimedia, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

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

96/EØS/51/12
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Statsstøtte
Sak nr. C 38/96

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til kontraktbasert
produksjonsstøtte til Bremer Vulkan Werft GmbH, som er under avvikling, til bygging av to containerskip
(se EFT nr. C 330 av 5.11.1996 for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

Statsstøtte
Sak nr. C 40/96

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til tiltak
truffet av italienske myndigheter med sikte på omstrukturering og privatisering av Banco di Napoli i
samsvar med lov nr. 163 av 27. mars 1996, endret ved lov nr. 293 av 27. mai 1996 (se EFT nr. C 328 av
1.11.1996 for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til Italia.

96/EØS/51/13

96/EØS/51/14
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Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommisjonen Rådet sider

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 7.10. - 18.10.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(96) 335 CB-CO-96-413-EN-C(1)

COM(96) 467 CB-CO-96-476-EN-C

COM(96) 489 CB-CO-96-497-EN-C

COM(96) 484 CB-CO-96-495-EN-C

COM(96) 480 CB-CO-96-487-EN-C

Kommisjonsmelding om et handlingspro-
gram til fremme av kombinert godstransport

Forslag til en rådsforordning om tildeling
av finansiell støtte fra Fellesskapet til tiltak
for å fremme kombinert godstransport

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om felles rammebestemmelser for
harmonisert utvikling av satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester i Den
europeiske union

Forslag til en rådsforordning (EF) om
innføring av tiltak til forvaltning av
fiskeinnsatsen i Østersjøen

Endret forslag til et rådsvedtak om
telematikknett mellom teleadministrasjoner
med hensyn til statistikk over varehandelen
mellom medlemsstater (Edicom)

Melding fra Kommisjonen til Rådet,
Europaparlamentet, Den økonomiske og
sosiale komité og Regionkomiteen om
offentlig høring om utkastet til kunngjøring
om anvendelse av konkurransereglene
på postsektoren og om vurdering av
visse medlemsstaters tiltak på området
posttjenester

24.7.1996 9.10.1996 48

14.10.1996 14.10.1996 18

11.10.1996 14.10.1996 9

16.10.1996 16.10.1996 4

17.10.1996 17.10.1996 16

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.

96/EØS/51/15
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Referanse(1) Tittel Stil lstandsperioden

på tre måneder

utløper(2)

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

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

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

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av
direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

96-0351-FIN

96-0352-DK

96-0353-NL

96-0354-GR

96-0355-D

96-0356-D

96-0357-UK

96-0358-UK

96-0359-UK

(3)(4)(5)

Handels- og industriministeriets beslutning om sprengstoffer

Forskrift om kontroll med strømmålere som brukes til måling av strømforbruk

Første endring av fôrvareforskriften med hensyn til fôrvarer til produksjon av
svinekjøtt i samsvar med japansk standard av 1995

Ministeriell beslutning om endring av MARPOL-regel 108/91/16.12.91 om
innsamling og disponering av oljeavfall fra maskinrom i skip

Godkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 105 for fjernsyns\radioanlegg i den ikke-
offentlige mobilradiotjeneste (noemL) til bruk i frekvensområdet 2,3 GHz av
forbunds- og delstatspolitiet

Godkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 106 for fjernsyns\radioanlegg i den ikke-
offentlige mobilradiotjeneste (noemL) til bruk i frekvensområdet 2,3 GHz til
industrielle, kommersielle og vitenskapelige formål

Forskrift om saue- og geitehoder (behandling og disponering) (Nord-Irland)
1996

Kunngjøring om saue- og geitehoder (Nord-Irland) 1996

Forskrifter og generelle retningslinjer for fotgjengeroverganger av typen Zebra,
Pellcan og Puffin, 1997

9.12.1996

17.12.1996

10.12.1996

10.12.1996

16.12.1996

18.12.1996

(3)

(3)

17.12.1996

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

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

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

(4) Ingen stillstandsperiode når Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(5) Ingen stillstandsperiode for skatte- og finanstiltak; jf. artikkel 1(9)(3) i direktiv 94/10/EF.

96/EØS/51/16
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