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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 106/98
av 27. november 1998

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
100/98 av 30. oktober 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/60/EF av 27. oktober 1997
om tredje endring av direktiv 88/344/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler ved
framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 43 (rådsdirektiv
88/344/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�- 397 L 0060: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/60/EF
av 27. oktober 1997 (EFT L 331 av 3.12.1997, s. 7).�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/60/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 28. november 1998, 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, 27. november 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
__________
(1) EFT L 197 av 29.7.1999, s. 51, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 33 av 29.7. 1999, s. 1.

(2) EFT L 331 av 3.12.1997, s. 7.

99/EØS/46/01
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/60/EF

av 27. oktober 1997

om tredje endring av direktiv 88/344/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler ved
framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser(*)

_____________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 331 av 3.12.1997, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/98 av 27.
november 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 278 av 24.9.1996, s. 25.

(2) EFT C 66 av 3.3.1997, s. 3.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 1996 (EFT C 347 av 18.11.1996, s. 58), Rådets felles holdning av 24. mars 1997
(EFT C 157 av 24.5.1997, s. 4) og europaparlamentsbeslutning av 15. juli 1997 (EFT C 286 av 22.9.1997, s. 29). Rådsbeslutning
av 7. oktober 1997.

(4) EFT L 157 av 24.6.1988, s. 28. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/52/EF (EFT L 331 av 21.12.1994,
s. 10).

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har på nytt gjennomgått alle ekstraksjonsmidlene i direktiv
88/344/EØF(4) for å erstatte de daglige akseptable inntak (ADI) som ble fastsatt midlertidig i 1981, med
endelige verdier. Dette har ikke alltid vært mulig fordi industrien ikke har gitt de nødvendige opplysninger
selv om den er blitt anmodet om det. På grunnlag av mottatte opplysninger har Vitenskapskomiteen for
næringsmidler kunnet bekrefte sin godkjenning av de fleste løsemidlene. De maksimale restmengder for
løsemidler i visse næringsmidler kan reduseres.

Noen løsemidler brukes ikke lenger og bør strykes fra listen.

Den vitenskapelige utviklingen fører til at det blir utviklet andre stoffer som kan tilføyes i direktivet. Et
nytt løsemiddel, som Vitenskapskomiteen for næringsmidler har avgitt en positiv uttalelse om, bør
tillates.

Det nye løsemiddelet, 1,1,1,2-tetrafluoretan, brukes bare til ekstraksjon av aromaer, og restmengden i
næringsmidler overstiger ikke 0,02 mg/kg. Bortsett fra denne restmengden gjenvinnes løsemiddelet helt,
slik at bruken av det under disse omstendighetene ikke har noen innvirkning på den globale oppvarming
av atmosfæren.

De endringer som er nødvendige som følge av den tekniske og vitenskapelige utviklingen, er tiltak av
teknisk art. For å forenkle og påskynde saksgangen bør det overlates til Kommisjonen å vedta disse
tiltakene.

En slik framgangsmåte vil gjøre det mulig raskere å markedsføre nyvinninger, noe som vil være en fordel
både for industrien og forbrukerne �
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 88/344/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 4 skal ny bokstav a) lyde:

«a) de endringer av vedlegget som er nødvendige som følge av den tekniske og vitenskapelige
utviklingen på området for bruk av løsemidler, deres bruksvilkår og maksimumsgrenser for
restmengder.»

Tidligere bokstav a), b) og c) blir henholdsvis bokstav b), c) og d).

2) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) DEL I

Stoffet «butylacetat» utgår.

b) DEL II

Rubrikken for «heksan» skal lyde:

«Navn Bruksvilkår Maksimumsgrenser for restmengder i
(kortfattet beskrivelse av det næringsmiddel eller i den

ekstraksjonen) næringsmiddelingrediens som er ekstrahert

 Heksan(1)(*) Framstilling eller fraksjonering av 1 mg/kg i fett, olje eller kakaosmør
fett og oljer samt framstilling av
kakaosmør

Tilberedning av avfettede 10 mg/kg i næringsmiddelet som inneholder
proteinprodukter og avfettet mel det avfettede proteinproduktet og det

avfettede melet

30 mg/kg i de avfettede soyaproduktene som
selges til den endelige forbruker

Tilberedning av avfettet kornkim 5 mg/kg i avfettet kornkim»

(*) Teksten i fotnote 1 forblir uendret.

c) DEL III

� Stoffet «2-metyl-1-propanol» utgår.

� Følgende stoff tilføyes:

 «Navn  Maksimumsgrenser for restmengder i næringsmiddelet
som skyldes bruk av ekstraksjonsmidler i framstillingen av

aromaer fra naturlig aromagivende produkter

1,1,1,2-tetrafluoretan         0,02 mg/kg»
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Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal endre sine lover og forskrifter slik at de

� innen 27. oktober 1998 tillater handel med produkter som er i samsvar med direktiv 88/344/EØF,
som endret ved dette direktiv,

� fra 27. april 1999 forbyr handel med produkter som ikke er i samsvar med direktiv 88/344/EØF,
som endret ved dette direktiv. Handelen med produkter som er markedsført eller merket innen
denne dato, og som ikke er i samsvar med direktiv 88/344/EØF, som endret ved dette direktiv, kan
likevel fortsette inntil lagrene er tømt.

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES R. GOEBBELS

President Formann

_________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 107/98
av 27. november 1998

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
89/98 av 25. september 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/56/EF av 20. oktober 1997
om 16. endring av direktiv 79/769/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av
markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater(2)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 4 (rådsdirektiv 76/769/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

�- 397 L 0056: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/56/EF
av 20. oktober 1997 (EFT L 333 av 4.12.1997, s. 1).�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/56/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 28. november 1998, 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, 27. november 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
___________
(1) EFT L 189 av 22.7.1999, s. 62, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av 22.7.1999, s. 134.

(2) EFT L 333 av 4.12.1997, s. 1.

99/EØS/32/02
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/56/EF

av 20. oktober 1997

om 16. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover
og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse

farlige stoffer og preparater(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3 ) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det bør vedtas tiltak med sikte på at det indre marked skal
virke tilfredsstillende. Det indre marked utgjør et område
uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for
personer, tjenester og kapital er sikret.

2) At det indre marked virker tilfredsstillende, bør også gradvis
medføre bedret livskvalitet, helsevern og forbrukersikkerhet.
Tiltakene foreslått i dette direktiv er i samsvar med
rådsresolusjon av 9. november 1989 om framtidige
prioriteringer for en intensivert forbrukervernpolitikk(4 ).

3) Rådet og representanter for medlemsstatenes
regjeringer forsamlet i Rådet har gjort vedtak
90/238/Euratom/ EKSF/EØF(5 ) om en handlingsplan for
1990-1994 innen rammen av programmet Europas kamp
mot kreft.

4) For å styrke helsevernet og forbrukersikkerheten bør
stoffene som er klassifisert som kreftframkallende, mutagene
eller reproduksjonstoksiske, samt preparater som inneholder
slike stoffer, ikke markedsføres til privat bruk.

5) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF av
20. desember 1994 om 14. endring av direktiv 76/769/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer
og preparater(6 ) ble det opprettet en liste i form av et tillegg
til nr. 29, 30 og 31 i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF(7 ) der
det er ført opp stoffer som er klassifisert som
kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske i
kategori 1 eller 2. Disse stoffene og preparatene som
inneholder disse stoffene, skal ikke markedsføres til privat
bruk.

6) Kommisjonen skal senest seks måneder etter at det er
offentliggjort en tilpasning til den tekniske utvikling av
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF(8 ), framlegge et forslag
for Europaparlamentet og Rådet om utvidelse av denne lis-
ten.

7) Det er tatt hensyn til farene og fordelene ved stoffer som
nylig er klassifisert som kreftframkallende, mutagene eller
reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2.

8) Kommisjonsdirektiv 93/101/EF(9 ) og 94/69/EF(10) om
20. og 21. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
67/548/EØF, særlig vedlegg I, inneholder flere enn 
800 stoffer som nylig er klassifisert som kreftframkallende,
mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2.
Disse stoffene bør legges til i tillegget til nr. 29, 30 og 30 i
vedlegg I til direktiv 76/769/EØF.

9) Av hensyn til oversikten og klarheten bør vedlegg I til direktiv
76/769/EØF endres med hensyn til nr. 29, 30 og 31, og
tillegget til vedlegg I til nevnte direktiv bør erstattes med et
konsolidert tillegg.

_____________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 333 av 4.12.1997, s. 1, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 107/98 av 27. november 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 383 av 19.12.1996, s. 1.

(2) EFT C 133 av 28.4.1997, s. 38

(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. januar 1997 (EFT C 33 av 3.2.1997,
s. 75), Rådets felles holdning av 9. juni 1997 (EFT C 234 av 1.8.1997, s. 1)
og europaparlamentsbeslutning av 15. juli 1997 (EFT L 286 av 22.9.1997,
s. 29). Rådsbeslutning av 15. september 1997.

(4) EFT C 294 av 22.11.1989, s. 1.

(5) EFT L 137 av 30.5.1990, s. 31.

_____________

(6) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 1.

(7) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved europaparlaments-
og rådsdirektiv 97/16/EF (EFT L 116 av 6.5.1997, s. 31).

(8) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer (EFT
196 av 16.8.1967, s. 1). Direktivet sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 96/56/EF (EFT L 236 av 18.9.1996, s. 35).

(9) EFT L 13 av 15.1.1994, s. 1.

(10) EFT L 381 av 31.12.1994, s. 1.
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10) Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om
fastsettelse av minstekrav for vern av arbeidstakere fastsatt
i direktiv 89/391/EØF(1) og særdirektivene vedtatt i henhold
til nevnte direktiv, særlig direktiv 90/394/EØF(2) �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF gjøres følgende endringer:

1) I kolonnen «Begrensninger» skal annet avsnitt under
nr. 29, 30 og 31 lyde:

«Med forbehold for anvendelsen av andre
fellesskapsbestemmelser om klassifisering, emballering og
merking av farlige stoffer og preparater skal disse farlige
stoffers og preparaters emballasje ha følgende leselige
påskrift som ikke skal kunne slettes: «Forbeholdt
yrkesmessig bruk ».»

2) Tillegget erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv,
innen 4. desember 1998. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 1999.

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

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES F. BODEN

President Formann

_____________

(1) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som
forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen
(EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1).

(2) Rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990 om vern av arbeidstakerne mot
fare ved å være utsatt for kreftframkallende stoffer i arbeidet (EFT L 196 av
26.7.1990, s. 1).
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VEDLEGG

«Tillegg

Innledning

Forklaringer til kolonneoverskriftene

Stoffnavn:

Navnet som brukes er det samme som det som er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF. Farlige
stoffer skal så langt det er mulig betegnes med sine navn i EINECS (European inventory of existing
commercial chemical substances � Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer) eller
ELINCS (European list of notified chemical substances � Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer).
Oppføringer som verken finnes i EINECS eller ELINCS, betegnes med et internasjonalt anerkjent navn
(for eksempel ISO eller IUPAC). I visse tilfeller er det i tillegg oppført et vanligere navn.

Indeksnummer:

Indeksnummeret er identifikasjonskoden som stoffet er tildelt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF. Stoffene
er ordnet etter dette nummeret i tillegget.

EF-nummer:

For hvert stoff som er oppført i Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer (EINECS),
finnes det en identifikasjonskode som begynner med 200-001-8.

For nye stoffer meldt innenfor rammen av direktiv 67/548/EØF, er en identifikasjonskode definert og
offentliggjort i Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer (ELINCS). Nummereringen begynner med
400-010-9.

CAS-nummer:

CAS-nummereringen (Chemical Abstract Service) er opprettet for å lette identifiseringen av stoffene.

Merknader

Den fullstendige teksten til merknadene finnes i forordet til vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

Følgende merknader skal tas med i betraktningen i dette direktiv:

Merknad J

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke nødvendig dersom det kan påvises at stoffet inneholder
mindre enn 0,1 % masse/masse benzen (EINECS nr. 200-753-7).

Merknad K

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke nødvendig dersom det kan påvises at stoffet inneholder
mindre enn 0,1 % masse/masse 1,3-butadien (EINECS nr. 203-450-8).

Merknad L

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke nødvendig dersom det kan påvises at stoffet inneholder
mindre enn 3 % dimetylsulfoksidekstrakt, målt ved IP 346.
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Merknad M

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke nødvendig dersom det kan påvises at stoffet inneholder
mindre enn 0,005 % masse/masse benzo[a]pyren (EINECS nr. 200-028-5).

Merknad N

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke nødvendig dersom det fullstendige raffineringsforløpet
er kjent og det kan påvises at stoffet som det er framstilt av, ikke er kreftframkallende.

Merknad P

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke nødvendig dersom det kan påvises at stoffet inneholder
mindre enn 0,1 % masse/masse benzen (EINECS nr. 200-753-7).
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Nr. 29 � Kreftframkallende stoffer: kategori 1

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

 Krom(VI)oksid  024-001-00-0  215-607-8  1333-82-0

 Sinkkromater inklusive sinkkaliumkromat  024-007-00-3

 Nikkelmonoksid; nikkeloksid (II)  028-003-00-2  215-215-7  1313-99-1

 Nikkeldioksid; nikkeloksid (IV)  028-004-00-8  234-823-3  12035-36-8

 Dinikkeltrioksid; nikkeloksid (III)  028-005-00-3  215-217-8  1314-06-3

 Nikkelsulfid; nikkelsulfid (II)  028-006-00-9  240-841-2  16812-54-7

 Trinikkeldisulfid; nikkelsubsulfid  028-007-00-4  234-829-6  12035-72-2

 Arsentrioksid; diarsentrioksid  033-003-00-0  215-481-4  1327-53-3

 Arsenpentoksid; diarsenpentoksid  0033-004-00-6  215-116-9  1303-28-2

 Arsensyre og dens salter  0033-005-00-1

 Blyhydrogenarsenat  082-011-00-0  232-064-2  7784-40-9

 Benzen  601-020-00-8  200-753-7  71-43-2

 Vinylklorid; kloretylen  602-023-00-7  200-831-0  75-01-4

 Diklormetyleter; bis(klormetyl)eter  603-046-00-5  208-832-8  542-88-1

 Klormetylmetyleter; klordimetyleter  603-075-00-3  203-480-1  107-30-2

 2-naftylamin  612-022-00-3  202-080-4  91-59-8

 Benzidin; 4,4'-diaminobifenyl  612-042-00-2  202-199-1  92-87-5

 Benzidin, salter av  612-070-00-5

 2-naftylamin, salter av  612-071-00-0

 4-aminobifenyl  612-072-00-6  202-177-1  92-67-1

 4-aminobifenyl, salter av  612-073-00-1

Tjære, stenkull; stenkulltjære
[Et biprodukt fra destruktiv destillasjon av kull. Nesten svart
halvfast stoff. En kompleks blanding av aromatiske
hydrokarboner, fenolforbindelser, nitrogenbaser og tiofen.]

 648-081-00-7  232-361-7  8007-45-2
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648-082-00-2  266-024-0  65996-89-6

 648-083-00-8  266-025-6  65996-90-9

 648-145-00-4  309-885-0  101316-83-0

 648-146-00-X  309-886-6  101316-84-1

649-050-00-0  265-051-5  64741-50-0

 649-051-00-6  265-052-0  64741-51-1

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Tjære, stenkull, høytemperatur; stenkulltjære
[Et kondensasjonsprodukt framkommet med kjøling til
omgivelsestemperatur av gass generert gjennom destruktiv
høytemperaturdestillasjon av kull (over 700 °C). Tyktflytende
svart væske, tyngre enn vann. Stoffet består hovedsakelig av en
kompleks blanding av aromatiske hydrokarboner med kondenserte
ringer. Det kan inneholde små mengder fenolforbindelser og
aromatiske nitrogenbaser.]

Tjære, stenkull, lavtemperatur; kullolje
[Et kondensasjonsprodukt framkommet ved kjøling til
omgivelsestemperatur av gass generert gjennom destruktiv
lavtemperaturdestillasjon av kull (over 700 °C). Tyktflytende
svart væske, tyngre enn vann. Stoffet består hovedsakelig av en
kompleks blanding av aromatiske hydrokarboner med kondenserte
ringer. Det kan inneholde små mengder fenolforbindelser,
aromatiske nitrogenbaser og deres alkylderivater.]

Tjære, brunkull
[En olje framstilt ved destillasjon av brunkulltjære. Den består
hovedsakelig av alifatiske hydrokarboner, nafteniske
hydrokarboner og aromatiske hydrokarboner med én til tre ringer,
deres alkylderivater, heteroaromatiske stoffer og mono- eller
bisykliske fenoler, med kokeområde ca. 150 °C-360 °C.]

Tjære, brunkull, lavtemperatur; uspesifisert
[Tjære framstilt ved karbonisering og lavtemperaturforgassing
av lignitt. Den består hovedsakelig av alifatiske hydrokarboner,
nafteniske hydrokarboner, sykliske aromatiske hydrokarboner,
heteroaromatiske hydrokarboner og sykliske fenoler.]

Koks (kulltjære), høytemperatur bek  648-157-00-X  140203-12-9

Koks (kulltjære), blandet med høytemperatur tjærebek  648-158-00-5  140203-13-0

Lavtemperatur koks (kulltjære), høytemperatur bek  648-159-00-0  140413-61-2

Destillater (petroleum), lette parafin-; uraffinert eller lett raffinert
baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumdestillasjon av reststoffet fra atmosfærisk destillasjon av
råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir

et ferdig oljeprodukt med viskositet under 19 cSt ved 40 °C. Den
inneholder en forholdsvis stor andel mettede alifatiske
hydrokarboner, som vanligvis forekommer i dette
destillasjonsområdet for råolje.]

Destillater (petroleum), tunge parafin-; uraffinert eller lett raffinert
baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumdestillasjon av reststoffet fra atmosfærisk destillasjon av
råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir

et ferdig oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C. Den
inneholder en forholdsvis stor andel mettede alifatiske
hydrokarboner.]



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.10.1999

 00

Nr.46/12

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), lette naften-; uraffinert eller lett raffinert
baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumdestillasjon av reststoffet fra atmosfærisk destillasjon av
råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir

et ferdig oljeprodukt med viskositet under 19 cSt ved 40 °C. Den
inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

 Destillater (petroleum), tunge naften-; uraffinert eller lett raffinert
baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumdestillasjon av reststoffet fra atmosfærisk destillasjon av
råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir

et ferdig oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C.
Den inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), syrebehandlede tunge naften-; uraffinert
eller lett raffinert baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat fra en svovelsyrebehandlingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis
få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), syrebehandlede lette naften-; uraffinert
eller lett raffinert baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat i en svovelsyrebehandlingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet under 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis
få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), syrebehandlede tunge parafin-; uraffinert
eller lett raffinert baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat fra en svovelsyrebehandlingsprosess. Den består
hovedsakelig av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
,

og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt ved
40 °C.]

 Destillater (petroleum), syrebehandlede lette parafin-; uraffinert
eller lett raffinert baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat fra en svovelsyrebehandlingsprosess. Den består
hovedsakelig av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
,

og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet under 19 cSt ved
40 °C.]

Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte tunge parafin-;
uraffinert eller lett raffinert baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved en
behandlingsprosess for fjerning av sure forbindelser. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et

ferdig oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C. Den
inneholder en forholdsvis stor andel alifatiske hydrokarboner.]

 649-052-00-1  265-053-6  64741-52-2

649-053-00-7  265-054-1  64741-53-3

 649-054-00-2  265-117-3  64742-18-3

649-055-00-8  265-118-9  64742-19-4

649-056-00-3  265-119-4  64742-20-7

649-057-00-9  265-121-5  64742-21-8

649-058-00-4  265-127-8  64742-27-4
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 649-059-00-X  265-128-3  64742-28-5

 649-060-00-5  265-135-1  64742-34-3

 649-061-00-0  265-136-7  64742-35-4

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte lette parafin-;
uraffinert eller lett raffinert baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved en
behandlingsprosess for fjerning av sure forbindelser. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig

oljeprodukt med viskositet under 19 cSt ved 40 °C.]

Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte tunge naften-;
uraffinert eller lett raffinert baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved en
behandlingsprosess for fjerning av sure forbindelser. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig

oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C. Den
inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte lette naften-;
uraffinert eller lett raffinert baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved en
behandlingsprosess for fjerning av sure forbindelser. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig

oljeprodukt med viskositet under 19 cSt ved 40 °C. Den
inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

 Erionitt  650-012-00-0  12510-42-8

 Asbest  650-013-00-6 132207-33-1
132207-32-0
  12172-73-5
  77536-66-4
  77536-68-6
  77536-67-5

Nr. 29 � Kreftframkallende stoffer: kategori 2

 Stoffer Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

 Beryllium  004-001-00-7  231-150-7  7440-41-7

 Berylliumforbindelser med unntak av aluminiumberylliumsilikater  004-002-00-2

 Sulfallat (ISO); 2-klorallyldietylditiokarbamat  006-038-00-4  202-388-9  95-06-7

 Dimetylkarbamoylklorid  006-041-00-0  201-208-6  79-44-7

 Diazometan  006-068-00-8  206-382-7  334-88-3

 Hydrazin  007-008-00-3  206-114-9  302-01-2

 N,N-dimetylhydrazin  007-012-00-5  200-316-0  57-14-7

 1,2-dimetylhydrazin  007-013-00-0  540-73-8

 Hydrazinsalter  007-014-00-6
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Hydrazobenzen; 1,2-difenylhydrazin  007-021-00-4  204-563-5  122-66-7

Hydrazinbis(3-karboksy-4-hydroksybenzensulfonat)  007-022-00-X  405-030-1

Heksametylfosforsyretriamid; heksametylfosforamid  015-106-00-2  211-653-8  680-31-9

Dimetylsulfat  016-023-00-4  201-058-0  77-78-1

Dietylsulfat  016-027-00-6  200-589-6  64-67-5

1,3-propansulton  016-032-00-3  214-317-9  1120-71-4

Dimetylsulfamoylklorid  016-033-00-9  236-412-4  13360-57-1

Kalsiumkromat  024-008-00-9  237-366-8  13765-19-0

Strontiumkromat  024-009-00-4  232-142-6  7789-06-2

Krom(III)kromat; kromkromat  024-010-00-X  246-356-2  24613-89-6

Kaliumbromat  035-003-00-6  231-829-8  7758-01-2

Kadmiumoksid  048-002-00-0  215-146-2  1306-19-0

Kadmiumklorid  048-008-00-3  233-296-7  10108-64-2

Kadmiumsulfat  048-009-00-9  233-331-6  10124-36-4

Butan [1] og isobutan [2] [som inneholder > 0,1 % butadien
(203-450-8)]

 1,3-butadien  601-013-00-X  203-450-8  106-99-0

 Benzo[a]pyren; benzo[d,e,f]krysen  601-032-00-3  200-028-5  50-32-8

 Benzo[a]antracen  601-033-00-9  200-280-6  56-55-3

 Benzo[b]fluoranten; benzo[e]acefenantrylen  601-034-00-4  205-911-9  205-99-2

 Benzo[j]fluoranten  601-035-00-X  205-910-3  205-82-3

 Benzo[k]fluoranten  601-036-00-5  205-916-6  207-08-9

 Dibenz[a,h]antracen  601-041-00-2  200-181-8  53-70-3

 1,2-dibrometan; etylendibromid  602-010-00-6  203-444-5  106-93-4

 1,2-dikloretan; etylenklorid  602-012-00-7  203-458-1  107-06-2

 1,2-dibrom-3-klorpropan  602-021-00-6  202-479-3  96-12-8

 a,a,a-triklortoluen; benzotriklorid  602-038-00-9  202-634-5  98-07-7

 1,3-diklor-2-propanol  602-064-00-0  202-491-9  96-23-1

 Heksaklorbenzen  602-065-00-6  204-273-9  118-74-1

601-004-01-8  203-448-7[1] 106-97-8[1]
 200-857-2[2]   75-28-5[2]
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

 1,4-diklor-2-buten  602-073-00-X  212-121-8  764-41-0

 Etylenoksid; oksiran  603-023-00-X  200-849-9  75-21-8

 1-klor-2,3-epoksypropan; epiklorhydrin  603-026-00-6  203-439-8  106-89-8

 Propylenoksid; 1,2-epoksypropan; metyloksiran  603-055-00-4  200-879-2  75-56-9

 Styrenoksid; (epoksyetyl)benzen; fenyloksiran  603-084-00-2  202-476-7  96-09-3

 4-amino-3-fluorfenol  604-028-00-X  402-230-0  399-95-1

 3-propanolid; 1,3-propiolakton  606-031-00-1  200-340-1  57-57-8

 Uretan(INN); etylkarbamat  607-149-00-6  200-123-1  51-79-6

 Metylakrylamidometoksyacetat (som inneholder > 0,1 % akrylamid)  607-190-00-X  401-890-7  77402-03-0

 Metylakrylamidoglykolat (som inneholder > 0,1 % akrylamid)  607-210-00-7  403-230-3  77402-05-2

 Akrylnitril  608-003-00-4  203-466-5  107-13-1

 2-nitropropan  609-002-00-1  201-209-1  79-46-9

 (5)nitroacenaften  609-037-00-2  210-025-0  602-87-9

 2-nitronaftalen  609-038-00-8  209-474-5  581-89-5

 4-nitrobifenyl  609-039-00-3  202-204-7  92-93-3

 Nitrofen (ISO); 2,4-diklorfenyl-4-nitrofenyleter  609-040-00-9  217-406-0  1836-75-5

 2-nitroanisol (metoksy-2-nitrobenzen)  609-047-00-7  202-052-1  91-23-6

 (Metyl-ONN-azoksy)metylacetat; (metylazoksy)metylacetat  611-004-00-2  209-765-7  592-62-1

 Direct Brown 95, C.I.  611-005-00-8  240-221-1  16071-86-6

4-o-tolyazo-o-toluidin; 4-amino-2',3-dimetylazobenzen; fast
garnet GBC base; o-aminoazo-toluen

 4-aminoazobenzen  611-008-00-4  200-453-6  60-09-3

 2-metoksyanilin; o-anisidin  612-035-00-4  201-963-1(o)  90-04-0

 3,3'-dimetoksybenzidin; o-dianisidin  612-036-00-X  204-355-4  119-90-4

 3,3�dimetoksybenzidin, salter av; o-dianisidin, salter av  612-037-00-5

 3,3'-dimetylbenzidin; o-toluidin  612-041-00-7  204-358-0  119-93-7

 4,4'-diaminodifenylmetan; 4,4'-metyldianilin  612-051-00-1  202-974-4  101-77-9

 3,3'-diklorbenzidin  612-068-00-4  202-109-0  91-94-1

 3,3'-diklorbenzidin, salter av  612-069-00-X

 611-006-00-3  202-591-2  97-56-3



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.10.1999

 00

Nr.46/16

612-079-00-4

613-046-00-7  219-363-3  2425-06-1

 613-050-00-9  229-879-0  6804-07-5

648-001-00-0  283-482-7  84650-02-2

648-002-00-6  302-674-4  94114-40-6  J

648-003-00-1  266-023-5  65996-88-5  J

648-004-00-7  309-984-9  101896-26-8  J

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

 Dimetylnitrosamin; N-nitrosodimetylamin  612-077-00-3  200-549-8  62-75-9

 2,2'-diklor-4,4�metylendianilin; 4,4'-metylenbis(2-kloranilin)  612-078-00-9  202-918-9  101-14-4

2,2'-diklor-4,4�metylendianilin, salter av; 4,4'-metylenbis
(2-kloranilin), salter av

 3,3'-dimetylbenzidin, salter av; o-toluidin, salter av  612-081-00-5

 1-metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin  612-083-00-6  200-730-1  70-25-7

 4,4'-metylendi-o-toluidin; 4,4'-metylenbis(2-metylanilin)  612-085-00-7  212-658-8  838-88-0

 2,2'-(nitrosoimino)bisetanol; 2,2'-(nitrosoimino)dietanol;  612-090-00-4  214-237-4  1116-54-7

 o-toluidin  612-091-00-X  202-429-0  95-53-4

 Nitrosodipropylamin  612-098-00-8  210-698-0  621-64-7

 4-metyl-m-fenylendiamin; 2,4-diaminotoluen  612-099-00-3  202-453-1  95-80-7

 Etylenimin; aziridin  613-001-00-1  205-793-9  151-56-4

 2-metylaziridin; propylenimin  613-033-00-6  200-878-7  75-55-8

Captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetraklore-
tyltio)ftalamid

Karbadoks; metyl-3-(kinoksalin-2-ylmetylen)karbazat-1,4-
dioksid

 Akrylamid  616-003-00-0  201-173-7  79-06-1

 Tioacetamid  616-026-00-6  200-541-4  62-55-5

Destillater (stenkulltjære), benzenfraksjon; lettolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av kulltjære. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
 og

C
10

, med destillasjonsområde ca. 40 °C-160 °C.]

Tjæreoljer, brunkull; lettolje
[Et destillat av brunkulltjære med kokepunkt ca. 80 °C-250 °C.
Det består hovedsakelig av alifatiske og aromatiske hydrokarboner
og enverdige fenoler.]

Benzenforløp (kull); lettolje redestillat, lavtkokende
[Et destillat fra koksovnlettolje med destillasjonsområde tilnærmet
under 100 °C. Det består hovedsakelig av alifatiske hydrokarboner,
C

4
-C

6
.]

 Destillater (stenkulltjære), benzenfraksjon, benzen-, toluen-, og
xylenrike; lettolje redestillat, lavtkokende
[Et reststoff fra destillasjon av råbenzen for å fjerne de letteste
stoffene. Det består hovedsakelig av benzen, toluen og xylener
med kokeområde ca. 75 °C-200 °C.]
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 648-005-00-2  292-697-5  90989-41-6  J

 648-006-00-8  287-498-5  85536-17-0  J

 648-007-00-3  287-502-5  85536-20-5  J

648-008-00-9  287-500-4  85536-19-2  J

 648-009-00-4  292-636-2  90641-12-6  J

648-011-00-5  292-695-4  90989-39-2  J

648-012-00-0  295-281-1  91995-20-9  J

648-013-00-6  295-551-9  92062-36-7  J

 648-014-00-1  295-323-9  91995-61-8  J

 648-015-00-7  309-868-8  101316-63-6  J

 648-016-00-2  298-725-2  93821-38-6  J

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Aromatiske hydrokarboner, C
6
-C

10
, C

8
-rike; lettolje redestillat,

lavtkokende

Solvent nafta (kull), lett; lettolje redestillat, lavtkokende

Solvent nafta (kull), xylen-styrenfraksjon; lettolje redestillat,
lavtkokende

Solvent nafta (kull), kumaron-styrenholdig; lettolje redestillat,
middelskokende

Nafta (kull), destillasjonsrester; lettolje redestillat, høytkokende
[Et reststoff fra destillasjon av regenerert nafta. Det består
hovedsakelig av naftalen og kondensasjonsprodukter av inden og
styren.

 Aromatiske hydrokarboner, C
8
; lettolje redestillat, høytkokende  648-010-00-X  292-694-9  90989-38-1  J

Aromatiske hydrokarboner, C
8
-C

10
; lettolje redestillat,

høytkokende

Aromatiske hydrokarboner, C
8
-C

9
, hydrokarbonharpiks-

polymerisasjonsbiprodukt; lettolje redestillat, høytkokende
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumfordamping av løsemiddel ut fra en polymerisert
hydrokarbonharpiks. Den består hovedsakelig av aromatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

8
-C

9
, med kokeområde

ca. 120 °C-215 °C.]

Aromatiske hydrokarboner, C
9
-C

12
, benzendestillasjon; lettolje

redestillat, høytkokende

Ekstraktrester (kull), benzenfraksjon alkalisk, syreekstrakt;
lettolje ekstraktrester, lavtkokende
[Et redestillat av destillatet, renset for syrer og tjærebaser,
framkommet fra høytemperaturtjære av bituminøst kull og med
kokeområde ca. 90 °C-160 °C. Det består hovedsakelig av benzen,
toluen og xylener.]

Ekstraktrester (stenkulltjære), benzenfraksjon alkalisk,
syreekstrakt; lettolje ekstraktrester, lavtkokende
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
redestillasjon av høytemperatur kulltjæredestillat (fri for tjæresyre
og tjærebaser). Den består hovedsakelig av substituerte og ikke-
substituerte monosykliske hydrokarboner med kokeområde
mellom 85 °C og 195 °C.]

Ekstraktrester (kull), benzenfraksjon syre-; lettolje ekstraktrester,
lavtkokende
[Syreslam framkommet som biprodukt fra raffinering av
høytemperaturråkull med svovelsyre. Det består hovedsakelig
av svovelsyre og organiske forbindelser.]
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648-017-00-8  292-625-2  90641-02-4  J

 648-018-00-3  309-867-2  101316-62-5  J

648-019-00-9  292-626-8  90641-03-5  J

648-020-00-4  266-013-0  65996-79-4  J

648-021-00-X  309-971-8  101794-90-5  J

 648-022-00-5  292-609-5  90640-87-2  J

648-023-00-0  283-483-2  84650-03-3  J

648-024-00-6  266-016-7  65996-82-9  J

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Ekstraktrester (kull), lettolje alkalisk, destillasjonstoppfraksjoner;
lettolje ekstraktrester, lavtkokende
[Første fraksjon fra destillasjon av vasket fenololje eller
prefraksjonskolonnerester rike på aromatiske hydrokarboner,
kumaron, naftalen og inden, med kokeområde i det vesentlige
under 145 °C. Den består hovedsakelig av aromatiske og alifatiske
hydrokarboner, C

7
 og C

8
.]

Ekstraktrester (kull), lettolje alkalisk, syreekstrakt, indenfraksjon;
lettolje ekstraktrester, middelskokende

Ekstraktrester (kull), lettolje alkalisk, inden-naftafraksjon; lettolje
ekstraktrester, høytkokende
[Et destillat fra vaskede fenololjer eller prefraksjonskolonnerester
rike på aromatiske hydrokarboner, kumaron, naftalen og inden,
med kokeområde ca. 155 C-180 °C. Det består hovedsakelig av
inden, indan og trimetylbenzener.]

Solvent nafta (kull); lettolje ekstraktrester, høytkokende
[Et destillat av høytemperaturkulltjære, koksovnlettolje eller
reststoff fra alkalisk ekstraksjon av kulltjæreolje, med kokeområde
ca. 130 °C-210 °C. Det består hovedsakelig av inden og andre
med polysykliske ringsystemer som inneholder en enkelt
aromatisk ring. Det kan inneholde fenolforbindelser og aromatiske
nitrogenbaser.]

Destillater (stenkulltjære), lettoljer, nøytral fraksjon; lettolje
ekstraktrester, høytkokende
[Et destillat fra fraksjonert destillasjon av høytemperatur-
kulltjære. Det består hovedsakelig av aromatiske alkyl-substituerte
monosykliske hydrokarboner med kokeområde ca. 135 °C-
210 °C. Det består også av umettede hydrokarboner som inden
og kumaron.]

Destillater (stenkulltjære), lettoljer, syreekstrakter; lettolje
ekstraktrester, høytkokende
[En olje som består av en kompleks blanding aromatiske
hydrokarboner, hovedsakelig inden, naftalen og kumaron, fenol
og o-, m- og p-kresol. Kokeområdet er 140 °C-215 °C.]

Destillater (stenkulltjære), lettoljer; fenololje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av kulltjære. Den består av aromatiske hydrokarboner og andre
hydrokarboner, fenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser,
med destillasjonsområde ca. 150 °C-210 °C.]

Tjæreoljer, stenkull; fenololje
[Et destillat fra høytemperaturkulltjære og kokeområde ca.
130 °C-250 °C. Det består hovedsakelig av naftalen, alkylnaftalen,
fenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser.]
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 648-025-00-1  309-885-0  101316-83-0  J

 648-026-00-7  292-624-7  90641-01-3  J

 648-027-00-2  266-021-4  65966-87-4  J

 648-028-00-8  292-622-6  90640-99-6  J

648-029-00-3  269-929-9  68391-11-7  J

648-030-00-9  295-548-2  92062-33-4  J

648-032-00-X  273-077-3  68937-63-3  J

648-033-00-5  295-543-5  92062-28-7  J

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Tjære, brunkull; fenololje
[En olje dannet ved destillasjon av brunkulltjære. Den består
hovedsakelig av alifatiske og nafteniske hydrokarboner, mono-
til trisykliske aromatiske hydrokarboner, deres alkylderivater,
heteroaromatiske stoffer og mono-eller bisykliske fenoler med
kokeområde ca. 150 °C-360 °C.]

Ekstraktrester (kull), lettolje alkalisk, syreekstrakt; fenololje
ekstraktrester
[En olje framstilt av fenololje som først er vasket med alkalier og
deretter syrevasket for å fjerne spor av basiske forbindelser
(tjærebaser). Den består hovedsakelig av inden, indan og
alkylbenzener.]

Ekstraktrester (kull), tjæreolje alkalisk; fenololje ekstraktrester
[Et reststoff dannet av kulltjæreolje gjennom alkalivask med for
eksempel vandig natriumhydroksid, etter fjerning av rå
kulltjæresyrer. Det består hovedsakelig av naftalener og
aromatiske nitrogenbaser.]

Ekstraktoljer (kull), lettolje; syreekstrakt
[Et vandig ekstrakt framkommet ved syrevask av karbolsyre
vasket med alkalier. Det består hovedsakelig av syresalter fra
ulike aromatiske nitrogenbaser som pyridin, kinolin og deres
alkylderivater.]

Pyridin, alkylderivater; råtjærebaser
[En kompleks blanding av polyalkylerte pyridiner dannet ved
destillasjon av kulltjære eller framstilt, i form av høytkokende
destillater (over ca. 150 °C), gjennom reaksjonen mellom
ammoniakk og acetaldehyd, formaldehyd eller paraformaldehyd.]

Tjærebaser, kull, pikolinfraksjon; destillatbaser
[Pyridinbaser med kokeområde ca. 125 °C-160 °C, dannet ved
destillasjon av nøytralisert syreekstrakt av den baseholdige
tjærefraksjonen dannet ved destillasjon av bituminøse kulltjærer.
De består hovedsakelig av lutidiner og pikoliner.]

Tjærebaser, kull, lutidinfraksjon; destillatbaser  648-031-00-4  293-766-2  91082-52-9  J

Ekstraktoljer (kull), tjærebase, kollidinfraksjon; destillatbaser
[Ekstrakt framkommet ved syreekstraksjon, nøytralisering og
destillasjon av baser fra aromatiske oljer av rå kulltjære. Det
består hovedsakelig av kollidiner, anilin, toluidiner, lutidiner og
xylidiner.]

Tjærebaser, kull, kollidinfraksjon; destillatbaser
[En destillasjonsfraksjon med kokeområde ca. 181 °C-186 °C,
framkommet av råbaser framstilt ut fra syreekstraherte og
nøytraliserte tjærefraksjoner som inneholder baser framstilt ved
destillasjon av bituminøs kulltjære. Den inneholder hovedsakelig
anilin og kollidiner.]
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648-034-00-0  295-541-4  92062-27-6  J

648-036-00-1  295-292-1  91995-31-2  J

648-037-00-7  295-295-8  91995-35-6  J

 648-038-00-2  295-329-1  91995-66-3  J

 648-039-00-8  310-170-0  122070-79-5  J

648-040-00-3  310-171-6  122070-80-8  J

648-041-00-9  309-851-5  101316-45-4  M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Tjærebaser, kull, anilinfraksjon; destillatbaser
[Destillasjonsfraksjon med kokeområde ca. 180 °C-200 °C,
framkommet av råbaser framstilt gjennom fjerning av fenoler og
baser fra fenololje dannet ved destillasjon av kulltjære. Den består
hovedsakelig av anilin, kollidiner, lutidiner og toluidiner.]

Tjærebaser, kull, toluidinfraksjon; destillatbaser  648-035-00-6  293-767-8  91082-53-0  J

Destillater (petroleum), alken-alkyn-fabrikasjonspyrolyseolje,
blandet med høytemperatur stenkulltjære, indenfraksjon;
redestillater
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
redestillat i en fraksjonert destillasjon av høytemperaturtjære av
bituminøst kull, og restoljer framkommet ved pyrolyseproduksjon
av alkener og alkyner ut fra oljeprodukter eller naturgass. Den
består hovedsakelig av inden. Kokeområdet er ca. 160 °C-190 °C.]

Destillater (kull), stenkulltjærerest pyrolyseoljer, naftalenoljer;
redestillater
[Et redestillat fra fraksjonert destillasjon av en blanding av
høytemperaturtjære av bituminøst kull og pyrolyserestoljer, og
med kokeområde ca. 190 °C-270 °C. Det består hovedsakelig av
substituerte bisykliske aromatiske hydrokarboner.]

Ekstraktoljer (kull), stenkulltjærerest pyrolyseoljer, naftalenolje,
redestillat; redestillater
[Et redestillat fra fraksjonert destillasjon av metylnaftalenolje
renset for fenoler og baser, framstilt av høytemperaturtjære av
bituminøst kull og restolje fra pyrolyse, og med kokeområde ca.
200 °C-230 °C. Det består hovedsakelig av substituerte og ikke-
substituerte bisykliske aromatiske hydrokarboner.]

Ekstraktoljer (kull), stenkulltjærerest pyrolyseoljer, naftalenoljer;
redestillater
[En nøytral olje framkommet ved fjerning av baser og fenol fra
oljen som framkommer ved destillasjon av høytemperaturtjæreolje
og restolje fra pyrolyse, med kokeområde ca. 225 °C-255 °C.
Den består hovedsakelig av substituerte bisykliske aromatiske
hydrokarboner.]

Ekstraktoljer (kull), stenkulltjærerest pyrolyseoljer, naftalenolje,
destillasjonsrester; redestillater
[Et reststoff dannet ved destillasjon av metylnaftalenolje renset
for baser og fenol (bituminøs kulltjære og restoljer fra pyrolyse),
med kokeområde ca. 240 °C-260 °C. Det består hovedsakelig av
substituerte bisykliske og heterosykliske aromatiske
hydrokarboner.]

Absorpsjonsoljer, bisykloaromatisk og heterosyklisk
hydrokarbonfraksjon; vaskeolje redestillat
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som redestillat
etter destillasjon av absorpsjonsolje. Den består hovedsakelig av
bisykliske aromatiske hydrokarboner og heterosykliske
hydrokarboner, med kokeområde ca. 260 °C-290 °C.]
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648-042-00-4  284-900-0  84989-11-7  M

648-043-00-X  292-606-9  90640-85-0  M

 648-044-00-5  292-607-4  90640-86-1

648-046-00-6  295-274-3  91995-14-1  M

648-047-00-1  266-027-7  65996-92-1  M

648-048-00-7  295-312-9  91995-51-6  M

648-049-00-2  309-855-7  101316-49-8  M

648-050-00-8  295-304-5  91995-42-5  M

 648-051-00-3  295-313-4  91995-52-7  M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (stenkulltjære), øvre, fluorenrike; vaskeolje redestillat
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
krystallisasjon av kulltjæreolje. Den består av polysykliske og
aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig fluoren og en liten
mengde acenaften.]

 Kreosotolje, acenaftenfraksjon, acenaftenfri; vaskeolje redestillat
[En restolje etter krystallisasjon av acenaften fra acenaftenolje
av kulltjære.]

Destillater (stenkulltjære), tunge oljer; tung antracenolje
[Et destillat fra fraksjonert destillasjon av tjæreolje fra bituminøst
kull, med kokeområde ca. 240 °C-400 °C. Det består hovedsakelig
av tri- og polysykliske hydrokarboner og heterosykliske
forbindelser.]

Antracenolje, syreekstrakt; antracenoljeekstraktrest
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra den baserensede
fraksjonen dannet ved destillasjon av kulltjære, med kokeområde
ca. 325 °C-365 °C. Den inneholder hovedsakelig antracen,
fenantren og deres alkylderivater.]

Destillater (stenkulltjære); tung antracenolje
[Destillatet fra kulltjære med destillasjonsområde
ca. 100 °C-450 °C. Det består hovedsakelig av aromatiske
hydrokarboner med to til fire kondenserte ringer, fenolforbindelser
og aromatiske nitrogenbaser.]

Destillater (stenkulltjære), bek, tunge oljer; tung antracenolje
[Et destillat dannet ved destillasjon av bituminøs
høytemperaturtjærebek . Det består hovedsakelig av tri- eller
polysykliske aromatiske hydrokarboner med kokeområde ca.
300 °C-470 °C. Det kan også inneholde heteroatomer.]

Destillater (stenkulltjære), bek; tung antracenolje
[En olje framkommet ved kondensasjon av damp fra
varmebehandling av bek. Den består hovedsakelig av aromatiske
forbindelser med to til fire ringer med kokeområde fra 200 °C til
over 400 °C.]

Destillater (stenkulltjære), tunge oljer, pyrenfraksjon; tung
antracenolje redestillat
[Et redestillat fra fraksjonert destillasjon av et bekdestillat med
kokeområde ca. 350 °C-400 °C. Det består hovedsakelig av tri-
og polysykliske aromater og heterosykliske hydrokarboner.]

 Destillater (stenkulltjære), bek, pyrenfraksjon; tung antracenolje
redestillat
[Et redestillat fra fraksjonert destillasjon av et bekdestillat med
kokeområde ca. 380 °C-410 °C. Det består hovedsakelig av
aromatiske tri- og polysykliske hydrokarboner og heterosykliske
forbindelser.]



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.10.1999

 00

Nr.46/22

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Parafinvokser (kull), brunkull høytemperaturtjære,
karbonbehandlet; stenkulltjæreekstrakt
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling med aktivkull av tjæren fra karbonisering av brunkull
med aktivkull for å fjerne mikronæringsstoffene og urenhetene.
Den består hovedsakelig av mettede uforgrenede eller forgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

12
.]

Parafinvokser (kull), brunkull høytemperaturtjære, leirebehandlet;
stenkulltjæreekstrakt
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
bentonittbehandling av tjæren fra karbonisering av brunkull for å
fjerne mikronæringsstoffene og urenhetene. Den består
hovedsakelig av mettede uforgrenede eller forgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

12
.]

 Bek; bek

Bek, stenkulltjære, høytemperatur; bek
[Et reststoff fra destillasjon av høytemperaturkulltjære. Svart
fast stoff med mykningspunkt ca. 30 °C-180 °C. Det består
hovedsakelig av en kompleks blanding tri- eller polysykliske
aromatiske hydrokarboner med kondenserte ringer.]

Bek, stenkulltjære, høytemperatur, varmebehandlet; bek
[Et varmebehandlet reststoff dannet ved destillasjon av
høytemperaturkulltjære. Svart fast stoff med mykningspunkt
ca. 80 °C-180 °C. Det består hovedsakelig av en kompleks
blanding aromatiske hydrokarboner med tre eller flere kondenserte
ringer.]

Bek, stenkulltjære, høytemperatur, sekundær; bek redestillat
[Et reststoff dannet ved destillasjon av tunge fraksjoner av
høytemperaturtjære fra bituminøst kull og/eller bekkoksolje, med
mykningsområde ca. 140 °C- 170 °C ifølge DIN 52025. Det består
hovedsakelig av aromatiske forbindelser med tre eller flere ringer.
Det kan også inneholde heteroatomer.]

Rester (stenkulltjære), bekdestillasjon; bek redestillat
[Et reststoff fra fraksjonert destillasjon av bekdestillat med
kokeområde mellom 400 °C og 470 °C. Det består hovedsakelig
av aromatiske hydrokarboner med flere ringer og heterosykliske
forbindelser.]

Tjære, stenkull, høytemperatur, destillasjons- og lagringsrester;
fast brunkulltjærerest
[Koks- og askeholdige faste reststoffer som utskilles i
destillasjonsenhetene og lagertankene ved destillasjon og
varmebehandling av høytemperaturtjære fra bituminøst kull. De
består hovedsakelig av kull, og inneholder små mengder
heterosykliske stoffer og askebestanddeler.]

Tjære, stenkull, lagringsrester; fast brunkulltjærerest
[Bunnfall fjernet fra lagringsanleggene for rå kulltjære. Det består
hovedsakelig av kulltjære og karbonholdig partiklulært stoff.]

648-052-00-9  308-296-6  97926-76-6  M

648-053-00-4  308-297-1  97926-77-7  M

 648-054-00-X  263-072-4  61789-60-4  M

648-055-00-5  266-028-2  65996-93-2

648-056-00-0  310-162-7  121575-60-8  M

648-057-00-6  302-650-3  94114-13-3  M

 648-058-00-1  295-507-9  92061-94-4  M

648-059-00-7  295-535-1  92062-20-9  M

648-060-00-2  293-764-1  91082-50-7  M
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 648-061-00-8  309-726-5  100684-51-3  M

 648-062-00-3  273-615-7  68990-61-4  M

 648-063-00-9  295-549-8  92062-34-5  M

 648-064-00-4  294-285-0  91697-23-3  M

648-065-00-X  295-454-1  92045-71-1  M

 648-066-00-5  295-455-7  92045-72-2  M

648-067-00-0  308-298-7  97926-78-8  M

648-068-00-6  309-887-1  101316-85-2  M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Tjære, stenkull, høytemperatur, rester; fast brunkulltjærerest
[Faste stoffer dannet ved forkoksing av bituminøst kull for
produksjon av bituminøs høykulltemperaturråkulltjære. De
består hovedsakelig av koks- og kullpartikler, høyt aromatiserte
forbindelser samt mineralske stoffer.]

Tjære, stenkull, høytemperatur, høyt faststoffinnhold; fast
brunkulltjærerest
[Et kondensasjonsprodukt framkommet ved kjøling til
omgivelsestemperatur av gassen utviklet ved destruktiv
høytemperaturdestillasjon av kull (over 700 °C). Stoffet består
hovedsakelig av en kompleks blanding aromatiske hydrokarboner
med kondenserte ringer med et høyt faststoffinnhold av kullaktig
materiale.]

Avfallsstoffer, faste, stenkulltjærebek forkoksing; fast
brunkulltjærerest
[En blanding avfallsstoffer dannet ved forkoksing av bituminøs
kulltjærebek. Den består hovedsakelig av karbon.]

Ekstraktrester (kull), brune; stenkulltjæreekstrakt
[Reststoffer fra ekstraksjon av tørket kull.]

Parafinvokser (kull), brunekullhøytemperaturtjære;
stenkulltjæreekstrakt
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet med
utgangspunkt i tjære fra karbonisering av brunkull ved
krystallisasjon i løsemiddel (avoljing i løsemiddel), ved svetting
eller ved en addisjons-reaksjonsprosess. Den består hovedsakelig
av mettede uforgrenede eller forgrenede hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

12
.]

Parafinvokser (kull), brunkullhøytemperaturtjære,
hydrogenbehandlet; stenkulltjæreekstrakt
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet med
utgangspunkt i tjære fra karbonisering av brunkull ved
løsemiddelkrystallisasjon (avoljing i løsemiddel), ved svetting
eller ved en addisjons-reaksjonsprosess, deretter behandlet med
hydrogen i nærvær av katalysator. Den består hovedsakelig av
mettede uforgrenede eller forgrenede hydrokarboner, hovedsakelig
større enn C

12
.]

Parafinvokser (kull), brunkullhøytemperaturtjære,
kiselsyrebehandlet; stenkulltjæreekstrakt
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
kiselsyrebehandling av tjære fra karbonisering av brunkull for å
fjerne mikronæringsstoffene og urenhetene. Den består
hovedsakelig av mettede uforgrenede eller forgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

12
.]

Tjære, stenkull, lavtemperatur, destillasjonsrester; tjæreolje,
middelskokende
[Reststoffer fra fraksjonert destillasjon av lavtemperaturkulltjære
for for å fjerne oljer med kokeområde under ca. 300 °C. De består
hovedsakelig av aromatiske forbindelser.]
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 648-069-00-1  292-651-4  90669-57-1  M

 648-070-00-7  292-654-0  90669-59-3  M

648-071-00-2  292-653-5  90669-58-2  M

648-072-00-8  269-159-3  68188-48-7  M

648-073-00-3  309-956-6  101794-74-5  M

648-074-00-9  309-957-1  101794-75-6  M

648-075-00-4  309-958-7  101794-76-7  M

 648-076-00-X  269-109-0  68187-57-5  M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Bek, stenkulltjære, lavtemperatur; bekrest
[En svart fast eller halvfast kompleks forbindelse dannet ved
destillasjon av en lavtemperaturkulltjære. Mykningspunktet er
ca. 40 °C-180 °C. Den består hovedsakelig av en kompleks
blanding av hydrokarboner.]

Bek, stenkulltjære, lavtemperatur, oksidert; bekrest, oksidert
[Et produkt framkommet ved luftblåsing av lavtemperatur
kulltjærebek ved forhøyet temperatur. Mykningspunktet er ca.
70 °C-180 °C. Produktet består hovedsakelig av en kompleks
blanding av hydrokarboner.]

Bek, stenkulltjære, lavtemperatur, varmebehandlet; bekrest,
oksidert; bekrest, varmebehandlet
[Et komplekst svart fast stoff framkommet ved varmebehandling
av lavtemperatur kulltjærebek. Mykningspunktet er
ca. 50 °C-140 °C. Det består hovedsakelig av en kompleks
blanding av hydrokarboner.]

Destillater (kull-petroleum), kondenserte aromat-; destillater
[Et destillat av en blanding av kulltjære og aromatiske
petroleumsråstoffer med destillasjonsområde ca. 220 °C-450 °C.
Det består hovedsakelig av en kompleks blanding aromatiske
hydrokarboner med tre til fire kondenserte ringer.]

 Aromatiske hydrokarboner, C
20

-C
28

, polysykliske, fra pyrolyse
av blandet stenkulltjærebek, polyetylen og polypropylen;
pyrolyseprodukter
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
pyrolyse av en blanding tjærebek, polyetylen og polypropylen.
Den består hovedsakelig av aromatiske polysykliske
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

28
, med mykningspunkt ca.

100 °C-220 °C etter DIN 52025.]

 Aromatiske hydrokarboner, C
20

-C
28

, polysykliske, fra pyrolyse
av blandet stenkulltjærebek og polystyren; pyrolyseprodukter
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
pyrolyse av en blanding tjærebek og polyetylen. Den består
hovedsakelig av aromatiske polysykliske hydrokarboner,
hovedsakelig C

20
-C

28
, med mykningspunkt ca. 100 °C-220 °C

etter DIN 52025.]

 Aromatiske hydrokarboner, C
20

-C
28

, polysykliske, fra pyrolyse
av blandet stenkulltjærebek og polystyren; pyrolyseprodukter
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
pyrolyse av en blanding tjærebek og polystyren. Den består
hovedsakelig av aromatiske polysykliske hydrokarboner,
hovedsakelig C

20
-C

28
, med mykningspunkt ca. 100 °C-220 °C

etter DIN 52025.]

Bek, stenkulltjære petroleum; bekrester
[Reststoff fra destillasjon av en blanding kulltjære og aromatiske
petroleumsråstoffer. Et fast stoff med mykningspunkt mellom
40 °C og 180 °C. Det består hovedsakelig av en kompleks
blanding aromatiske hydrokarboner med tre eller flere kondenserte
ringer.]
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648-077-00-5  310-169-5  122070-78-4  M

 648-078-00-0  284-899-7  84989-10-6  M

 648-080-00-1  295-506-3  92061-93-3  M

648-084-00-3  285-076-5  85029-51-2  J, M

 648-086-00-4  284-898-1  84989-09-3  J, M

 648-087-00-X  295-310-8  91995-49-2  J, M

648-088-00-5  310-166-9  121620-47-1  J, M

648-089-00-0  310-167-4  121620-48-2  J, M

648-090-00-6  292-612-1  90640-90-7  J, M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Fenantren, destillasjonsrester; tung antracenolje redestillat
[Et reststoff fra destillasjon av rå fenantren med kokeområde ca.
340 °C-420 °C. Det består hovedsakelig av fenantren, antracen
og karbazol.

Destillater (stenkulltjære), øvre, fluoren-fri; vaskeolje redestillat
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
krystallisasjon av kulltjæreolje. Den består hovedsakelig av
polysykliske aromatiske hydrokarboner, og av difenyl,
dibenzofuran og acenaften.]

Rester (stenkulltjære), kreosotolje destillasjon; vaskeolje-
redestillat
[Et reststoff fra fraksjonert destillasjon av vaskeolje med
kokeområde mellom 270 °C og 330 °C. Det består hovedsakelig
av heterosykliske hydrokarboner og bisykliske aromater.]

Destillater (kull), koksovnslettolje, naftalenfraksjon; naftalenolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
prefraksjonering (kontinuerlig destillasjon) av koksovnlettolje.
Den består hovedsakelig av naftalen, kumaron og inden, og koker
over 148 °C.]

Destillater (stenkulltjære), naftalenoljer, lavt naftaleninnhold;
naftalenolje redestillat
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
krystallisasjon av naftalenolje. Den består hovedsakelig av
naftalen, alkylnaftalener og fenolforbindelser.]

Destillater (stenkulltjære), naftalenolje krystallisasjonsmoderlut;
naftalenolje redestillat
[En kompleks blanding organiske forbindelser framstilt som filtrat
fra krystallisasjonen av naftalenfraksjonen fra kulltjære, med
kokeområde ca. 200 °C-230 °C. Den består hovedsakelig av
naftalen, thionaften, og alkylnaftalener.]

Ekstraktrester (kull), naftalenolje, alkalisk; naftalenolje
ekstraktrest
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
alkalivask av naftalenolje for å ekstrahere fenolforbindelsene
(tjæresyrer). Den består hovedsakelig av naftalener og
alkylnaftalener.]

Ekstraktrester (kull), naftalenolje, alkalisk, lavt naftaleninnhold;
naftalenolje ekstraktrest
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra naftalenekstraksjon
av alkalivasket naftalenolje, gjennom en krystallisasjonsprosess.
Den består hovedsakelig av naftalen og alkylnaftalener.]

Destillater (stenkulltjære), naftalenoljer, naftalen-fri alkaliske
ekstrakter; naftalenolje ekstraktrest
[En restolje som dannes etter fjerning av fenolforbindelser
(tjæresyre) fra drenert naftalenolje ved alkalivask. Den består
hovedsakelig av naftalen og alkylnaftalener.]
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 648-091-00-1  292-627-3  90641-04-6  J, M

648-092-00-7  309-985-4  101896-27-9  J, M

 648-093-00-2  309-972-3  101794-91-6  J, M

648-094-00-8  295-309-2  91995-48-1  J, M

648-095-00-3  292-628-9  90641-05-7  J, M

 648-096-00-9  284-901-6  84989-12-8  J, M

 648-097-00-4  310-165-3  121620-46-0  J, M

648-100-00-9  274-565-9  70321-79-8  J, M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Ekstraktrester (kull), naftalenolje alkalisk, destillasjonstopp-
fraksjoner; naftalenolje ekstraktrest
[Et destillat fra alkalivasket naftalenolje med destillasjonsområde
ca. 180 °C-220 °C. Det består hovedsakelig av naftalen,
alkylbenzener, inden og indan.]

Destillater (stenkulltjære), naftalenoljer, metylnaftalenfraksjon;
metylnaftalenolje
[Et destillat fra fraksjonert destillasjon av høytemperatur-
kulltjære. Det består hovedsakelig av substituerte bisykliske
aromatiske hydrokarboner og nitrogenholdige baser med
kokeområde ca. 225 °C-255 °C.]

Destillater (stenkulltjære), naftalenoljer, indol-metylnaftalen-
fraksjon; metylnaftalenolje
[Et destillat fra fraksjonert destillasjon av høytemperatur-
kulltjære. Det består hovedsakelig av indol og metylnaftalen med
kokeområde ca. 235 °C-255 °C.]

Destillater (stenkulltjære), naftalenoljer, syreekstrakter;
metylnaftalenolje ekstraktrest
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fjerning av baser fra metylnaftalenfraksjonen dannet ved
destillasjonen av kulltjære, med kokeområde ca. 230 °C-255 °C.
Den består hovedsakelig av 1(2)-metylnaftalen, naftalen,
dimetylnaftalen og bifenyl.]

Ekstraktrester (kull), naftalenolje alkalisk, destillasjonsrester;
metylnaftalenolje ekstraktrest
[Et reststoff fra destillasjon av alkalivasket naftalenolje, med
destillasjonsområde ca. 220 °C-300 °C. Det består hovedsakelig
av naftalen, alkylnaftalener og aromatiske nitrogenbaser.]

Ekstraktoljer (kull), sure, tjærebase-fri; metylnaftalenolje
ekstraktrest
[Ekstraktolje med kokeområde ca. 220 °C-265 °C, dannet ut fra
en alkalisk ekstraktrest av kulltjære framkommet ved syrevask
med for eksempel vandig svovelsyre for å fjerne tjærebaser etter
destillasjon. Den består hovedsakelig av alkylnaftalener.]

Destillater (stenkulltjære), benzolfraksjon, destillasjonsrester;
vaskeolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av råbenzen (høytemperaturkulltjære). Væske med kokeområde
ca. 150 °C-300 °C, eller halvfast eller fast stoff med smeltepunkt
opptil 70 °C. Den består hovedsakelig av naftalen og
alkylnaftalener.]

Kreosotolje, høytkokende destillat; vaskeolje
[En høytkokende destillasjonsfraksjon framkommet ved
høytemperaturkarbonisering av bituminøst kull, som deretter er
raffinert for å fjerne overskytende krystallinske salter. Den består
hovedsakelig av kreosotolje, der en andel polysykliske
aromatiske salter som vanligvis inngår i sammensetningen av
kulltjæredestillater er fjernet. Fraksjonen er krystallfri ved
ca. 5 °C.]
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648-102-00-X  310-189-4  122384-77-4  J, M

648-103-00-5  292-603-2  90640-81-6  J, M

 648-104-00-0  292-604-8  90640-82-7  J, M

 648-105-00-6  295-505-8  92061-92-2  J, M

648-106-00-1  295-275-9  91995-15-2  J, M

 648-107-00-7  295-276-4  91995-16-3  J, M

 648-108-00-2  295-278-5  91995-17-4  J, M

648-109-00-8  309-889-2  101316-87-4  J, M

648-111-00-9  284-881-9  84988-93-2  J, M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Ekstraktrester (kull), kreosotolje syre; vaskeoljeekstrakt rest
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra den baserensede
fraksjonen fra destillasjonen av kulltjære, med kokeområde ca.
250 °C-280 °C. Den består hovedsakelig av bifenyl og isomeriske
difenylnaftalener.]

Antracenolje, antracenpasta; antracenoljefraksjon
[Et fast stoff med høyt antraceninnhold framkommet ved
krystallisasjon og sentrifugering av antracenolje. Det består
hovedsakelig av antracen, karbazol og fenantren.]

Antracenolje, lavt antraceninnhold; antracenoljefraksjon
[Restoljer etter fjerning ved krystallisasjon av et antracenrikt
fast stoff (antracenpasta fra antracenolje). Den består hovedsakelig
av aromatiske forbindelser med to, tre eller fire ringer.]

Rester (stenkulltjære), antracenoljedestillasjon; antracenolje-
fraksjon
[Reststoffet fra fraksjonert destillasjon av råantracen med
kokeområde mellom 340 °C og 400 °C. Det består hovedsakelig
av heterosykliske hydrokarboner og aromatiske stoffer med tre
eller flere ringer.]

Antracenolje, antracenpasta, antracenfraksjon; antracenolje-
fraksjon
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
antracen dannet ved krystallisasjon av antracenolje fra bituminøs
høytemperaturtjære. Kokeområdet er 330 °C-350 °C. Den består
hovedsakelig av antracen, karbazol og fenantren.]

Antracenolje, antracenpasta, karbazolfraksjon; antracenolje-
fraksjon
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
antracen framkommet ved krystallisasjon av antracenolje
ut fra bituminøs høytemperaturtjære. Kokeområdet er
ca. 350 °C-360 °C. Den består hovedsakelig av antracen, karbazol
og fenantren.]

Antracenolje, antracenpasta, lette destillasjonsfraksjoner;
antracenoljefraksjon
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
antracen framkommet ved krystallisasjon av antracenolje ut fra
bituminøs lavtemperaturtjære. Kokeområdet er ca. 290 °C-
340 °C. Den består hovedsakelig av trisykliske aromatiske
forbindelser og deres dihydrogenderivater.]

Tjæreoljer, stenkull, lavtemperatur; tjæreolje, høytkokende
[Et lavtemperatur kulltjæredestillat. Det består hovedsakelig av
hydrokarboner, fenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser
med kokeområde ca. 160 °C-340 °C.]

Fenoler, ammoniakkløsningsekstrakt; alkalisk ekstrakt
[En forbindelse av fenoler ekstrahert, ved hjelp av isobutylacetat,
fra ammoniakkvæsken kondensert fra gassen utviklet ved
destruktiv lavtemperaturdestillasjon av kull (under 700 °C). Den
består hovedsakelig av en blanding monohydrerte og dihydrerte
fenoler.]
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648-112-00-4  292-610-0  90640-88-3  J, M

648-113-00-X  266-017-2  65996-83-0  J, M

648-114-00-5  292-611-6  90640-89-4  J, M

 648-115-00-0  292-629-4  90641-06-8  J, M

 648-117-00-1  309-888-7  101316-86-3  J, M

 648-118-00-7  295-536-7  92062-22-1  J, M

648-119-00-2  306-251-5  96690-55-0  J, M

 648-120-00-8  284-892-9  84989-04-8  J, M

648-121-00-3  284-893-4  84989-05-9  J, M

 648-122-00-9  284-895-5  84989-06-0  J, M

 648-123-00-4  284-891-3  84989-03-7  J, M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (stenkulltjære), lettoljer, alkaliske ekstrakter; alkalisk
ekstrakt
[Et vandig eksttrakt fra fenololje framstilt ved alkalivask med for
eksempel vandig natriumhydroksid. Det består hovedsakelig av
alkalisalter av ulike fenolforbindelser.]

Ekstrakter, stenkulltjæreolje alkalisk; alkalisk ekstrakt
[Ekstrakt av kulltjæreolje framstilt ved alkalivask med for
eksempel vandig natriumhydroksid. Det består hovedsakelig av
alkalisalter av ulike fenolforbindelser.]

Destillater (stenkulltjære), naftalenoljer, alkaliske ekstrakter;
alkalisk ekstrakt
[Et vandig ekstrakt fra naftalenolje framstilt ved med for eksempel
vandig natriumhydroksid. Det består hovedsakelig av alkalisalter
av ulike fenolforbindelser.]

Ekstraktrester (kull), tjæreolje alkalisk, karbonert, kalkbehandlet;
råfenoler
[Et produkt framstilt ved CO

2
- og CaO-behandling av alkalisk

kulltjæreoljeekstrakt. Det består hovedsakelig av CaCo
3
,

Ca(OH)
2
, Na

2
CO

3
 og andre organiske og mineralske urenheter.]

Tjæresyrer, brunkull, rå; råfenoler
[Et surgjort alkalisk ekstrakt av brunkulltjæredestillat. Det består
hovedsakelig av fenoler og fenolhomologer.]

Tjæresyrer, brunkullsforgassing; råfenoler
[En kompleks blanding organiske forbindelser fra
brunkullforgassing. Den består hovedsakelig av
hydroksyaromatiske fenoler, C

6
-C

10
, og deres homologer.]

Tjæresyrer, destillasjonsrester; destillat fenoler
[Et reststoff fra destillasjon av råfenol fra kull. Det består
hovedsakelig av fenoler, hovedsakelig C

8
-C

10
, med mykningspunkt

mellom 60 °C og 80 °C.]

Tjæresyrer, metylfenolfraksjon; destillat fenoler
[Fraksjoner av tjæresyrer rike på 3-metylfenol og 4-metylfenol,
utvunnet ved destillasjon av rå tjæresyrer fra lavtemperatur-
kulltjære.]

Tjæresyrer, polyalkylfenolfraksjon; destillat fenoler
[Fraksjoner av tjæresyrer utvunnet ved destillasjon av
rå tjæresyrer av lavtemperaturkulltjære, med kokeområde
ca. 225 °C-320 °C. De består hovedsakelig av polyalkylfenoler.]

Tjæresyrer, xylenolfraksjon; destillat fenoler
[En fraksjon av tjæresyrer, rik på 2,4- og 2,5-dimetylfenol,
gjenvunnet ved destillasjon av rå tjæresyrer av lavtemperatur-
kulltjære.

Tjæresyrer, etylfenolfraksjon; destillat fenoler
[Fraksjoner av tjæresyrer rike på 3-etylfenol og 4-etylfenol,
utvunnet ved destillasjon av rå tjæresyrer av lavtemperatur-
kulltjære.]
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648-124-00-X  284-896-0  84989-07-1  J, M

 648-125-00-5  270-713-1  68477-23-6  J, M

648-126-00-0  271-418-0  68555-24-8  J, M

 648-128-00-1  295-540-9  92062-26-5  J, M

648-129-00-7  302-662-9  94114-29-1  J, M

 648-130-00-2  292-623-1  90641-00-2  J, M

648-133-00-9  295-544-0  92062-29-8  J, M

 648-134-00-4  309-745-9  100801-63-6  J, M

648-135-00-X  309-748-5  100801-65-8  J, M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Tjæresyrer, 3,5-xylenolfraksjon; destillat fenoler
[Fraksjoner av tjæresyrer rike på 3,5-dimetylfenol, utvunnet ved
destillasjon av rå tjæresyrer av lavtemperaturkulltjære.]

Tjæresyrer, rester, destillater, første fraksjon; destillat fenoler
[Et reststoff fra destillasjon mellom 235 °C og 355 °C av lett
fenololje.]

Tjæresyrer, kresylske, rester; destillat fenoler
[Et reststoff fra rå kulltjæresyrer etter ekstraksjon av fenol,
kresoler, xylenoler og høytkokende fenoler. Svart fast stoff med
smeltepunkt over ca. 80 °C. Det består hovedsakelig av
polyalkylfenoler, gummiharpikser og mineralsalter.]

Fenoler, C
9
-C

11
; destillat fenoler  648-127-00-6  293-435-2  91079-47-9  J, M

Tjæresyrer, kresylske; destillat fenoler
[En kompleks blanding av organiske forbindelser utvunnet fra
brunkull med kokeområde ca. 200 °C-230 °C. Den består
hovedsakelig av fenoler og pyridinbaser.]

Tjæresyrer, brunkull, C
2
-alkylfenolfraksjon; destillat fenoler

[Et destillat fra surgjøring av natriumvasket brunkulltjæredestillat,
med kokeområde ca. 200 °C-230 °C. Det består hovedsakelig av
m- og p-etylfenol, kresoler og xylenoler.]

Ekstraktoljer (kull), naftalenoljer; syreekstrakt
[Et vandig ekstrakt framstilt ved syrevask av alkalivasket
naftalenolje. Det består hovedsakelig av syresalter av ulike
aromatiske nitrogenbaser, herunder pyridin, kinolin og deres
alkylderivater.]

 Tjærebaser, kinolinderivater; destillatbaser  648-131-00-8  271-020-7  68513-87-1  J, M

 Tjærebaser, stenkull, kinolinderivatfraksjon; destillatbaser  648-132-00-3  274-560-1  70321-67-4  J, M

Tjærebaser, stenkull, destillasjonsrester; destillatbaser
[Reststoff fra destillasjon av nøytraliserte, syreekstraherte,
baseholdige tjærefraksjoner framstilt ved destillasjon av kulltjære.
Det inneholder hovedsakelig anilin, kollidiner, toluidiner, kinolin
og kinolinderivater.]

Hydrokarbonoljer, aromatiske, blandet med polyetylen og
polypropylen, pyrolysert, lettoljefraksjon; varmebehandlede
produkter
[En olje framkommet ved varmebehandling av en blanding av
polyetylen og polypropylen, med kulltjærebek eller aromatiske
oljer. Den består hovedsakelig av benzen og dets homologer, og
har et kokeområde ca. 70 °C-120 °C.]

Hydrokarbonoljer, aromatiske, blandet med polyetylen,
pyrolysert, lettoljefraksjon; varmebehandlede produkter
[En olje framkommet ved varmebehandling av en blanding av
polyetylen og kulltærebek eller aromatiske oljer. Den består
hovedsakelig av benzen og dets homologer, og har et kokeområde
ca. 70 °C-120 °C.]
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648-136-00-5  309-749-0  100801-66-9  J, M

648-137-00-0  277-567-8  73665-18-6  J, M

648-138-00-6  274-566-4  70321-80-1  J, M

648-139-00-1  272-361-4  68815-21-4  J, M

 648-140-00-7  266-020-9  65996-86-3  J, M

648-141-00-2  266-018-8  65996-84-1  J, M

648-142-00-8  302-681-2  94114-46-2  M

648-143-00-3  302-682-8  94114-47-3  M

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Hydrokarbonoljer, aromatiske, blandet med polystyren,
pyrolysert, lettoljefraksjon; varmebehandlede produkter
[En olje framkommet ved varmebehandling av en blanding av
polystyren og kulltjærebek eller aromatiske oljer. Den består
hovedsakelig av benzen og dets homologer, og har et kokeområde
ca. 70 °C-210 °C.]

Ekstraktrester (kull), alkalisk tjæreolje, naftalendestillasjonsrester;
naftalenolje ekstraktrest
[Et reststoff framkommet ut fra kjemisk olje ekstrahert etter
fjerning av naftalen ved destillasjon. Det består hovedsakelig av
hydrokarboner med to til fire kondenserte ringer, og aromatiske
nitrogenbaser.]

Kreosotolje, lavtkokende destillat; vaskeolje
[En lavtkokende destillasjonsfraksjon framkommet ved
høytemperaturkarbonisering av bituminøst kull, og deretter
raffinering for å fjerne overskytende krystallinske salter. Den
består hovedsakelig av kreosotolje, der en del av de polysykliske
aromatiske saltene som vanligvis inngår i kulltjæredestillatenes
sammensetning, er fjernet. Fraksjonen er krystallfri ved ca. 38 °C.]

Tjæresyrer, kresylske, natriumsalter, kaustiske løsninger; alkalisk
ekstrakt

Ekstraktoljer (kull), tjærebase; syreekstrakt
[Et ekstrakt fra alkalisk ekstraksjon av kulltjæreolje framstilt ved
syrevask med for eksempel vanddig svovelsyre, etter destillasjon
for å fjerne naftalen. Det består hovedsakelig av syresaltene av
ulike aromatiske nitrogenbaser som pyridin, kinolin og deres
alkylderivater.]

Tjærebaser, stenkull, rå; råtjærebaser
[Reaksjonsproduktet fra nøytralisering av basisk ekstraktolje av
kulltjæreolje med en alkalisk løsning som for eksempel vandig
natriumhydroksid, for å oppnå frie baser. Det består hovedsakelig
av organiske baser, herunder akridin, fenantridin, pyridin, kinolin
og deres alkylderivater.]

Rester (kull), flytende løsemiddelekstraksjon
[Et kohesjonspulver som består av mineralske karbonmaterialer
og karbon som ikke er oppløst etter ekstraksjon med flytende
løsemiddel.]

Kullvæsker, flytende løsemiddelekstraksjonsløsning;
[Et produkt framkommet ved filtrering av mineralsk
kullbonmateriale og uoppløst kull fra oppslutning av kull i
flytende løsemiddel. Svart, svært kompleks flytende
væskeforbindelse. Produktet består hovedsakelig av ikke
hydrogenerte eller delvis hydrogenerte aromatiske hydrokarboner,
aromatiske nitrogenforbindelser, aromatiske svovelforbindelser,
aromatiske oksygenforbindelser og deres alkylderivater.]
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648-144-00-9  302-683-3  94114-48-4  M

648-147-00-5  266-012-5  65996-78-3  J

648-148-00-0  302-688-0  94114-52-0  J

648-149-00-6  302-689-6  94114-53-1  J

648-150-00-1  302-690-1  94114-54-2  J

648-151-00-7  302-691-7  94114-55-3  J

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Kullvæsker, flytende løsemiddelekstraksjon
[Et produkt som i hovedsak er fritt for løsemiddel, dannet ved
destillasjon av løsemiddelet fra den filtrerte ekstraksjonsløsningen
dannet ved oppslutning av kull i et flytende løsemiddel. Svart
halvfast stoff som hovedsakelig består av en kompleks blanding
av aromatiske hydrokarboner med kondenserte ringer, aromatiske
nitrogenforbindelser, aromatiske svovelforbindelser,
fenolforbindelser, aromatiske oksygenforbindelser og deres
alkylderivater.]

Lettolje (kull), koksovn; rå benzol
[En organisk flyktig væske ekstrahert fra gassen som utvikles
ved destruktiv høytemperaturdestillasjon av kull (over 700 °C).
Den består hovedsakelig av benzen, toluen og xylener. Den kan
også inneholde små mengder andre hydrokarboner.]

Destillater (kull), flytende løsemiddelekstraksjon, primær
[En væske framkommet ved kondensasjon av damp som dannes
ved oppslutning av kull i et flytende løsemiddel. Kokeområdet er
ca. 30 °C-300 °C. Den består hovedsakelig av delvis hydrogenerte
aromatiske hydrokarboner med kondenserte ringer, nitrogen-,
oksygen- og svovelholdige aromatiske forbindelser og deres
alkylderivater, hovedsakelig C

4
-C

14
.]

Destillater (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket
[Destillater framkommet ved hydrokrakking av kullekstrakt eller
av løsningen dannet ved ekstraksjon med flytende løsemiddel
eller superkritisk væske. Kokeområdet er ca. 30 °C-300 °C. De
består hovedsakelig av aromatiske forbindelser,
naftenforbindelser, hydrogenerte aromatiske forbindelser og deres
alkylderivater og alkaner, hovedsakelig C

4
-C

14
. De inneholder

også nitrogen-, svovel- og oksygenholdige aromatiske forbindelser,
og hydrogenerte aromatiske forbindelser.]

Nafta (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket
[En fraksjon av destillatet framkommet ved hydrokrakking av
kullekstrakt eller av løsningen dannet ved ekstraksjon med
flytende løsemiddel eller superkritisk gass. Kokeområdet ligger
fra ca. 30 °C-300 °C. Den består hovedsakelig av hydrogenerte
og ikke hydrogenerte aromatiske forbindelser, naftenforbindelser,
deres alkylderivater og alkaner, hovedsakelig C

4
-C

9
. Den

inneholder også hydrogenerte aromatiske forbindelser og
nitrogen-, svovel- og oksygenholdige aromatiske forbindelser.]

Bensin, kull løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket nafta
[Drivstoff framstilt ved reformering av den raffinerte
naftafraksjonen av produkter fra hydrokrakking av kullekstrakt
eller fra løsningen dannet ved ekstraksjon med flytende løsemiddel
eller superkritisk væske. Kokeområdet ligger fra ca. 30 °C-180 °C.
Stoffet består hovedsakelig av aromatiske og nafteniske
hydrokarboner, deres alkylderivater og alkylhydrokarboner,
hovedsakelig C

4
-C

9
.]
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648-152-00-2  302-692-2  94114-56-4  J

648-153-00-8  302-693-8  94114-57-5  J

 648-156-00-4  292-635-7  90641-11-5  J

649-008-00-1  265-045-2  64741-45-3

649-009-00-7  265-058-3  64741-57-7

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket middels
tunge
[Et destillat framkommet ved hydrokrakking av kullekstrakt eller
av løsningen dannet ved ekstraksjon med flytende løsemiddel
eller superkritisk væske. Kokeområdet ligger fra ca. 180 °C-
300 °C. Det består hovedsakelig av bisykliske aromatiske
forbindelser, naftenforbindelser og hydrogenerte aromater, deres
alkylderivater og alkaner, hovedsakelig C

9
-C

14
. Det inneholder

også nitrogen-, svovel- og oksygenholdige forbindelser.]

Destillater (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket
hydrogenert middels tunge
[Et produkt dannet ved hydrogenering av det middels tunge
hydrokrakkede destillatet av kullekstrakt, eller av løsningen dannet
ved ekstraksjon med flytende løsemiddel eller superkritisk væske.
Kokeområdet ligger fra ca. 180 °C-280 °C. Det består
hovedsakelig av bisykliske hydrogenerte kullforbindelser og deres
alkylderivater, hovedsakelig C

9
-C

14
.]

Lettolje (kull), halvforkoksingsprosess; frisk olje
[En organisk flyktig væske framkommet ved kondensasjon av
gassene dannet ved destruktiv lavtemperaturdestillasjon av
kull (under 700 °C). Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
C

6
-C

10
.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett naftenisk destillat  649-001-00-3  265-102-1  64742-03-6

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt parafinisk destillat  649-002-00-9  265-103-7  64742-04-7

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafinisk destillat  649-003-00-4  265-104-2  64742-05-8

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt naftenisk destillat  649-004-00-X  265-111-0  64742-11-6

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett vakuumgassolje  649-005-00-5  295-341-7  91995-78-7

Hydrokarboner, C
26

-C
55

, aromatrike  649-006-00-0  307-753-7  97722-04-8

Rester (petroleum), atmosfærisk tårn; tung fyringsolje
[Et komplekst reststoff fra atmosfærisk destillasjon av råolje.
Det består av hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

20
, med

kokeområde over ca. 350 °C. Stoffet vil sannsynligvis inneholde
fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med
kondenserte ringer og fire til seks ringer.]

Gassoljer (petroleum), tunge vakuumdestillasjon; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumdestillasjon av reststoffet fra atmosfærisk destillasjon av
råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, med

kokeområde ca. 350 °C-600 °C. Den vil sannsynligvis inneholde
fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire
til seks kondenserte ringer.]
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 649-010-00-2  265-063-0  64741-61-3

 649-011-00-8  265-064-6  64741-62-4

 649-012-00-3  265-076-1  64741-75-9

 649-013-00-9  265-081-9  64741-80-6

649-014-00-4  265-082-4  64741-81-7

649-015-00-X  265-162-9  64742-59-2

649-016-00-5  265-181-2  64742-78-5

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), tunge katalytisk krakkede; tung
fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produkter fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

35
, med kokeområde

ca. 260 °C-500 °C. Den vil sannsynligvis inneholde fem
vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire til
seks kondenserte ringer.]

Klarede oljer (petroleum), katalytisk krakkede; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som
restfraksjon fra destillasjon av produktene fra en katalytisk
krakkingsprosess. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
større enn C

20
, med kokepunkt over ca. 350 °C. Den vil

sannsynligvis inneholde fem vektprosent eller mer av aromatiske
hydrokarboner med fire til seks kondenserte ringer.]

Rester (petroleum), hydrokrakkede; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som
restfraksjon fra destillasjon av produktene fra en
hydrokrakkingsprosess. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

20
, med kokeområde over ca. 350 °C.]

Rester (petroleum), termisk krakkede; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som
restfraksjon fra destillasjon av produktet fra en termisk
krakkingsprosess. Den består hovedsakelig av umettede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

20
, med kokeområde

over ca. 350 °C. Den vil sannsynligvis inneholde fem vektprosent
eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire til seks
kondenserte ringer.]

Destillater (petroleum), tunge termisk krakkede; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
produktene fra en termisk krakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

36
,

med kokeområde ca. 260 °C-480 °C. Den vil sannsynligvis
inneholde fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner
med fire til seks kondenserte ringer.]

Gassoljer (petroleum), hydrogenbehandlede vakuum-; tung
fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

13
-C

50
,

med kokeområde ca. 230 °C-600 °C. Den vil sannsynligvis
inneholde fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner
med fire til seks kondenserte ringer.]

 Rester (petroleum), hydrogenavsvovlede atmosfærisk tårn; tung
fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av et reststoff fra atmosfærisk tårn i nærvær
av katalysator, under forhold som primært skal fjerne organiske
svovelforbindelser. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
større enn C

20
, med kokeområde over ca. 350 °C. Den vil

sannsynligvis inneholde fem vektprosent eller mer av aromatiske
hydrokarboner med fire til seks kondenserte ringer.]
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 649-017-00-0  265-189-6  64742-86-5

649-018-00-6  265-193-8  64742-90-1

 649-019-00-1  269-777-3  68333-22-2

649-020-00-7  269-782-0  68333-26-6

649-021-00-2  269-783-6  68333-27-7

649-022-00-8  269-784-1  68333-28-8

 649-023-00-3  270-674-0  68476-32-4

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gassoljer (petroleum), hydrogenavsvovlede tunge vakuum-; tung
fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved en
katalytisk hydrogenavsvovlingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, med kokeområde

ca. 350 °C-600 °C. Den vil sannsynligvis inneholde fem
vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire til
seks kondenserte ringer.]

Rester (petroleum), dampkrakkede; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
restfraksjon fra destillasjon av produktene fra en
dampkrakkingsprosess (herunder dampkrakking for framstilling
av etylen). Den består hovedsakelig av umettede hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

14
, med kokeområde over ca. 260 °C.

Den vil sannsynligvis inneholde fem vektprosent eller mer av
aromatiske hydrokarboner med fire til seks kondenserte ringer.]

Rester (petroleum), atmosfæriske; tung fyringsolje
[Et komplekst reststoff fra atmosfærisk destillasjon av råolje.
Det består av hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

11
, med

kokeområde over ca. 200 °C. Den vil sannsynligvis inneholde
fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire
til seks kondenserte ringer.]

Klarede oljer (petroleum), hydrogenavsvovlede katalytisk
krakkede; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av katalytisk krakket klaret olje for å
omdanne organisk svovel til hydrogensulfid, som deretter fjernes.
Den består av hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

20
, med

kokeområde over ca. 350 °C. Den vil sannsynligvis inneholde
fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire
til seks kondenserte ringer.]

Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede intermediære
katalytisk krakkede; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av katalytisk krakkede middels tunge
destillater for å omdanne organisk svovel til hydrogensulfid, som
deretter fjernes. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

11
-

C
30

, med kokeområde ca. 205 °C-450 °C. Den inneholder en
forholdsvis stor andel trisykliske aromatiske hydrokarboner.]

Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede tunge katalytisk
krakkede; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
hydrogenbehandling av tunge, katalytisk krakkede destillater for
å omdanne organisk svovel til hydrogensulfid. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

35
, med kokeområde ca.

260 °C-500 °C. Den vil sannsynligvis inneholde fem vektprosent
eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire til seks
kondenserte ringer.

 Fyringsolje, rester direktedestillerte gassoljer, høyt svovelinnhold;
tung fyringsolje
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 649-024-00-9  270-675-6  68476-33-5

649-025-00-4  270-792-2  68478-13-7

 649-026-00-X  270-796-4  68478-17-1

649-027-00-5  270-983-0  68512-61-8

649-028-00-0  270-984-6  68512-62-9

649-029-00-6  271-013-9  68513-69-9

649-030-00-1  271-384-7  68553-00-4

649-031-00-7  271-763-7  68607-30-7

649-032-00-2  272-184-2  68783-08-4

649-033-00-8  272-187-9  68783-13-1

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Fyringsolje, rest; tung fyringsolje
[Et flytende produkt fra ulike raffineringsfraksjoner, vanligvis
reststoffer. Sammensetningen er kompleks, og varierer alt etter
hvor råoljen kommer fra.]

Rester (petroleum), katalytisk reformer fraksjoneringsrest,
destillasjons-; tung fyringsolje
[Et komplekst reststoff fra destillasjon av en fraksjonsrest fra en
katalytisk reformeringsprosess. Kokepunktet er høyere enn ca.
399 °C.]

Rester (petroleum), tung koksgassolje og vakuumgassolje; tung
fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
restfraksjon ved destillasjon av tung forkoksingsgassolje og
vakuumgassolje. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

13
, med kokeområde over ca. 230 °C.]

Rester (petroleum), tunge koks- og lette vakuum-; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som
restfraksjon ved destillasjon av tung forkoksingsgassolje og lett
vakuumgassolje. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

13
, med kokeområde over ca. 230 °C.]

Rester (petroleum), lette vakuum-; tung fyringsolje
[Et komplekst reststoff fra vakuumdestillasjon av reststoffet fra
atmosfærisk destillasjon av råolje. Det består av hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

13
, med kokepunkt over ca. 230 °C.]

Rester (petroleum), dampkrakkede lette; tung fyringsolje
[Et komplekst reststoff fra destillasjon av produkter framstilt
ved dampkrakking. Det består hovedsakelig av aromatiske og
umettede hydrokarboner, større enn C

7
, med kokeområde som

varierer ca. 101 °C-555 °C.]

Fyringsolje nr. 6; tung fyringsolje
[Fyringsolje med viskositet fra 900 cSt-9000 cSt.]

Rester (petroleum), toppanlegg, svovelfattige; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner med lavt svovelinnhold,
framstilt som restfraksjon i en fraksjonert destillasjon av råolje,
etter at direktedestillert bensinfraksjon, kerosen og gassolje er
fjernet.]

Gassoljer (petroleum), tunge atmosfæriske; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C�C

35
,

med kokeområde ca. 121 °C-510 °C.]

Rester (petroleum), koksskrubber, inneholder kondenserte
aromater; tung fyringsolje
[En svært kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som
restfraksjon ved destillasjon av en vakuumrest og produkter fra
en termisk krakkingsprosess. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

20
, med kokeområde

over ca. 350 °C. Den vil sannsynligvis inneholde fem vektprosent
eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire til seks
kondenserte ringer.]
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649-034-00-3  273-263-4  68955-27-1

 649-035-00-9  273-272-3  68955-36-2

 649-036-00-4  274-683-0  70592-76-6

649-037-00-X  274-684-6  70592-77-7

649-038-00-5  274-685-1  70592-78-8

 649-039-00-0  285-555-9  85117-03-9

 649-040-00-6  292-657-7  90669-75-3

649-041-00-1  292-658-2  90669-76-4

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), petroleumsrester, vakuum-; tung
fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumdestillasjon av reststoffet fra atmosfærisk destillasjon av
råolje.]

Rester (petroleum), dampkrakkede, harpiksaktige; tung
fyringsolje
[Et komplekst reststoff fra destillasjon av reststoffer fra
dampkrakking av petroleum.]

Destillater (petroleum), intermediære vakuum-; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumdestillasjon av reststoffet fra atmosfærisk destillasjon av
råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

14
-C

42
, med

kokeområde ca. 250 °C-545 °C. Den vil sannsynligvis inneholde
fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire
til seks kondenserte ringer.]

Destillater (petroleum), lette vakuum-; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumdestillasjon av reststoffet fra atmosfærisk destillasjon av
råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

11
-C

35
, med

kokeområde ca. 250 °C-545 °C.]

Destillater (petroleum), vakuum-; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved
vakuumdestillasjon av reststoffet fra atmosfærisk destillasjon av
råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

50
, med

kokeområde ca. 270 °C-600 °C. Den vil sannsynligvis inneholde
fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire
til seks kondenserte ringer.]

Gassoljer (petroleum), hydrogenavsvovlede koksanlegg tunge
vakuum-; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenavsvovling av råstoffer av tunge forkoksingsdestillater.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

18
-

C
44

, med kokeområde ca. 304 °C-548 °C. Den vil sannsynligvis
inneholde fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner
med fire til seks kondenserte ringer.]

Rester (petroleum), dampkrakkede, destillater; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet under
produksjon av raffinert petroleumstjære ved destillasjon av
dampkrakket tjære. Den består hovedsakelig av aromatiske
hydrokarboner og andre hydrokarboner samt organiske
svovelforbindelser.]

Rester (petroleum), vakuum-, lette; tung fyringsolje
[Et komplekst reststoff fra vakumdestillasjon av reststoffet fra
atmosfærisk destillasjon av råolje. Det består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

24
 og med kokepunkt

over ca. 390 °C.]
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 649-042-00-7  295-396-7  92045-14-2

 649-043-00-2  295-511-0  92061-97-7

649-044-00-8  295-990-6  92201-59-7

649-045-00-3  298-754-0  93821-66-0

 649-046-00-9  308-773-0  98219-64-8

649-047-00-4  309-863-0  101316-57-8

 649-048-00-X  265-069-3  64741-67-9

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Fyringsolje, tung, høyt svovelinnhold; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av råolje. Den består hovedsakelig av alifatiske, aromatiske og
sykloalifatiske hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

25
, med

kokeområde over ca. 400 °C.]

Rester (petroleum), katalytisk krakking; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som
restfraksjon ved destillasjon av produktene fra en katalytisk
krakkingsprosess. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

11
, med kokeområde over ca. 200 °C.]

Destillater (petroleum), intermediære katalytisk krakkede, termisk
nedbrutte; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som
restfraksjon ved destillasjon av produkter fra en katalytisk
krakkingsprosess, og som har vært brukt som
varmeoverføringsmedium. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner med kokeområde ca. 220 °C-450 °C. Den vil
sannsynligvis inneholde organiske svovelforbindelser.]

Restoljer (petroleum); tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner, svovelforbindelser og
organsiek metallholdige forbindelser framkommet som reststoff
fra raffineriprosessen ved krakking og fraksjonering. Den gir en
ferdig olje med viskositet høyere enn 2 cSt ved 100 °C.]

Rester, dampkrakkede, termisk behandlede; tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling og destillasjon av rå dampkrakket nafta. Den består
hovedsakelig av umettede hydrokarboner med kokeområde over
ca. 180 °C.]

Middels tunge hydrogenavsvovlede destillater med stort
kokeområde (petroleum); tung fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av et petroleumsråstoff. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

9
 og C

25
, med

kokeområde ca. 150 °C-400 °C.]

Rester (petroleum), katalytisk reformer fraksjonerings-; tung
fyringsolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som
restfraksjon fra destillasjon av produktet fra en katalytisk
reformeringsprosess. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
aromatiske og hovedsakelig C

10
-C

25
, med kokeområde

ca. 160 °C-400 °C. Den vil sannsynligvis inneholde
fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med
fire til seks kondenserte ringer.]
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 649-049-00-5  232-298-5  8002-05-9

649-062-00-6  270-755-0  68477-73-6  K

649-063-00-1  270-756-6  68477-74-7  K

 649-064-00-7  270-757-1  68477-75-8  K

 649-065-00-2  270-758-7  68477-76-9  K

649-066-00-8  270-760-8  68477-79-2  K

649-067-00-3  270-765-5  68477-83-8  K

649-068-00-9  270-767-6  68477-85-0  K

649-069-00-4  270-768-1  68477-86-1  K

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Petroleum; råolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner. Den består
hovedsakelig av alifatiske, alisykliske og aromatiske
hydrokarboner. Den kan også inneholde små mengder nitrogen-,
oksygen- og svovelforbindelser. Denne kategorien omfatter lette,
middels tunge og tunge petroleumer, så vel som oljer utvunnet fra
tjæresand. Definisjonen omfatter ikke hydrokarbonholdige stoffer
som krever betydelige kjemiske forandringer før utvinning eller
omdanning til råstoffer til petroleumsraffinering, som rå skiferolje,
oppgradert skiferolje og flytende brensel fra kull.]

Gasser (petroleum), katalytisk krakket nafta propantårn
toppfraksjon, C

3
-rike syrefrie; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner fra fraksjonering av
katalytisk krakkede hydrokarboner, og behandlet for å fjerne
sure urenheter. Den består av hydrokarboner, C

2
-C

4
, hovedsakelig

C
3
.]

Gasser (petroleum), katalytisk krakking; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Gasser (petroleum), katalytisk krakking, C
1
-C

5
-rike;

petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består av
alifatiske hydrokarboner, C

1
-C

6
, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), katalytisk polymerisert nafta stabilisator
toppfraksjon, C

2
-C

4
-rike; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner fra fraksjonsstabilisering
av katalytisk polymerisert nafta. Den består av alifatiske
hydrokarboner, C

1
-C

6
, hovedsakelig C

2
-C

4
.]

Gasser (petroleum), katalytisk reformering, C
1
-C

4
-rike;

petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk reformeringsprosess. Den består
av hydrokarboner, C

1
-C

6
, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Gasser (petroleum), C
3
-C

5
-olefinisk-parafinisk alkyleringsråstoff;

petroleumsgass
[En kompleks blanding av olefiniske og parafiniske hydrokarboner,
C

3
-C

5
, brukt som alkyleringsråstoff. Omgivelsestemperaturene

er vanligvis høyere enn disse blandingenes kritiske temperatur.]

Gasser (petroleum), C
4
-rike; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk fraksjoneringsprosess. Den består
av alifatiske hydrokarboner, C

3
-C

5
, hovedsakelig C

4
.]

Gasser (petroleum), etantårn toppfraksjoner; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av gass- og bensinfraksjonene fra en katalytisk krakkingsprosess.
Den inneholder hovedsakelig etan og etylen.]
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gasser (petroleum), isobutantårn toppfraksjoner; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
atmosfærisk destillasjon av en butan-butylenstrøm. Den består
av alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

4
.]

Gasser (petroleum), tørre propantårn, propenrike;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra gass- og bensinfraksjonene fra en katalytisk
krakkingsprosess. Den består hovedsakelig av propylen, med en
liten mengde etan og propan.]

Gasser (petroleum), propantårn toppfraksjoner; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra gass- og bensinfraksjonene fra en katalytisk
krakkingsprosess. Den består av alifatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

2
-C

4
.]

Gasser (petroleum), gassgjenutvinningsanlegg propantårn
toppfraksjoner; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av ulike hydrokarbonstrømmer. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, C

1
-C

4
, hovedsakelig propan.]

Gasser (petroleum), Girbatol-enhet råstoff; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner brukt som råstoff for
Girbatol-enheten beregnet på fjerning av hydrogensulfid. Den
består av alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

4
.]

Gasser (petroleum), isomerisert nafta fraksjonering, C4-rike,
hydrogensulfidfrie; petroleumsgass

Restgass (petroleum), katalytisk krakket klaret olje og termisk
krakket vakuumrest fraksjoneringsrefluks-trommel;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av katalytisk krakket klaret olje og termisk krakket
vakuumrest. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Restgass (petroleum), katalytisk krakket nafta
stabiliseringsabsorber; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra stabilisering av
katalytisk krakket nafta. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Restgass (petroleum), katalytisk krakker, katalytisk reformer og
hydrogenavsvovler kombinert fraksjoneringskolonne;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra fraksjonering av
produkter fra katalytisk krakking, katalytisk reformering og
hydrogenavsvovling, behandlet for å fjerne sure urenheter. Den
består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

 649-070-00-X  270-769-7  68477-87-2  K

649-071-00-5  270-772-3  68477-90-7  K

 649-072-00-0  270-773-9  68477-91-8  K

649-073-00-6  270-777-0  68477-94-1  K

 649-074-00-1  270-778-6  68477-95-2  K

649-075-00-7  270-782-8  68477-99-6  K

649-076-00-2  270-802-5  68478-21-7  K

649-077-00-8  270-803-0  68478-22-8  K

649-078-00-3  270-804-6  68478-24-0  K
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta
fraksjoneringsstabilisator; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra
fraksjoneringsstabilisering av katalytisk reformert nafta. Den
består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Restgass (petroleum), saturatgassanlegg blandet strøm, C
4
-rik;

petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra fraksjonerings-
stabilisering av direktedestillert nafta, restgass fra destillasjon og
restgass fra stabilisering av katalytisk reformert nafta. Den består
av hydrokarboner, C

3
-C

6
, hovedsakelig butan og isobutan.]

Restgass (petroleum), saturatgassgjenvinningsanlegg, C
1
-C

2
-rik;

petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra fraksjonering av
destillasjonsrestgass, direktedestillert nafta og restgass fra
stabilisering av katalytisk reformert nafta. Den består hovedsakelig
av hydrokarboner, C

1
-C

5
, hovedsakelig metan og etan.]

Restgass (petroleum), vakuumrester termisk krakker;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra termisk krakking
av vakuumrester. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
C

1
-C

5
.]

Hydrokarboner, C
3
-C

4
-rike, petroleumsdestillat; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
og kondensasjon av råolje. Den består av hydrokarboner, C

3
-C

5
,

hovedsakelig C
3
-C

4
.]

Gasser (petroleum), direktedestillert nafta med stort kokeområde
heksantårn av-; petroleumsgass
[En kompleks blanding framkommet ved fraksjonering av
direktedestillert nafta med stort kokeområde. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

6
.]

Gasser (petroleum), hydrokrakking propantårn av-,
hydrokarbonrike; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra en hydrokrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
. Den kan

også inneholde små mengder hydrogen og hydrogensulfid.]

Restgasser (petroleum), lett direktedestillert nafta stabilisator;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
stabilisering av lett, direktedestillert nafta. Den består av alifatiske
mettede hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

6
.]

Rester (petroleum), alkyleringssplitter, C
4
-rike; petroleumsgass

[Et komplekst reststoff fra destillasjon av strømmer fra ulike
raffineringsoperasjoner. Det består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

4
-C

5
, hovedsakelig butan, med kokeområde

ca. -11,7 °C-27,8 °C.]

649-079-00-9  270-806-7  68478-26-2  K

649-080-00-4  270-813-5  68478-32-0  K

649-081-00-X  270-814-0  68478-33-1  K

 649-082-00-5  270-815-6  68748-34-2  K

649-083-00-0  270-990-9  68512-91-4  K

649-084-00-6  271-000-8  68513-15-5  K

 649-085-00-1  271-001-3  68513-16-6  K

649-086-00-7  271-002-9  68513-17-7  K

649-087-00-2  271-010-2  68513-66-6  K
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 649-089-00-3  271-038-5  68514-36-3  K

649-090-00-9  271-259-7  68527-16-2  K

649-092-00-X  271-624-0  68602-83-5  K

 649-095-00-6  271-737-5  68606-27-9  K

649-096-00-1  271-742-2  68606-34-8  K

649-097-00-7  272-183-7  68783-07-3  K

 649-098-00-2  272-203-4  68783-64-2  K

 649-099-00-8  272-205-5  68783-65-3  K

649-100-00-1  272-871-7  68918-99-0  K

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Hydrokarboner, C
1
-C

4
 avsvovlede; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved søting
av hydrokarbongasser for å omdanne merkaptaner eller fjerne
sure urenheter. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-

C
4
, med kokeområde ca. -164 °C til 0,5 °C.]

Hydrokarboner, C
1
-C

3
; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner, hovedsakelig C
1
-C

3
,

med kokeområde ca. -164 °C til 42 °C.]

Hydrokarboner, C
1
-C

4
, butantårnfraksjon; petroleumsgass  649-091-00-4  271-261-8  68527-19-5  K

Gasser (petroleum), C
1
-C

5
, våte; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av råolje og/eller ved krakking av destillasjonsgassolje. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Hydrokarboner, C
2
-C

4
; petroleumsgass  649-093-00-5  271-734-9  68606-25-7  K

Hydrokarboner, C
3
; petroleumsgass  649-094-00-0  271-735-4  68606-26-8  K

Gasser (petroleum), alkyleringsråstoff; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
katalytisk krakking av gassolje. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

3
-C

4
.]

Gasser (petroleum), propantårn bunnfraksjoner fraksjoneringsav-
; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av reststoffene fra propantårn. Den består
hovedsakelig av butan, isobutan og butadien.]

Gasser (petroleum), raffineringsblanding; petroleumsgass
[En kompleks blanding framkommet gjennom ulike
raffineriprosesser. Den består av hydrogen, hydrogensulfid og
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), katalytisk krakking; petroleumsgasser
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

5
.]

Gasser (petroleum), C
2
-C

4
, avsvovlede; petroleumsgasser

[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved søting
av et petroleumsdestillat for å omdanne merkaptaner eller
fjerne sure urenheter. Den består hovedsakelig av mettede og
umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

4
, med kokeområde

ca. -51 °C til 34 °C.]

Gasser (petroleum), råoljefraksjoneringsav-; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av råolje. Den består av mettede alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]
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649-101-00-7  272-872-2  68919-00-6  K

649-102-00-2  272-878-5  68919-05-1  K

649-103-00-8  272-879-0  68919-06-2  K

649-104-00-3  272-882-7  68919-09-5  K

 649-105-00-9  272-893-7  68919-20-0  K

 649-106-00-4  272-883-2  68919-10-8  K

649-107-00-X  273-169-3  68952-76-1  K

649-108-00-5  273-170-9  68952-77-2  K

 649-109-00-0  273-175-6  68952-81-8  K

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gasser (petroleum), heksantårn av-; petroleumsgass
En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av kombinerte naftastrømmer. Den består av
mettede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.

Gasser (petroleum), lett direktedestillert bensin fraksjonerings-
stabilisator av-; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av lett, direktedestillert bensin. Den består av
mettede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), nafta unifiner avsvovlingsstripper av-;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved unifiner-
avsvovling av nafta og separert fra naftastrømmen ved stripping.
Den består av mettede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig
C

1
-C

4
.]

Gasser (petroleum), direktedestillert nafta katalytisk
reformeringsav-; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
katalytisk reformering av direktedestillert nafta og fraksjonering
av hele strømmen. Den består av metan, etan og propan.]

Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk krakker
splittertoppfraksjoner; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av råstoffet til C

3
-C

4
-separatoren. Den består

hovedsakelig av hydrokarboner, C
3
.]

Gasser (petroleum), direktedestillert stabilisator av-;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av væsken fra første tårn brukt i destillasjonen av
råolje. Den består av mettede alifatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Gasser (petroleum), katalytisk krakket nafta butantårn;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av katalytisk krakket nafta. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Restgass (petroleum), katalytisk krakket destillat og nafta
stabilisator; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av nafta og katalytisk krakket destillat. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

 Restgass (petroleum), termisk krakket destillat, gassolje og nafta
absorber; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
separasjon av termisk krakkede destillater, nafta og gassolje. Den
består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]
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 649-110-00-6  273-176-1  68952-82-9  K

 649-111-00-1  273-265-5  68955-28-2  K

 649-112-00-7  273-270-2  68955-34-0  K

649-115-00-3  295-404-9  92045-22-2  K

 649-116-00-9  295-405-4  92045-23-3  K

649-117-00-4  295-463-0  92045-80-2  K

649-119-00-5  307-769-4  97722-19-5  K

649-120-00-0  270-746-1  68477-65-6  K

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Restgass (petroleum), termisk krakket hydrokarbon
fraksjoneringsstabilisator, petroleumsforkoksing; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet under
fraksjoneringsstabilisering av hydrokarboner fra petroleums-
forkoksing, som har gjennomgått en termisk krakkingsprosess.
Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Gasser (petroleum), lette, dampkrakkede, butadienkonsentrat;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra en termisk krakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

4
.]

Gasser (petroleum), direktedestillert nafta katalytisk reformer
stabilisator toppfraksjon; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
katalytisk reformering av direktedestillert nafta og fraksjonering
av hele strømmen. Den består av mettede alifatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

2
-C

4
.]

Hydrokarboner, C
4
, petroleumsgass  649-113-00-2  289-339-5  87741-01-3  K

Alkaner, C
1
-C

4
, C

3
-rike; petroleumsgass  649-114-00-8  292-456-4  90622-55-2  K

Gasser (petroleum), dampkrakker, C
3
-rike; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av propylen og noe propan, og har et kokeområde
ca. -70 °C-0 °C.]

Hydrokarboner, C
4
, dampkrakkerdestillat; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, C

4
, hovedsakelig 1-buten og

2-buten, men også butan og isobuten. Kokeområdet er
ca. -12 °C-5 °C.]

Petroleumsgasser, kondenserte, avsvovlede, C
4
-fraksjon;

petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved at en
kondensert petroleumsgassblanding gjennomgår en søtingsprosess
for oksidering av merkaptaner eller fjerning av sure urenheter.
Den består hovedsakelig av mettede og umettede hydrokarboner,
C

4
.]

Hydrokarboner, C
4
, 1,3-butadien- og isobutenfrie; petroleumsgass  649-118-00-X  306-004-1  95465-89-7  K

Raffinater (petroleum), dampkrakket C
4
-fraksjon,

kobberammoniumacetat-ekstraksjon, C
3
-C

5
 mettede og umettede

forbindelser, butadienfrie; petroleumsgass

Gasser (petroleum), aminsystem råstoff; raffinerigass
[En tilførselsgass fra systemet som sikrer fjerning av
hydrogensulfid ved aminbehandling. Den består av hydrogen.
Den kan også inneholde karbonmonoksid og karbondioksid,
hydrogensulfid og alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gasser (petroleum), benzenenhet hydrogenavsvovler av-;
raffinerigass
[Restgasser fra benzenproduksjonsenhet. De består hovedsakelig
av hydrogen. De kan også inneholde karbonmonoksid og
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
, særlig benzen.]

Gasser (petroleum), benzenenhet resirkulering, hydrogenrike;
raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
gjenvinning av gassene fra en benzenproduksjonsenhet. Den består
hovedsakelig av hydrogen med små mengder karbonmonoksid,
og hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Gasser (petroleum), blandingsolje, hydrogen- og nitrogenrike;
raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av en blandingsolje. Den består hovedsakelig av hydrogen og
nitrogen, med små mengder karbonmonoksid og karbondioksid,
og av alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), katalytisk reformert nafta stripper
toppfraksjoner; raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra stabilisering av
katalytisk reformert nafta. Den består av hydrogen og mettede
alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Gasser (petroleum), C
6
-C

8
, katalytisk reformer resirkulering;

raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra katalytisk reformering av C

6
-C

8
, og gjenvunnet

for å samle opp hydrogen. Den består hovedsakelig av hydrogen.
Den kan også inneholde små mengder karbonmonoksid og
karbondioksid, nitrogen og hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Gasser (petroleum), C
6
-C

8
, katalytisk reformer; raffinerigass

[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra katalytisk reformering av C

6
-C

8
, og gjenvunnet

for å samle opp hydrogen. Den består av hydrogen og
hydrokarboner, C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), C
6
-C

8
, katalytisk reformer resirkulering,

hydrogenrike; raffinerigass

Gasser (petroleum), C
2
-returstrøm; raffinerigass

[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
ekstraksjon av hydrogen fra en gasstrøm som hovedsakelig består
av hydrogen og små mengder nitrogen, karbonmonoksid, metan,
etan og etylen. Den inneholder hovedsakelig hydrokarboner som
metan, etan og etylen, med små mengder hydrogen, nitrogen og
karbonmonoksid.]

Gasser (petroleum), tørre sure, gasskonsentreringsenhet av-;
raffinerigass
[En kompleks blanding av gass fra en gasskonsentrasjonsenhet.
Den består av hydrogen, hydrogensulfid og hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

3
.]

 649-121-00-6  270-747-7  68477-66-7  K

 649-122-00-1  270-748-2  68477-67-8  K

649-123-00-7  270-749-8  68477-68-9  K

 649-124-00-2  270-759-2  68477-77-0  K

649-125-00-8  270-761-3  68477-80-5  K

 649-126-00-3  270-762-9  68477-81-6  K

649-127-00-9  270-763-4  68477-82-7  K

 649-128-00-4  270-766-0  68477-84-9  K

649-129-00-X  270-774-4  68477-92-9  K
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gasser (petroleum), gasskonsentreringsreabsorber destillasjon;
raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra kombinerte gasstrømmer i en
gasskonsentrasjonsreabsorber. Den består hovedsakelig av hy-
drogen, karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogen og
hydrogensulfid, og av hydrokarboner, C

1
-C

3
.]

Gasser (petroleum), hydrogenabsorber av-; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved å absorbere hydrogen
fra en hydrogenrik strøm. Den består av hydrogen,
karbonmonoksid, nitrogen og metan, med små mengder
hydrokarboner, C

2
.]

Gasser (petroleum), hydrogenrike; raffinerigass
[En kompleks blanding separert som en gass fra
hydrokarbongasser ved kjøling. Den består hovedsakelig av hy-
drogen med små mengder karbonmonoksid, nitrogen, metan og
hydrokarboner, C

2
.]

Gasser (petroleum), hydrogenbehandler blandingsolje
resirkulering, hydrogen- og nitrogenrike; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved gjenvinning av
hydrogenbehandlet blandingsolje. Den består hovedsakelig av
hydrogen og nitrogen, med små mengder karbonmonoksid, av
karbondioksid og av hydrokarboner, C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), resirkulering, hydrogenrike; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved gjenvinning av
reaktorgasser. Den består hovedsakelig av hydrogen med små
mengder karbonmonoksid og karbondioksid, av nitrogen og
hydrogensulfid, og av mettede alifatiske hydrokarboner, C

1
-C

5
.]

Tilsettingsgasser (petroleum), reformer, hydrogenrike;
raffinerigass
[En kompleks blanding fra reformeringsenheter. Den består
hovedsakelig av hydrogen med små mengder karbonmonoksid og
alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), reformeringshydrogenbehandler; raffinerigass
[En kompleks blanding dannet ved hydrogenbehandling under en
reformeringsprosess. Den består hovedsakelig av hydrogen, metan
og etan med små mengder hydrogensulfid og alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

5
.]

Gasser (petroleum), reformeringhydrogenbehandler, hydrogen-
og metanrike; raffinerigass
[En kompleks blanding fra hydrogenbehandling under en
reformeringsprosess. Den består hovedsakelig av hydrogen og
metan med små mengder karbonmonoksid, karbondioksid, nitro-
gen og mettede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

5
.]

Tilsettingsgasser (petroleum), reformeringshydrogenbehandler,
hydrogenrike; raffinerigass
[En kompleks blanding fra hydrogenbehandling under en
reformeringsprosess. Den består hovedsakelig av hydrogen med
små mengder karbonmonoksid og alifatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

5
.]

 649-130-00-5  270-776-5  68477-93-0  K

649-131-00-0  270-779-1  68477-96-3  K

 649-132-00-6  270-780-7  68477-97-4  K

649-133-00-1  270-781-2  68477-98-5  K

 649-134-00-7  270-783-3  68478-00-2  K

649-135-00-2  270-784-9  68478-01-3  K

649-136-00-8  270-785-4  68478-02-4  K

649-137-00-3  270-787-5  68478-03-5  K

 649-138-00-9  270-788-0  68478-04-6  K
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gasser (petroleum), termisk krakking destillasjon; raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra en termisk krakkingsprosess. Den består av
hydrogen, hydrogensulfid, karbonmonoksid, karbondioksid og
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Restgass (petroleum), katalytisk krakker refraksjoneringsab-
sorber; raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra refraksjonering av
produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består av
hydrogen og hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

3
.]

Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta separator;
raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra katalytisk
reformering av direktedestillert nafta. Den består av hydrogen og
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

3
.]

Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta stabilisator;
raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra stabilisering av
katalytisk reformert nafta. Den består av hydrogen og
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Restgass (petroleum), krakket destillat hydrogenbehandlersepa-
rator;  raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av krakkingsdestillater i nærvær av
katalysator. Den består av hydrogen og mettede alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

 Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet direktedestillert nafta
separator; raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenavsvovling av direktedestillert nafta. Den består av
hydrogen og mettedede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig
C

1
-C

6
.]

Gasser (petroleum), katalytisk reformert direktedestillert nafta
stabilisator toppfraksjoner; raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
katalytisk reformering av direktedestillert nafta, og deretter
fraksjonering av hele strømmen. Den består av hydrogen, metan,
etan og propan.]

Gasser (petroleum), reformerutløp høytrykks-ekspansjons-
kammer av-; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved ekspansjon under høyt
trykk av strømmen fra en reformeringsreaktor. Den består
hovedsakelig av hydrogen, med små mengder metan, etan og
propan.]

Gasser (petroleum), reformerutløp lavtrykks-ekspansjons-
kammer av-; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved ekspansjon under lavt
trykk av strømmen fra en reformeringsreaktor. Den består
hovedsakelig av hydrogen, med små mengder metan, etan og
propan.]

 649-139-00-4  270-789-6  68478-05-7  K

649-140-00-X  270-805-1  68478-25-1  K

649-141-00-5  270-807-2  68478-27-3  K

 649-142-00-0  270-808-8  68478-28-4  K

649-143-00-6  270-809-3  68478-29-5  K

649-144-00-1  270-810-9  68478-30-8  K

649-145-00-7  270-999-8  68513-14-4  K

649-146-00-2  271-003-4  68513-18-8  K

649-147-00-8  270-005-5  68513-19-9  K
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Gasser (petroleum), oljeraffinerigass destillasjon av-; raffinerigass
[En kompleks blanding separert gjennom destillasjon av en
gasstrøm som inneholder hydrogen, karbonmonoksid,
karbondioksid og hydrokarboner, C

1
-C

6
, eller framkommet ved

krakking av etan og propan. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

2
, hydrogen, nitrogen og karbonmonoksid.]

 Gasser (petroleum), benzenenhet hydrogenbehandler pentantårn
toppfraksjoner; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved hydrogenbehandling av
tilførselen fra en benzenproduksjonsenhet i nærvær av
katalysator, med etterfølgende avpentanisering. Den består
hovedsakelig av hydrogen, etan og propan med små mengder
nitrogen, karbonmonoksid, karbondioksid og hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

6
. Den kan inneholde spormengder av benzen.]

Gasser (petroleum), sekundære absorber av-, fluidiserte
katalytisk krakker toppfraksjoner fraksjoneringstårn; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved fraksjonering av
toppfraksjonene fra den pulverkatalytiske prosessen i en reaktor
for pulverkatalytisk krakking. Den består av hydrogen, nitrogen
og hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

3
.]

Petroleumsprodukter, raffinerigasser; raffinerigass
[En kompleks blanding som hovedsakelig består av hydrogen,
med små mengder metan, etan og propan.]

Gasser (petroleum), hydrokrakking lavtrykksseparator;
raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved væske-dampseparasjon
av strømmen fra en hydrokrakkingsreaktor. Den består
hovedsakelig av hydrogen og mettede hydrokarboner, hovedsakelig
C

1
-C

3
.]

Gasser (petroleum), raffineri; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet gjennom ulike
oljeraffineriprosesser. Den består av hydrogen og hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

3
.]

Restgasser (petroleum), platinareformer produkter separator;
raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet under kjemisk reformering
av naftener til aromater. Den består av mettede alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

4
.]

Gasser (petroleum), hydrogenbehandlet sur kerosin pentantårn
stabilisator av-; raffinerigass
[En kompleks blanding fra avpentaniseringstabilisering av
hydrogenbehandlet parafin. Den består hovedsakelig av hydro-
gen, metan, etan og propan, med små mengder nitrogen,
hydrogensulfid, karbonmonoksid og hydrokarboner, hovedsakelig
C

4
-C

5
.]

 649-148-00-3  271-258-1  68527-15-1  K

649-149-00-9  271-623-5  68602-82-4  K

649-150-00-4  271-625-6  68602-84-6  K

649-151-0-X  271-750-6  68607-11-4  K

 649-152-00-5  272-182-1  68783-06-2  K

 649-153-00-0  272-338-9  68814-67-5  K

649-154-00-6  272-343-6  68814-90-4  K

649-155-00-1  272-775-5  68911-58-0  K
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 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gasser (petroleum), hyrogenbehandlet sur kerosin
ekspansjonskammer; raffinerigass
[En kompleks blanding fra en enhet for katalytisk hydrogenering
av svovelholdig parafin. Den består hovedsakelig av hydrogen og
metan, med små mengder nitrogen, karbonmonoksid og
hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

5
.]

Gasser (petroleum), destillat unifiner avsvovlingsstripper av-;
raffinerigass
[En kompleks blanding strippet fra væskeproduktet fra unifiner-
avsvovlingen. Den består av hydrogensulfid, metan, etan og
propan.]

Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk krakker fraksjonering
av-; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved fraksjonering av
toppfraksjonen fra pulverkatalytisk krakking. Den består av
hydrogen, hydrogensulfid, nitrogen og hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), fludiserte katalytisk krakker skrubbing,
sekundære absorber av-; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved vask av
toppfraksjongass fra en reaktor for pulverkatalytisk krakking.
Den består av hydrogen, nitrogen, metan, etan og propan.]

Gasser (petroleum), tungt destillat hydrogenbehandler
avsvovlingsstripper av-; raffinerigass
[En kompleks blanding strippet fra væskeproduktet fra
hydrogenavsvovlingen av et tungt destillat. Den består av hydro-
gen, hydrogensulfid og mettede alifatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Restgasser (petroleum), platinareformer stabilisator, fraksjonering
av lette produkter; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved fraksjonering av lette
fraksjoner fra platinareaktorene i platinareformeringsenheten. Den
består av hydrogen, metan, etan og propan.]

Restgasser fra fordestillasjon (petroleum), destillasjon av råolje;
raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet i det første tårnet som brukes
ved destillasjon av råolje. Den består av nitrogen og mettede
alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), tjærestripper av-; raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved fraksjonering av redusert
råolje. Den består av hydrogen og hydrokarboner, hovedsakelig
C

1
-C

4
.]

Gasser (petroleum), unifiner stripper av-; raffinerigass
[En blanding av hydrogen og metan framkommet ved fraksjonering
av produktene fra Unifiner-enheten.]

 649-156-00-7  272-776-0  68911-59-1  K

649-157-00-2  272-873-8  68919-01-7  K

 649-158-00-8  272-874-3  68919-02-8  K

 649-159-00-3  272-875-9  68919-03-9  K

649-160-00-9  272-879-4  68919-04-0  K

649-161-00-4  272-880-6  68919-07-3  K

 649-162-00-X  272-881-1  68919-08-4  K

649-163-00-5  272-884-8  68919-11-9  K

 649-164-00-0  272-885-3  68919-12-0  K
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Restgass (petroleum), katalytisk hydrogenavsvovlet nafta sepa-
rator; raffinerigass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
katalytisk hydrogenavsvovling av nafta. Den består av hydro-
gen, metan, etan og propan.]

Restgass (petroleum), direktedestillert nafta hydrogenavsvovler;
raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved hydrogenavsvovling av
direktedestillert nafta. Den består av hydrogen og hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), svampabsorber av-, fluidiserte katalytisk
krakker og gassoljeavsvovler toppfraksjonsfraksjonering;
raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved fraksjonering av
produktene fra enheten for pulverkatalytisk krakking og enheten
for avsvovling av gassolje. Den består av hydrogen og
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Gasser (petroleum), rådestillasjon og katalytisk krakking;
raffinerigass
[En kompleks blanding dannet ved destillasjon av råolje og
katalytisk krakking. Den består hovedsakelig av hydrogen,
hydrogensulfid, nitrogen, karbonmonoksid og parafiniske og
olefiniske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Gasser (petroleum), gassolje dietanolaminskrubber av-;
raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved avsvovling av gassolje
ved hjelp av dietanolamin. Den består hovedsakelig av
hydrogensulfid, hydrogen og alifatiske hydrokarboner, C

1
-C

5
.]

Gasser (petroleum), gassolje hydrogenavsvovling utløps-;
raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved separerasjon av
væskefasen fra strømmen fra en hydrogeneringsreaksjon. Den
består hovedsakelig av hydrogen, hydrogensulfid og alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

3
.]

Gasser (petroleum), gassolje hydrogenavsvovling utspyling;
raffinerigass
[En kompleks blanding av gasser fra reformeringsenheten og
spylegasser fra en hydrogeneringsreaktor. Den består hovedsakelig
av hydrogen og alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Gasser (petroleum), hydrogenatorutløp ekspansjonskammer av;
raffinerigass
[En kompleks gassblanding framkommet ved ekspansjon av
strømmen fra hydrogeneringsreaksjonen. Den består hovedsakelig
av hydrogen og alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

649-165-00-6  2723-173-5  68952-79-4  K

 649-166-00-1  273-174-0  68952-80-7  K

649-167-00-7  273-269-7  68955-33-9  K

 649-168-00-2  273-563-5  68989-88-8  K

649-169-00-8  295-397-2  92045-15-3  K

 649-170-00-3  295-398-8  92045-16-4  K

649-171-00-9  295-399-3  92045-17-5  K

649-172-00-4  295-400-7  92045-18-6  K
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 649-173-00-X  295-401-2  92045-19-7  K

 649-174-00-5  295-402-8  92045-20-0  K

 649-175-00-0  300-225-7  93924-31-3  L

649-176-00-6  300-226-2  93924-32-4  L

649-177-00-1  268-629-5  68131-75-9  K

 649-178-00-7  269-617-2  68307-98-2  K

 649-179-00-2  269-618-8  68307-99-3  K

 649-180-00-8  269-619-3  68308-00-9  K

 649-181-00-3  269-620-9  68308-01-0  K

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gasser (petroleum), nafta dampkrakking høytrykksrest-;
raffinerigass
[En kompleks blanding av de ikke-kondenserbare delene av
produktet av dampkrakking av nafta og restgassene fra
behandlingen av de etterfølgende produktene. Den består
hovedsakelig av hydrogen og parafiniske og olefiniske
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
, som kan være iblandet

naturgass.]

Restgasser (petroleum), viskositetsredusering av reststoffer
(visbryting); raffinerigass
[En kompleks blanding framkommet ved viskositetsredusering
av reststoffer i en ovn. Den består hovedsakelig av hydrogensulfid
og parafiniske og olefinske hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Bunnoljer (petroleum), syrebehandlede; bunnolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
svovelsyrebehandling av bunnolje. Den består hovedsakelig av
forgrenede hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
.]

Bunnoljer (petroleum), leirebehandlede; bunnolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av bunnolje med naturlig eller modifisert leire, i en
kontakt- eller perkolasjonsprosess, for å fjerne spor av polare
forbindelser og urenheter. Den består hovedsakelig av forgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
.]

Gasser (petroleum), C
3
-C

4
; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra råoljekrakking. Den består av hydrokarboner,
C

3
-C

4
, hovedsakelig propan og propylen, med kokeområde

ca. -51 °C til -1 °C.]

Restgass (petroleum), katalytisk krakket destillat og katalytisk
krakket nafta fraksjoneringsabsorber; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
produktene fra katalytisk krakking av destillater og nafta. Den
består hovedsakelig av hydrokarboner, C

1
-C

4
.]

Restgass (petroleum), katalytisk polymerisert nafta
fraksjoneringsstabilisator; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra
fraksjoneringsstabiliseringsprodukter ved polymerisering av nafta.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta
fraksjoneringsstabilisator, hydrogensulfidfrie; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjoneringsstabilisering av katalytisk reformert nafta, der
hydrogensulfid er fjernet ved aminbehandling. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

44
.]

Restgass (petroleum), krakket destillat hydrogenbehandler strip-
per; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av krakkingsdestillater i nærvær av
katalysator. Den består hovedsakelig av mettede hydrokarboner,
hovedsakelig C

1
-C

6
.]
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 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Restgass (petroleum), direktedestillert destillat hydro-
genavsvovler, hydrogensulfidfrie; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
katalytisk hydrogenavsvovling av direktedestillater, der
hydrogensulfid er fjernet ved aminbehandling. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Restgass (petroleum), gassolje katalytisk krakking absorber;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra katalytisk krakking av gassolje. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Restgass (petroleum), gassgjenvinningsanlegg; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra ulike hydrokarbonstrømmer. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Restgass (petroleum), gassgjenvinningsanlegg etantårn;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
produktene fra ulike hydrokarbonstrømmer. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet destillat og
hydrogenavsvovlet nafta fraksjonering, syrefri; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av hydrogenavsvovlet nafta og hydrogenavsvovlede
destillater, og behandlet for å fjerne sure urenheter. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet vakuumgassolje strip-
per, hydrogensulfidfri; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra stabilisering ved
stripping av katalytisk hydrogenavsvovling av vakuumgassolje
som har gjennomgått en katalytisk hydrogenavsvovling, og der
hydrogensulfid er fjernet ved aminbehandling. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

Restgass (petroleum), lett direktedestillert nafta stabilisator,
hydrogensulfidfri; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjoneringsstabilisering av lett, direktedestillert nafta, der
hydrogensulfid er fjernet ved aminbehandling. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Restgass (petroleum), propan-propylen-alkyleringsføde
forbehandlingsetantårn; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene som dannes når propan reagerer med propylen.
Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Restgass (petroleum), vakuumgassolje hydrogenavsvovler,
hydrogensulfidfri; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
katalytisk hydrogenavsvovling av vakuumgassolje, der
hydrogensulfid er fjernet ved aminbehandling. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

6
.]

 649-182-00-9  269-630-3  68308-10-1  K

649-183-00-4  269-623-5  68308-03-2  K

649-184-00-X  269-624-0  68308-04-3  K

 649-185-00-5  269-625-6  68308-05-4  K

649-186-00-0  269-626-1  68308-06-5  K

 649-187-00-6  269-627-7  68308-07-6  K

649-188-00-1  269-629-8  68308-09-8  K

649-189-00-7  269-631-9  68308-11-2  K

649-190-00-2  629-632-4  68308-12-3  K
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 649-191-00-8  270-071-2  68409-99-4  K

 649-197-00-0  270-667-2  68476-26-6  K

649-198-00-6  270-670-9  68476-29-9  K

 649-202-00-6  270-704-2  68476-85-7

649-203-00-1  270-705-8  68476-86-8  K

649-204-00-7  270-724-1  68477-33-8  K

649-205-00-2  270-726-2  68477-35-0  K

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gasser (petroleum), katalytisk krakkede toppfraksjoner;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
, med kokeområde

ca. -48 °C-32 °C.]

 Alkaner, C
1
-C

2
; petroleumsgass  649-193-00-9  270-651-5  68475-57-0  K

 Alkaner, C
2
-C

3
; petroleumsgass  649-194-00-4  270-652-0  68457-58-1  K

 Alkaner, C
3
-C

4
; petroleumsgass  649-195-00-X  270-653-6  68475-59-2  K

 Alkaner, C
4
-C

5
; petroleumsgass  649-196-00-5  270-654-1  68475-60-5  K

Brenngasser; petroleumsgass
[En blanding av lette gasser. Den består hovedsakelig av
hydrogen og/eller hydrokarboner med lav molekylvekt.]

Brenngasser, råoljedestillater; petroleumsgass
[En kompleks blanding lette gasser fra destillasjon av råolje og
katalytisk reformering av nafta. Den består av hydrogen
og hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
, med kokeområde

ca. -217 °C til -12 °C.]

Hydrokarboner, C
3
-C

4
; petroleumsgass  649-199-00-1  270-681-9  68476-40-4  K

Hydrokarboner, C
4
-C

5
; petroleumsgass  649-200-00-5  270-682-4  68476-42-6  K

Hydrokarboner, C
2
-C

4
; petroleumsgass  649-201-00-0  270-689-2  68476-49-3  K

Petroleumsgasser, kondenserte; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C-, med

kokeområde ca. -40 °C-80 °C.]

Petroleumsgasser, kondenserte, avsvovlede; petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved søting
av en blanding av kondenserte petroleumsgasser, for å omdanne
merkaptaner eller fjerne sure urenheter. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

7
, med kokeområde

ca. -40 °C-80 °C.]

Gasser (petroleum), C
3
-C

4
, isobutanrike; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
mettede og umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

6
,

hovedsakelig butan og isobutan. Den består av mettede og
umettede hydrokarboner, overveiende C

3
-C

4
, hovedsakelig

isobutan.]

Destillater (petroleum), C
3
-C

6
, piperylenrike; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
mettede og umettede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig
C

3
-C

6
. Den består av mettede og umettede hydrokarboner,

C
3
-C

6
, hovedsakelig piperylener.]
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 649-206-00-8  270-750-3  68477-69-0  K

649-207-00-3  270-751-9  68477-70-3  K

 649-208-00-9  270-752-4  68477-71-4  K

649-209-00-4  270-754-5  68477-72-5  K

649-210-00-X  269-628-2  68308-08-7  K

649-211-00-5  308-126-0  97862-76-5  L

649-212-00-0  265-088-7  64741-86-2  N

 649-213-00-6  265-092-9  64741-90-8  N

649-214-00-1  265-093-4  64741-91-9  N

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gasstoppfraksjoner (petroleum), butan splitter toppfraksjoner;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
butanstrømmen. Den består av alifatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

3
-C

4
.]

Gasser (petroleum), C
2
-C

3
; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk fraksjoneringsprosess. Den består
hovedsakelig av etan, etylen, propan og propylen.]

Bunngasser (petroleum), katalytisk krakket gassolje propantårn
bunnfraksjoner, C

4
-rike syrefrie; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
fraksjonering av en hydrokarbonstrøm fra katalytisk krakket
gassolje, som er behandlet for å fjerne hydrogensulfid og andre
syrekomponenter. Den består av hydrokarboner, C

3
-C

5
,

hovedsakelig C
4
.]

Gasser (petroleum), katalytisk krakket nafta butantårn
bunnfraksjoner, C

3
-C

5
-rike; petroleumsgass

[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved stabilisering
av katalytisk krakket nafta. Den består av alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

5
.]

Restgass (petroleum), isomerisert nafta fraksjoneringsstabilisator;
petroleumsgass
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ut fra
produktene fra fraksjoneringsstabilisering av isomerisert nafta.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Bunnolje (petroleum), karbonbehandlet; bunnolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av bunnolje med aktivkull for å fjerne sporbestanddeler
og urenheter. Den består hovedsakelig av mettede uforgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

4
.]

Destillater (petroleum), avsvovlede middels tunge; gassolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved søting
av et petroleumsdestillat for å omdanne merkaptaner eller fjerne
sure urenheter. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
C

9
-C

20
, med kokeområde ca. 150 °C-345 °C.]

Gassoljer (petroleum), løsemiddelraffinerte; gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat ved en løsemiddelekstraksjon. Den består hovedsakelig
av alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

11
-C

25
, med

kokeområde ca. 205 °C-400 °C.]

Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte middels tunge;
gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat fra en løsemiddelekstraksjon. Den består hovedsakelig
av alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

9
-C

20
, med

kokeområde ca. 150 °C-345 °C.]
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 649-215-00-7  265-112-6  64742-12-7  N

649-216-00-2  265-113-1  64742-13-8  N

649-217-00-8  265-114-7  64742-14-9  N

 649-218-00-3  265-129-9  64742-29-6  N

649-219-00-9  265-130-4  64742-30-9  N

649-220-00-4  265-139-3  64742-38-7  N

 648-221-00-X  265-148-2  64742-46-7  N

649-222-00-5  265-182-8  64742-79-6  N

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gassoljer (petroleum), syrebehandlede; gassoljer � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat fra en svovelsyrebehandlingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

13
-C

25
, med kokeområde

ca. 230 °C-400 °C.]

Destillater (petroleum), syrebehandlede middels tunge; gassolje
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat fra en svovelsyrebehandlingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

11
-C

20
, med kokeområde

ca. 205 °C-345 °C.]

Destillater (petroleum), syrebehandlede lette; gassolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat fra en svovelsyrebehandlingsprosess. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

9
-C

16
, med kokeområde

ca. 150 °C-290 °C.]

Gassoljer (petroleum), kjemisk nøytraliserte; gassolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet gjennom
en behandlingsprosess for fjerning av sure forbindelser. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

13
-C

25
, med kokeområde

ca. 230 °C-400 °C.]

Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte middels tunge;
gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet gjennom
en behandlingsprosess for fjerning av sure forbindelser. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

11
-C

20
, med kokeområde

ca. 205 °C-345 °C.]

Destillater (petroleum), leirebehandlede middels tunge; gassolje
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av en petroleumsfraksjon med naturlig eller modifisert
leire, vanligvis i en perkolasjonsprosess, for å fjerne spor av
polare bestanddeler og urenheter. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

9
-C

20
, med kokeområde ca. 150 °C-345 °C.]

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede middels tunge;
gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

11
-C

25
,

med kokeområde ca. 205 °C-400 °C.]

Gassoljer (petroleum), hydrogenavsvovlede; gassolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av et petroleumsråstoff for å omdanne
organisk svovel til hydrogensulfid, som deretter fjernes. Den
består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

13
-C

25
, med

kokeområde ca. 230 °C-400 °C.]
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 649-223-00-0  265-183-3  64742-80-9  N

 649-228-00-8  270-719-4  68477-29-2  N

 649-229-00-3  270-721-5  68477-30-5  N

 649-230-00-9  270-722-0  68477-31-6

 649-231-00-4  292-615-8  90640-93-0

649-232-00-X  295-294-2  91995-34-5

649-233-00-5  300-227-8  93924-33-5

649-234-00-0  307-035-3  97488-96-5

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede middels tunge;
gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av et petroleumsråstoff for å omdanne
organisk svovel til hydrogensulfid, som deretter fjernes. Den
består av hydrokarboner, hovedsakelig C

11
-C

25
, med kokeområde

ca. 205 °C-400 °C.]

Destillater (petroleum), katalytisk reformer fraksjoneringsrest,
høytkokende; gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av fraksjoneringskolonneresten fra en katalytisk
reformeringsprosess. Kokeområdet er ca. 343 °C-399 °C.]

Destillater (petroleum), katalytisk reformer fraksjoneringsrest,
mellomkokende; gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av fraksjoneringskolonneresten fra en katalytisk
reformeringsprosess. Kokeområdet er ca. 288 °C-371 °C.]

Destillater (petroleum), katalytisk reformer fraksjoneringsrest,
lavtkokende; gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av fraksjoneringskolonneresten fra en katalytisk
reformeringsprosess. Kokeområdet ligger under ca. 288 °C.]

Destillater (petroleum), høytraffinerte middels tunge; gassolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved at en
petroleumsfraksjon gjennomgår flere av følgende behandlinger:
filtrering, sentrifugering, atmosfærisk destillasjon,
vakuumdestillasjon, surgjøring, nøytralisering og leirebehandling.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig
C

10
-C

20
.]

Destillater (petroleum), katalytisk reformer, tungt aromatisk
konsentrat; gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon
av en katalytisk reformert petroleumsfraksjon. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

10
-

C
16

, med kokeområde ca. 200 °C-300 °C.]

Gassoljer, parafiniske; gassolje � uspesifisert
[Et destillat framkommet ved redestillasjon av en kompleks
blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon av strømmene
fra en kraftig katalytisk hydrogenbehandling av parafiner.
Kokeområdeter ca. 190 °C-330 °C.]

Nafta (petroleum), løsemiddelraffinert hydrogenavsvovlet tung;
gassolje � uspesifisert
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649-235-00-6  307-659-6  97675-85-9

 649-236-00-1  307-660-1  97675-86-0

 649-237-00-7  307-757-9  97722-08-2

 649-238-00-2  308-128-1  97862-78-7

649-239-00-8  309-667-5  100683-97-4

649-240-00-3  309-668-0  100683-98-5

 649-241-00-9  309-669-6  100683-99-6

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Hydrokarboner, C
16

-C
20

, hydrogenbehandlet mellomdestillat,
destillasjon lettfraksjoner; gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som første
utløp fra vakuumdestillasjon av strømmen fra hydrogenbehandling
av et middels tungt destillat. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

16
-C

20
, med kokeområde

ca. 290 °C-350 °C. Blandingen gir et ferdig oljeprodukt med
viskositet 2 cSt ved 100 °C.]

Hydrokarboner, C
12

-C
20

, hydrogenbehandlede parafiniske,
destillasjon lettfraksjoner; gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som første
utløp fra vakuumdestillasjon av strømmen fra hydrogenbehandling
av tunge parafiner i nærvær av katalysator. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

12
-C

20
, med

kokeområde ca. 230 °C-350 °C. Blandingen gir et ferdig
oljeprodukt med viskositet 2 cSt ved 100 °C.]

Hydrokarboner, C
11

-C
17

, løsemiddelekstraherte lette nafteniske;
gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
ekstraksjon av aromater fra et lett naftenisk destillat med viskositet
2,2 cSt ved 40 °C. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

11
-C

17
, med kokeområde ca. 200 °C-300 °C.]

Gassoljer, hydrogenbehandlede; gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
redestillasjon av strømmene fra hydrogenbehandling av parafiner
i nærvær av katalysator. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

17
-C

27
, med kokeområde

ca. 330 °C-340 °C.]

Destillater (petroleum), kullbehandlede lette parafiniske; gassolje
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av en petroleumsoljefraksjon med aktivkull for å fjerne
spor av polare bestanddeler og urenheter. Den består hovedsakelig
av hydrokarboner, hovedsakelig C

12
-C

28
.]

Destillater (petroleum), intermediære parafiniske, kullbehandlede;
gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av petroleum med aktivkull for å fjerne spor av polare
bestanddeler og urenheter. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

16
-C

36
.]

Destillater (petroleum), intermediære parafiniske, leirebehandlede;
gassolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av en petroleumsoljefraksjon med blekejord for å fjerne
spor av polare bestanddeler og urenheter. Den består hovedsakelig
av hydrokarboner, hovedsakelig C

16
-C

36
.]

 Alkaner, C
12

-C
26

, forgrenede og lineære  649-242-00-4  292-454-3  90622-53-0
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 649-243-00-X  278-011-7  74869-21-9

649-244-00-5  265-165-5  64742-61-6

 649-245-00-0  292-659-8  90669-77-5

 649-246-00-6  292-660-3  90669-78-6

649-247-00-1  295-523-6  92062-09-4  N

 649-248-00-7  295-524-1  92062-10-7  N

649-249-00-2  295-525-7  92062-11-8  N

649-250-00-8  308-155-9  97863-04-2  N

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Smørefett; fett
[En kompleks blanding av hydrokarboner, hovedsakelig C

12
-C

50
,

som kan inneholde organiske salter av alkalimetaller,
jordalkalimetaller og/eller aluminiumforbindelser.]

Parafinslam (petroleum); parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
løsemiddelkrystallisasjon (fjerning av parafin ved hjelp av
løsemidler), eller som destillasjonsfraksjon av et svært
parafinholdig råstoff. Den består hovedsakelig av mettede
uforgrenede eller forgrenede hydrokarboner, hovedsakelig større
enn C

20
.]

Parafinslam (petroleum), syrebehandlet; parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
raffinat ved behandling av en fraksjon petroleumsparafinslam
med svovelsyre. Den består hovedsakelig av mettede uforgrenede
eller forgrenede hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

20
.]

Parafinslam (petroleum), leirebehandlet; parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra behandling av
fraksjon petroleumsparafinslam med naturlig eller modifisert leire
i en kontakt- eller perkolasjonsprosess. Den består hovedsakelig
av mettede uforgrenede eller forgrenede hydrokarboner, og
hovedsakelig større enn C

20
.]

Parafinslam (petroleum), hydrogenbehandlet; parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av parafinslam i nærvær av katalysator. Den
består hovedsakelig av mettede uforgrenede eller forgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

20
.]

Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende; parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
petroleumsfraksjonering ved løsemiddelavvoksing. Den består
hovedsakelig av mettede uforgrenede eller forgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

12
.]

Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende, hydrogenbehandlet;
parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av petroleumsparafinslam med lavt
smeltepunkt i nærvær av katalysator. Den består hovedsakelig
av mettede uforgrenede eller fforgrenede hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

12
.]

Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende, kullbehandlet;
parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av petroleumsparafinslam med lavt smeltepunkt med
aktivkull for å fjerne spor av polare bestanddeler og urenheter.
Den består hovedsakelig av mettede uforgrenede eller forgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

12
.]
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende, leirebehandlet;
parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
bentonittbehandling av petroleumsparafinslam med lavt
smeltepunkt for å fjerne spor av polare bestanddeler og urenheter.
Den består hovedsakelig av mettede uforgrenede eller forgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

12
.]

Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende, kiselsyrebehandlet;
parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
kiselsyrebehandling av petroleumsparafinslam med lavt
smeltepunkt for å fjerne spor av polare bestanddeler og urenheter.
Den består hovedsakelig av mettede uforgrenede eller forgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

12
.]

Parafinslam (petroleum), kullbehandlet; parafinslam
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av petroleumsparafinslam med aktivkull for å fjerne
spor av polare bestanddeler og urenheter.]

Petrolatum; petrolatum
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som et
halvfast stoff under fjerning av parafinisk restolje. Den består
hovedsakelig av mettede krystallinske og flytende hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

25
.]

Petrolatum (petroleum), oksidert; petrolatum
[En kompleks blanding av organiske forbindelser, hovedsakelig
karboksylsyrer med høy molekylvekt, framstilt ved luftoksidering
av petrolatum.]

Petrolatum (petroleum), aluminiumoksidbehandlet; petrolatum
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av petrolatum med Al

2
O

3
 for å fjerne polare

bestanddeler og urenheter. Den består hovedsakelig av mettede
krystallinske og flytende hydrokarboner, hovedsakelig større enn
C

25
.]

Petrolatum (petroleum), hydrogenbehandlet; petrolatum
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som et
halvfast stoff av parafinisk restolje behandlet med hydrogen i
nærvær av katalysator. Den består hovedsakelig av mettede
mikrokrystallinske og flytende hydrokarboner, hovedsakelig større
enn C

20
.]

Petrolatum (petroleum), kullbehandlet; petrolatum
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av petroleumspetrolatum med aktivkull for å fjerne
spor av polare bestanddeler og urenheter. Den består hovedsakelig
av mettede hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

20
.]

Petrolatum (petroleum), kiselsyrebehandlet; petrolatum
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av petroleumspetrolatum med kiselsyre for å fjerne
spor av polare bestanddeler og urenheter. Den består hovedsakelig
av mettede hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

20
.]

649-251-00-3  308-156-4  97863-05-3  N

 649-252-00-9  308-158-5  97863-06-4  N

649-253-00-4  309-723-9  100684-49-9  N

649-254-00-X  232-373-2  8009-03-8  N

 649-255-00-5  265-206-7  64743-01-7  N

649-256-00-0  285-098-5  85029-74-9  N

 649-257-00-6  295-459-9  92045-77-7  N

649-258-00-1  308-149-6  97862-97-0  N

 649-259-00-7  308-150-1  97862-98-1  N
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649-260-00-2  309-706-6  100684-33-1  N

 649-261-00-8  232-349-1  8006-61-9  P

 649-262-00-3  232-443-2  8030-30-6  P

649-263-00-9  232-453-7  8032-32-4  P

649-264-00-4  265-041-0  64741-41-9  P

649-265-00-X  265-042-6  64741-42-0  P

649-266-00-5  265-046-8  64741-46-4  P

649-267-00-0  265-192-2  64742-89-8  P

649-268-00-6  270-077-5  68410-05-9  P

649-269-00-1  271-025-4  68514-15-8  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Petrolatum (petroleum), leirebehandlet; petrolatum
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av petrolatum med blekejord for å fjerne spor av
polare bestanddeler og urenheter. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

25
.]

Naturbensin; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner separert fra naturgass
ved prosesser som nedkjøling eller absorpsjon. Den består
hovedsakelig av mettede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig
C

4
-C

8
, med kokeområde ca. -20 °C-120 °C.]

Nafta; lavtkokende nafta
[Raffinerte, delvis raffinerte eller uraffinerte petroleumsprodukter
framstilt ved destillasjon av naturgass. De består hovedsakelig
av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

6
, med kokeområde ca.

100 °C-200 °C.]

Ligroin; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved fraksjonert
destillasjon av petroleum og med kokeområde ca. 20 °C-135 °C.]

Nafta (petroleum), tung direktedestillert; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
C

6
-C

12
, med kokeområde ca. 65 °C-230 °C.]

Direktedestillert nafta med stort kokeområde (petroleum);
lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av råolje. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
C

4
-C

11
, med kokeområde ca. -20 °C-220 °C.]

Nafta (petroleum), lett direktedestillert; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av råolje. Den består hovedsakelig av alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

10
, med kokeområde

ca. -20 °C-180 °C.]

Solvent nafta (petroleum), lett alifatisk; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av råolje eller naturbensin. Den består hovedsakelig
av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

10
, med kokeområde

ca. 35 °C-160 °C.]

Destillater (petroleum), direktedestillerte lette; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av råolje. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

2
-C

7-
, med kokeområde ca. -88 °C-99 °C.]

Bensin, dampgjenvinning; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner separert fra gassene
fra dampgjenvinningssystemene ved kjøling. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

11
, med kokeområde

ca. -20 °C-196 °C.]
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 649-270-00-7  271-727-0  68606-11-1  P

 649-271-00-2  272-186-3  68783-12-0  P

649-272-00-8  272-931-2  68921-08-4  P

649-273-00-3  309-945-6  101631-20-3  P

 649-274-00-9  265-066-7  64741-64-6  P

 649-275-00-4  265-067-2  64741-65-7  P

649-276-00-X  265-068-8  64741-66-8  P

 649-277-00-5  265-073-5  64741-70-4  P

 649-278-00-0  265-086-6  64741-84-0  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Bensin, direktedestillert, toppanlegg; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet i
fraksjoneringsenheten ved destillasjon av råolje. Kokeområdet er
ca. 36,1 °C-193,3 °C.]

Nafta (petroleum), ikke avsvovlet; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av naftastrømmer fra ulike raffineriprosesser. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

12
, med kokeområde

ca. 0 °C-230 °C.]

Destillater (petroleum), fraksjonering av lett direktedestillert bensin
stabilisator toppfraksjoner; lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
fraksjonering av lett, direktedestillert bensin. Den består av
mettede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

6
.]

Nafta (petroleum), tung direktedestillert, aromatholdig;
lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av råolje. Den består hovedsakelig av hydrokarboner, C

8
-C

12
,

med kokeområde ca. 130 °C-210 °C.]

Alkylatnafta med stort kokeområde (petroleum); lavtkokende
modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av reaksjonsproduktene av isobutan og mono-olefiniske
hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

5
. Den består hovedsakelig av

forgrenede mettede hydrokarboner, hovedsakelig C
7
-C

12
, med

kokeområde ca. 90 °C-220 °C.]

Tung alkylatnafta (petroleum); lavtkokende modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av reaksjonsproduktene av isobutan og mono-olefiniske
hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

5
. Den består hovedsakelig av

forgrenede mettede hydrokarboner, hovedsakelig C
9
-C

12
, med

kokeområde ca. 150 °C-220 °C.]

Lett alkylatnafta (petroleum); lavtkokende modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av reaksjonsproduktene av isobutan og mono-olefiniske
hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

5
. Den består hovedsakelig av

forgrenede, mettede hydrokarboner, hovedsakelig C
7
-C

10
, med

kokeområde ca. 90 °C-160 °C.]

Nafta (petroleum), isomerisering; lavtkokende modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved katalytisk
isomerisering av uforgrenede parafiniske hydrokarboner, C

4
-C

6
.

Den består hovedsakelig av mettede hydrokarboner som isobutan,
isopentan, 2,2-dimetylbutan, 2-metylpentan og 3-metylpentan.]

Nafta (petroleum), løsemiddelraffinert lett; lavtkokende modifisert
nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
fra en løsemiddelekstraksjon. Den består hovedsakelig av alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

11
, med kokeområde

ca. 35 °C-190 °C.]
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 649-279-00-6  266-095-5  64741-92-0  P

649-280-00-1  270-088-5  68410-71-9  P

649-281-00-7  270-349-3  68425-35-4  P

649-282-00-2  271-267-0  68527-27-5  P

 649-283-00-8  295-315-5  91995-53-8  P

649-284-00-3  295-430-0  92045-49-3  P

649-285-00-9  295-436-3  92045-55-1  P

 649-286-00-4  295-440-5  92045-58-4  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Nafta (petroleum), løsemiddelraffinert tung; lavtkokende
modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
fra en løsemiddelekstraksjon. Den består hovedsakelig av
alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

7
-C

12
, med kokeområde

ca. 90 °C-230 °C.]

Raffinater (petroleum), katalytisk reformer etylenglykol-vann
motstrømsekstrakter; lavtkokende modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
fra en UDEX-ekstraksjonsprosess brukt på strømmer fra en
katalytisk reformeringsenhet. Den består av mettede
hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

9
.]

Raffinater (petroleum), reformer-,Lurgi-enhetsseparerte;
lavtkokende modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
fra en Lurgi-separasjonsenhet. Den består hovedsakelig av ikke-
aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

8
.]

Nafta (petroleum), alkylat med stort kokeområde, butanholdig;
lavtkokende modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av reaksjonsproduktene av isobutan og mono-olefiniske
hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

5
. Den består hovedsakelig av

forgrenede mettede hydrokarboner, hovedsakelig C
7
-C

12
, med

noe butan og med kokeområde ca. 35 °C-200 °C.]

Destillater (petroleum), utvunnet ved dampkrakking av nafta,
løsemiddelraffinerte lette hydrogenbehandlede; lavtkokende
modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
ved løsemiddelekstraksjon av et hydrogenbehandlet lett destillat
fra dampkrakket nafta.]

Nafta (petroleum), C
4
-C

12
, butanalkylat, isooktanrik; lavtkokende

modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved alkylering
av butaner. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

4
-C

12
, er rik på isooktan og har kokeområde

ca. 35 °C-210 °C.]

Hydrokarboner, hydrogenbehandlede lette naftadestillater,
løsemiddelraffinerte; lavtkokende modifisert nafta
[En blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon av
hydrogenbehandlet nafta, etterfulgt av en løsemiddelekstraksjons-
og destillasjonsprosess. Den består hovedsakelig av mettede
hydrokarboner med kokeområde ca. 94 °C-99 °C.]

Nafta (petroleum), isomerisering, C
6
-fraksjon; lavtkokende

modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av katalytisk isomerisert bensin. Den består hovedsakelig av
heksanisomerer med kokeområde ca. 60 °C-66 °C.]
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 649-287-00-X  295-446-8  92045-64-2  P

649-288-00-5  309-871-4  101316-67-0  P

 649-289-00-0  265-055-7  64741-54-4  P

649-290-00-6  265-056-2  64741-55-5  P

 649-291-00-1  270-686-6  68476-46-0  P

 649-292-00-7  272-185-8  68783-09-5  P

 649-293-00-2  295-311-3  91995-50-5  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Hydrokarboner, C
6
-C

7
, naftakrakking, løsemiddelraffinerte;

lavtkokende modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved absorpsjon
av benzen fra en katalytisk benzenrik fullt hydrogenert
hydrokarbonfraksjon framstilt ved destillasjon av forhydrogenert
krakket nafta. Den består hovedsakelig av parafiniske og
nafteniske hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

7
, med kokeområde

ca. 70 °C-100 °C.]

Hydrokarboner, C
6
-rike, hydrogenbehandlede lette

naftadestillater, løsemiddelraffinerte; lavtkokende modifisert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av hydrogenbehandlet nafta, etterfulgt av løsemiddelekstraksjon.
Den består hovedsakelig av mettede hydrokarboner med
kokeområde ca. 65 °C-70 °C.]

Nafta (petroleum), tung katalytisk krakket; lavtkokende
katalytisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

12
, med kokeområde

ca. 65 °C-230 °C. Den inneholder en forholdsvis stor andel
umettede hydrokarboner.]

Nafta (petroleum), lett katalytisk krakket; lavtkokende katalytisk
krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

11
, med kokeområde

ca. -20 °C-190 °C. Den inneholder en forholdsvis stor andel
umettede hydrokarboner.]

Hydrokarboner, C
3
-C

11
, katalytisk krakkerdestillater;

lavtkokende katalytisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

11
, med kokeområde under ca.

204 °C.]

Nafta (petroleum), katalytisk krakket lett destillert; lavtkokende
katalytisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

1
-C

5
.]

Destillater (petroleum), utvunnet ved dampkrakking av nafta,
hydrogenbehandlede lette aromatiske; lavtkokende katalytisk
krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av et lett destillat fra dampkrakket nafta. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner.]
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649-294-00-8  295-431-6  92045-50-6  P

649-295-00-3  295-441-0  92045-59-5  P

 649-296-00-9  295-794-0  92128-94-4  P

 649-297-00-4  309-974-4  101794-97-2  P

649-298-00-X  309-987-5  101896-28-0  P

 649-299-00-5  265-065-1  64741-63-5  P

649-300-00-9  265-070-9  64741-68-0  P

 649-301-00-4  270-660-4  68475-79-6  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Nafta (petroleum), tung katalytisk krakket, avsvovlet;
lavtkokende katalytisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved at et
katalytisk krakket petroleumsdestillat gjennomgår en
søtingsprosess for å omdanne merkaptaner eller fjerne sure
urenheter. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

6
-C

12
, med kokeområde ca. 60 °C-200 °C.]

Nafta (petroleum), lett katalytisk krakket, avsvovlet;
lavtkokende katalytisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved at nafta
fra en katalytisk krakkingsprosess gjennomgår en søtingsprosess
for å omdanne merkaptaner eller fjerne sure urenheter.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner med kokeområde
ca. 35 °C-210 °C.]

Hydrokarboner, C
8
-C

12
, katalytisk krakking, kjemisk

nøytraliserte; lavtkokende katalytisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av en fraksjon fra en katalytisk krakkingsprosess
som har gjennomgått alkalivask. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, C

8
-C

12
, med kokeområde ca. 130 °C-210 °C.]

Hydrokarboner, C
8
-C

12
, katalytisk krakker-destillater;

lavtkokende katalytisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig
C

8
-C

12
, med kokeområde ca. 140 °C-210 °C.]

Hydrokarboner, C
8
-C

12
, katalytisk krakking, kjemisk

nøytraliserte, avsvovlede; lavtkokende katalytisk krakket nafta

Nafta (petroleum), lett katalytisk reformert; lavtkokende
reformert katalytisk nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av produktene fra en katalytisk reformeringsprosess.
Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

11
, med

kokeområde ca. 35 °C-190 °C. Den inneholder en forholdsvis
stor andel aromatiske og forgrenede hydrokarboner, og kan
inneholde 10 volumprosent benzen eller mer.]

Nafta (petroleum), tung katalytisk reformert; lavtkokende
katalytisk reformert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av produktene fra en katalytisk reformeringsprosess.
Den består hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

7
-C

12
, med kokeområde ca. 90 °C-230 °C.]

Destillater (petroleum), katalytisk reformerte pentatårn;
lavtkokende katalytisk reformert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av produktene fra en katalytisk reformeringsprosess.
Den består hovedsakelig av alifatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

3
-C

6
, med kokeområde ca. -49 °C-63 °C.]
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649-302-00-X  270-687-1  68476-47-1  P

 649-303-00-5  270-794-3  68478-15-9  P

649-304-00-0  270-993-5  68513-03-1  P

 649-305-00-6  271-008-1  68513-63-3  P

649-306-00-1  271-058-4  68514-79-4  P

649-307-00-7  272-895-8  68919-37-9  P

 649-308-00-2  273-271-8  68955-35-1  P

 649-309-00-8  285-509-8  85116-58-1  P

 649-310-00-3  295-279-0  91995-18-5  P

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Hydrokarboner, C
2
-C

6
, C

6
-C

8
-katalytisk reformer; lavtkokende

katalytisk reformert nafta

Rester (petroleum), C
6
-C

8
-katalytisk reformer; lavtkokende

katalytisk reformert nafta
[Et komplekst reststoff fra katalytisk reformering av C

6-
-C

8
-

føde. Det består av hydrokarboner, hovedsakelig C
2
-C

6
.]

Nafta (petroleum), lett katalytisk reformert, aromatfri;
lavtkokende katalytisk reformert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av produktene fra en katalytisk reformeringsprosess.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

8
,

med kokeområde ca. 35 °C-120 °C. Den inneholder en
forholdsvis stor andel del forgrenede hydrokarboner der de
aromatiske bestanddelene er fjernet.]

Destillater (petroleum), katalytisk reformert direktedestillert
nafta toppfraksjoner; lavtkokende katalytisk reformert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved katalytisk
reformering av direktedestillert nafta, etterfulgt av fraksjonering
av hele strømmen. Den består hovedsakelig av mettede alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

6
.]

Petroleumsprodukter, «hydrofiner-powerformer» reformater;
lavtkokende katalytisk reformert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet gjennom en
«hydrofiner-powerformer»-prosess og med kokeområde
ca. 27 °C-210 °C.]

Reformert nafta (petroleum), stort kokeområde; lavtkokende
katalytisk reformert nafta;
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av produktene fra en katalytisk reformeringsprosess.
Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

12
, med

kokeområde ca. 35 °C-230 °C.]

Nafta (petroleum), katalytisk reformert; lavtkokende katalytisk
reformert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av produktene fra en katalytisk reformeringsprosess.
Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

12
, med

kokeområde ca. 30 °C-220 °C. Den inneholder en forholdsvis
stor andel aromatiske og forgrenede hydrokarboner, og kan
inneholde 10 volumprosent benzen eller mer.]

Destillater (petroleum), katalytisk reformerte
hydrogenbehandlede lette, C

8
-C

12
-aromatfraksjon; lavtkokende

katalytisk reformert nafta
[En kompleks blanding av alkylbenzener framstilt ved katalytisk
reformering av petroleumsnafta. Den består hovedsakelig
av alkylbenzener, hovedsakelig C

8
-C

10
, med kokeområde

ca. 160 °C-180 °C.]

Aromatiske hydrokarboner, C
8
, utvunnet ved katalytisk

reformering; lavtkokende katalytisk reformert nafta
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 649-311-00-9  297-401-8  93571-75-6  P

649-312-00-4  297-458-9  93572-29-3  P

649-313-00-X  297-465-7  93572-35-1  P

 649-314-00-5  297-466-2  93572-36-2  P

 649-315-00-0  308-127-6  97862-77-6  L

 649-316-00-6  265-075-6  64741-74-8  P

649-317-00-1  265-085-0  64741-83-9  P

649-318-00-7  267-563-4  67891-79-6  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Aromatiske hydrokarboner, C
7
-C

12
, C

8
-rike; lavtkokende

katalytisk reformert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved separasjon
fra den platinaholdige fraksjonen. Den består hovedsakelig av
aromatiske hydrokarboner, stort sett C

7
-C

12
 (hovedsakelig C

8
),

og kan også inneholde ikke-aromatiske hydrokarboner. Begge har
kokeområde ca. 130 °C-200 °C.]

Bensin, C
5
-C

11
, høyoktan stabilisert reformert; lavtkokende

katalytisk reformert nafta
[En kompleks høyoktanblanding av hydrokarboner framstilt ved
katalytisk dehydrogenering av en hovedsakelig naftenisk nafta.
Den består hovedsakelig av aromatiske og ikke-aromatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

11
, med kokeområde

ca. 45 °C-185 °C.]

Hydrokarboner, C
7
-C

12
, C

9
, aromatrike, reformering tung fraksjon;

lavtkokende katalytisk reformert nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
separerasjon av den platinaholdige fraksjonen. Den består
hovedsakelig av ikke-aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig
C

7
-C

12
, med kokeområde ca. 120 °C-210 °C, samt aromatiske

hydrokarboner, C
9
- og større.]

Hydrokarboner, C
5
-C

11
, rike på ikke-aromater, reformering

lettfraksjon; katalytisk lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved separasjon
av den platinaholdige fraksjonen. Den består hovedsakelig av
ikke-aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

11
, med

kokeområde ca. 35 °C-125 °C, samt benzen og toluen.]

Bunnolje (petroleum), kiselsyrebehandlet; bunnolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av bunnolje med kiselsyre for å fjerne sporbestanddeler
og urenheter. Den består hovedsakelig av uforgrenede
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

12
.]

Nafta (petroleum), lett termisk krakket; lavtkokende termisk
krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en termisk krakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

8
,

med kokeområde ca. -10 °C-130 °C.]

Nafta (petroleum), tung termisk krakket; lavtkokende termisk
krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en termisk krakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

12
,

med kokeområde ca. 65 °C-220 °C.]

Destillater (petroleum), tunge aromatiske; lavtkokende termisk
krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra termisk krakking av etan og propan. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, C

5
-C

7
, med noen

umettede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C
5
, og har et

relativt høyt kokeområde. Den kan inneholde benzen.]
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), lette aromatiske; lavtkokende termisk
krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra termisk krakking av etan og propan. Den består
hovedsakelig av aromatiskehydrokarboner, C

5
-C

7
, med noen

umettede alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C
5
, og har et

relativt lavt kokeområde. Den kan inneholde benzen.]

Destillater (petroleum), framstilt ved pyrolyse av nafta og raffinat,
bensinblanding; lavtkokende termisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
pyrolysefraksjonering ved 816 °C av nafta og raffinat. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, C

9
, med kokeområde

rundt 204 °C.]

Aromatiske hydrokarboner, C
6
-C

8
, framstilt ved pyrolyse av

nafta og raffinat; lavtkokende termisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
pyrolysefraksjonering ved 816 °C av nafta og raffinat. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

8
,

herunder benzen.]

Destillater (petroleum), termisk krakket nafta og gassolje;
lavtkokende termisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av termisk krakket nafta og/eller gassolje. Den består hovedsakelig
av olefiniske hydrokarboner, C

5
, med kokeområde ca. 33 °C-

60 °C.]

Destillater (petroleum), termisk krakket nafta og gassolje, C
5
-

dimerholdige; lavtkokende termisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
ekstraksjonsdestillasjon av termisk krakket nafta og/eller gassolje.
Den består hovedsakelig av C

5
-hydrokarboner med noen

dimeriserte olefiner, C
5
, og har et kokeområde ca. 33 °C-184 °C.]

Destillater (petroleum), termisk krakket nafta og gassolje,
ekstraktive; lavtkokende termisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
ekstraksjonsdestillasjon av termisk krakket nafta og/eller gassolje.
Den består av parafiniske og olefiniske hydrokarboner,
hovedsakelig isoamylener som 2-metyl-1-buten og 2-metyl-2-
buten, og har et kokeområde ca. 31 °C-40 °C.]

Destillater (petroleum), lette termisk krakkede, avbutaniserte
aromatiske; lavtkokende termisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en termisk krakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig benzen.]

Nafta (petroleum), lett termisk krakket, avsvovlet; lavtkokende
termisk krakket nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved at et
petroleumsdestillat fra termisk høytemperaturkrakking av tunge
oljefraksjoner gjennomgår en søtingsprosess for å omdanne
merkaptaner. Den består hovedsakelig av aromater, olefiner og
mettede hydrokarboner, med kokeområde ca. 20 °C-100 °C.]

 649-319-00-2  267-565-5  67891-80-9  P

 649-320-00-8  270-344-6  68425-29-6  P

649-321-00-3  270-658-3  68475-70-7  P

 649-322-00-9  271-631-9  68603-00-9  P

649-323-00-4  271-632-4  68603-01-0  P

649-324-00-X  271-634-5  68603-03-2  P

649-325-00-5  273-266-0  68955-29-3  P

649-326-00-0  295-447-3  92045-65-3  P
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 649-327-00-6  265-150-3  64742-48-9  P

649-328-00-1  265-151-9  64742-49-0  P

 649-329-00-7  265-178-6  64742-73-0  P

 649-330-00-2  265-185-4  64742-82-1  P

649-331-00-8  270-092-7  68410-96-8  P

 649-332-00-3  270-093-2  68410-97-9  P

649-333-00-9  270-094-8  68410-98-0  P

 649-334-00-4  270-988-8  68512-78-7  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung; hydrogenbehandlet
lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

13
,

med kokeområde ca. 65 °C-230 °C.]

Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett; hydrogenbehandlet
lavtkokende nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

11
,

med kokeområde ca. -20 °C-190 °C.]

Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet lett; lavtkokende
hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved en
katalytisk hydrogenavsvovlingsprosess. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

11
, med kokeområde

ca. -20 °C-190 °C.]

Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung; lavtkokende
hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved en
katalytisk hydrogenavsvovlingsprosess. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

7
-C

12
, med kokeområde

ca. 90 °C-230 °C.]

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede middels tunge,
mellomkokende; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra hydrogenbehandling av middels tunge destillater.
Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

10
, med

kokeområde ca. 127 °C-188 °C.]

Destillater (petroleum), lett destillat hydrogenbehandlings-
prosess, lavtkokende; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra hydrogenbehandling av lette destillater. Den
består av hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

9
, med kokeområde

ca. 3 °C-194 °C.]

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlet tung nafta,
isoheksantårn toppfraksjoner; lavtkokende hydrogenbehandlet
nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra hydrogenbehandling av tung nafta. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

6
, med

kokeområde ca. -49 °C-68 °C.]

Solvent nafta (petroleum), lett aromatisk, hydrogenbehandlet;
lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består hovedsakelig av aromatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

8
-C

10
, med kokeområde

ca. 135 °C-210 °C.]
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 649-335-00-X  285-511-9  85116-60-5  P

 649-336-00-5  285-512-4  85116-61-6  P

649-337-00-0  295-432-1  92045-51-7  P

 649-338-00-6  295-433-7  92045-52-8  P

649-339-00-1  295-438-4  92045-57-3  P

 649-340-00-7  295-443-1  92045-61-9  P

 649-341-00-2  295-529-9  92062-15-2  P

649-342-00-8  296-942-7  93165-55-0  P

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet termisk krakket lett;
lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
fraksjonering av et hydrogenavsvovlet destillat fra termisk
krakking. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

5
-C

11
, med kokeområde ca. 23 °C-195 °C.]

Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett, sykloalkanholdig;
lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av en petroleumsfraksjon. Den består hovedsakelig av alkaner og
sykloalkaner, med kokeområde ca. -20 °C-190 °C.]

Nafta (petroleum), tung dampkrakket, hydrogenert; lavtkokende
hydrogenbehandlet nafta

Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet med stort kokeområde;
lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved en
katalytisk hydrogenavsvovlingsprosess. Den består hovedsakelig
av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

11
, med kokeområde

ca. 30 °C-250 °C.]

Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett, dampkrakket;
lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon, utvunnet ved en
pyrolyseprosess i nærvær av katalysator. Den består hovedsakelig
av umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

11
, med

kokeområde ca. 35 °C-190 °C.]

Hydrokarboner, C
4
-C

12
, naftakrakking, hydrogenbehandlede;

lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktet fra dampkrakking av nafta og etterfølgende selektiv
katalytisk hydrogenering av gumdannere. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

12
, med kokeområde

ca. 30 °C-230 °C.]

Solvent nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett naftenisk;
lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består hovedsakelig av sykloparafiniske
hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

7
, med kokeområde

ca. 73 °C-85 °C.]

Nafta (petroleum), lett, dampkrakket, hydrogenert; lavtkokende
hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved separasjon
og etterfølgende hydrogenering av produktene fra en
dampkrakkingsprosess for framstilling av etylen. Den består
hovedsakelig av mettede og umettede parafiner, sykliske parafiner
og sykliske aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

10
, med

kokeområde ca. 50 °C-200 °C. Andelen av benzenhydrokarboner
kan variere opp til 30 vektprosent, og blandingen kan også
inneholde små mengder svovel- og oksygenholdige forbindelser.]
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649-343-00-3  297-852-0  93763-33-8  P

649-344-00-9  297-853-6  93763-34-9  P

 649-345-00-4  232-489-3  8052-41-3  P

649-346-00-X  265-047-3  64741-47-5  P

649-347-00-5  265-048-9  64741-48-6  P

649-348-00-0  265-071-4  64741-69-1  P

649-349-00-6  265-079-8  64741-78-2  P

 649-350-00-1  265-089-2  64741-87-3  P

 649-351-00-7  265-115-2  64742-15-0  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Hydrokarboner, C
6
-C

11
, hydrogenbehandlede, avaromatiserte;

lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av løsemidler for å omdanne aromater til
naftener ved hjelp av katalytisk hydrogenering.]

Hydrokarboner, C
9
-C

12
, hydrogenbehandlede, avaromatiserte;

lavtkokende hydrogenbehandlet nafta
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av løsemidler for å omdanne aromater til
naftener ved hjelp av katalytisk hydrogenering.]

Stoddard solvent/rensebensin; lavtkokende nafta � uspesifisert
[Et fargeløst, raffinert petroleumsdestillat uten harsk eller
frastøtende lukt, med kokeområde ca. 150 °C-205 °C.]

Naturgasskondensater (petroleum); lavtkokende nafta �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner separert i væskeform
fra naturgass i overflateseparator ved tilbakekondensasjon.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

20
.

Den er flytende ved atmosfærisk temperatur og trykk.]

 Naturgass (petroleum), rå flytende blanding; lavtkokende nafta
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner separert i væskeform
fra naturgass i et gassresirkuleringsanlegg ved prosesser som
nedkjøling eller absorpsjon. Den består hovedsakelig av mettede
alifatiske hydrokarboner, C

2
-C

8
.]

Nafta (petroleum), lett hydrokrakket; lavtkokende nafta �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en hydrokrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

10
,

med kokeområde ca. -20 °C-180 °C.]

Nafta (petroleum), tung hydrokrakket; lavtkokende nafta �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en hydrokrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

12
,

med kokeområde ca. 65 °C-230 °C.]

Nafta (petroleum), avsvovlet; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved at
petroleumsnafta gjennomgår en søtingsprosess for å omdanne
merkaptaner eller fjerne sure urenheter. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

12
, med kokeområde

ca. -10 °C-230 °C.]

Nafta (petroleum), syrebehandlet; lavtkokende nafta �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
ved en svovelsyrebehandlingsprosess. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

7
-C

12
, med kokeområde

ca. 90 °C-230 °C.]
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 649-352-00-2  265-122-0  64742-22-9  P

 649-353-00-8  265-123-6  64742-23-0  P

 649-354-00-3  265-170-2  64742-66-1  P

649-355-00-9  265-187-5  64742-83-2  P

649-356-00-4  265-199-0  64742-95-6  P

649-357-00-X  268-618-5  68131-49-7  P

649-358-00-5  270-725-7  68477-34-9  P

 649-359-00-0  270-735-1  68477-50-9  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Nafta (petroleum), kjemisk nøytralisert tung; lavtkokende nafta
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved en
behandlingsprosess for fjerning av sure forbindelser. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

12
, med kokeområde

ca. 65 °C-230 °C.]

Nafta (petroleum), kjemisk nøytralisert lett; lavtkokende nafta �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved en
behandlingsprosess for fjerning av sure forbindelser. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

11
, med kokeområde

ca. -20 °C-190 °C.]

Nafta (petroleum), katalytisk avvokset; lavtkokende nafta �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved katalytisk
avvoksing av en petroleumsfraksjon. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

12
, med kokeområde

ca. 35 °C-230 °C.]

Nafta (petroleum), lett, dampkrakket; lavtkokende nafta �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

11
,

med kokeområde ca. -20 °C-190 °C. Den kan inneholde
10 volumprosent eller mer av benzen.]

Solvent nafta (petroleum), lett aromatisk; lavtkokende nafta �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av aromatfraksjoner. Den består hovedsakelig av aromatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

8
-C

10
, med kokeområde

ca. 135 °C-210 °C.]

Aromatiske hydrokarboner, C
6
-C

10
, syrebehandlede,

nøytraliserte; lavtkokende nafta � uspesifisert

Destillater (petroleum), C
3
-C

5
, 2-metyl-2-butenrike; lavtkokende

nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra destillasjon av
hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

5
, hovedsakelig isopentan og

3-metyl-1-buten. Den består av mettede og umettede
hydrokarboner, C

3
-C

5
, hovedsakelig 2-metyl-2-buten.]

Destillater (petroleum), polymeriserte dampkrakkede
petroleumsdestillater, C

5
-C

12
-fraksjon; lavtkokende nafta �

uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av et polymerisert dampkrakket petroleumsdestillat. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

12
.]
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649-360-00-6  270-736-7  68477-53-2  P

 649-361-00-1  270-738-8  68477-55-4  P

 649-362-00-7  270-741-4  68477-61-2  P

649-363-00-2  270-771-8  68477-89-4  P

649-364-00-3  270-791-7  68478-12-6  P

 649-365-00-3  270-795-9  68478-16-0  P

649-366-00-9  270-991-4  68513-02-0  P

649-367-00-4  271-138-9  68516-20-1  P

649-368-00-X  271-262-3  68527-21-9  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), dampkrakkede, C
5
-C

12
-fraksjon;

lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av organiske forbindelser framstilt ved
destillasjon av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den
består av umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

12
.]

Destillater (petroleum), dampkrakkede, C
5
-C

10
-fraksjon, blandet

med lett, dampkrakket petroleumsnafta C
5
-fraksjon; lavtkokende

nafta � uspesifisert]

Ekstrakter (petroleum), kaldsyre, C
4
-C

6
; lavtkokende nafta �

uspesifisert
[En kompleks blanding av organiske forbindelser framstilt ved
ekstraksjon med kald syre av mettede og umettede alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

6
, hovedsakelig pentaner og

amylener. Den består hovedsakelig av mettede og umettede
hydrokarboner, C

4
-C

6
, hovedsakelig C

5
.]

Destillater (petroleum), pentantårn toppfraksjoner; lavtkokende
nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ut fra en
katalytisk krakket gasstrøm. Den består av alifatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

6
.]

Rester (petroleum), butansplitter bunnfraksjoner; lavtkokende
nafta � uspesifisert
[Et komplekst reststoff fra destillasjon av en butanstrøm. Det
består av alifatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

6
.]

Restoljer (petroleum), isobutantårn; lavtkokende nafta �
uspesifisert
[Et komplekst reststoff fra atmosfærisk destillasjon av en butan-
butylenstrøm. Det består av alifatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

4
-C

6
.]

Nafta (petroleum), med stort kokeområde, koks-; lavtkokende
nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra væskeforkoksing. Den består hovedsakelig av
umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

15
, med kokeområde

ca. 43 °C-250 °C.]

Nafta (petroleum), dampkrakket middels tung aromatisk;
lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

7
-C

12
,

med kokeområde ca. 130 °C-220 °C.]

Nafta (petroleum), med stort kokeområde, leirebehandlet,
direktedestillert; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling med naturlig eller modifisert leire av direktedestillert
nafta med stort kokeområde, vanligvis i en perkolasjonsprosess,
for å fjerne spor av polare forbindelser og urenheter. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

11
, med kokeområde

ca. -20 °C-220 °C.]
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 649-369-00-5  271-263-9  68527-22-0  P

649-370-00-0  271-264-4  68527-23-1  P

 649-371-00-6  271-266-5  68527-26-4  P

649-373-00-7  271-726-5  68606-10-0  P

649-374-00-2  272-206-0  68783-66-4  P

 649-375-00-8  272-896-3  68919-39-1  J

649-376-00-3  272-932-8  68921-09-5  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Nafta (petroleum), leirebehandlet lett direktedestillert;
lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av lett, direktedestillert nafta med naturlig eller
modifisert leire, vanligvis i en perkolasjonsprosess, for fjerning
av spor av polare forbindelser og urenheter. Den består
av hydrokarboner, hovedsakelig C

7
-C

10
, med kokeområde

ca. 93 °C-180 °C.]

Nafta (petroleum), lett, dampkrakket aromatisk; lavtkokende
nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

7
-C

9
,

med kokeområde ca. 110 °C-165 °C.]

Nafta (petroleum), lett, dampkrakket, avbenzenisert; lavtkokende
nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

12
, med

kokeområde ca. 80 °C-218 °C.]

 Nafta (petroleum), aromatholdig; lavtkokende nafta � uspesifisert  649-372-00-1  271-635-0  68603-08-7  P

Bensin, pyrolyse-, butantårn bunnfraksjoner; lavtkokende nafta
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
fraksjonering av avbutaniserte bunnfraksjoner. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

5
.]

Nafta (petroleum), lett, avsvovlet; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved at et
petroleumsdestillat gjennomgår en søtingsprosess for å omdanne
merkaptaner eller fjerne sure urenheter. Den består hovedsakelig
av mettede og umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

3
-C

6
, med

kokeområde ca. -20 °C-100 °C.]

Naturgasskondensater; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner separert og/eller
kondensert fra naturgass under transport og oppsamlet ved
brønnhodet og/eller fra produksjons-, oppsamlings-, overførings-
og distribusjonsrørledninger på dype områder, i væskeutskillere
osv. Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig
C

2
-C

8
.]

Destillater (petroleum), unifiner-behandling av nafta; lavtkokende
nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved strip-
ping av produktene fra unifiner-behandling av nafta. Den består
av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C

2
-C

6
.]
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649-377-00-9  285-510-3  85116-59-2  P

649-378-00-4  289-220-8  86290-81-5  P

 649-379-00-X  292-698-0  90989-42-7  P

649-380-00-5  295-298-4  91995-38-9  P

 649-381-00-0  295-302-4  91995-41-4  P

649-382-00-6  295-331-2  91995-68-5  P

649-383-00-1  295-434-2  92045-53-9  P

 649-384-00-7  295-442-6  92045-60-8  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Nafta (petroleum), katalysert reformet lett, aromatfri fraksjon;
lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner som er blitt igjen etter
fjerning av aromatiske forbindelser fra katalytisk reformert lett
nafta i en selektiv absorpsjonsprosess. Den består hovedsakelig
av parafiniske og sykliske forbindelser, hovedsakelig C

5
-C

8
, med

kokeområde ca. 66 °C-121 °C.]

Bensin; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner som hovedsakelig består
av parafiner, sykloparafiner og aromatiske og olefiniske
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

3
, med kokeområde

ca. 30 °C-260 °C.]

Aromatiske hydrokarboner, C
7
-C

8
, dealkyleringsprodukter,

destillasjonsrester; lavtkokende nafta � uspesifisert

Hydrokarboner, C
4
-C

6
, lette pentantårn-fraksjoner, aromatisk

hydrogenbehandler; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
forløp fra pentantårnet før hydrogenbehandling av de aromatiske
komponentene. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

4
-C

6
, stort sett pentaner og pentener, med

kokeområde ca. 25 °C-40 °C.]

Destillater (petroleum), temperaturutjevnet dampkrakket nafta,
C

5
-rike; lavtkokende nafta � uspesifisert

[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av dampkrakket og temperaturutjevnet nafta. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, C

4
-C

6
, hovedsakelig C

5
.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), katalytisk reformert lett nafta;
lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som ekstrakt
ved løsemiddelekstraksjon av en katalytisk reformert
petroleumsfraksjon. Den består hovedsakelig av aromatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

7
-C

8
, med kokeområde

ca. 100 °C-200 °C.]

Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet lett, avaromatisert;
lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av hydrogenavsvovlede og avaromatiserte lette
petroleumsfraksjoner. Den består hovedsakelig av C

7
-parafiner

og sykloparafiner med kokeområde ca. 90 °C-100 °C.]

Nafta (petroleum), lett, C
5
-rik, avsvovlet; lavtkokende nafta �

uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved at
petroleumsnafta gjennomgår en søtingsprosess for å omdanne
merkaptaner eller fjerne sure urenheter. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

5
, hovedsakelig C

5
, med

kokeområde ca. -10 °C-35 °C.]
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 649-385-00-2  295-444-7  92045-62-0  P

 649-386-00-8  295-445-2  92045-63-1  P

 649-387-00-3  296-028-8  92201-97-3  P

 649-388-00-9  296-903-4  93165-19-6  P

649-389-00-4  302-639-3  94114-03-1  P

649-390-00-X  305-750-5  95009-23-7  P

 649-391-00-5  308-261-5  97926-43-7  P

 649-392-00-0  308-713-1  98219-46-6  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Hydrokarboner, C
8
-C

11
, naftakrakking, toluenfraksjon;

lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon fra forhydrogenert krakket nafta. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

8
-C

11
, med

kokeområde ca. 130 °C-205 °C.]

Hydrokarboner, C
4
-C

11
, naftakrakking, aromatfrie; lavtkokende

nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt fra
forhydrogenert krakket nafta, etter destillasjonsseparasjon av
benzen- og toluenholdige hydrokarbonfraksjoner og en
høyerekokende fraksjon. Den består hovedsakelig
av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

11
, med kokeområde

ca. 30 °C-205 °C.]

Nafta (petroleum), lett temperaturutjevnet, dampkrakket;
lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
fraksjonering av dampkrakket nafta gjenvunnet etter en
temperaturutjevningsprosess. Den består hovedsakelig
av hydrokarboner, hovedsakelig C

4
-C

6
, med kokeområde

ca. 0 °C-80 °C.]

Destillater (petroleum), C
6
-rike; lavtkokende nafta � uspesifisert

[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av et petroleumsråstoff. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

7
, C

6
-rike, med kokeområde

ca. 60 °C-70 °C.]

Bensin, pyrolyse-, hydrogenert; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En destillasjonsfraksjon fra hydrogenering av pyrolysebensin,
med kokeområde ca. 20 °C-200 °C]

Destillater (petroleum), dampkrakkede, C
8
-C

12
-fraksjon,

polymeriserte, lette destillasjonsfraksjoner; lavtkokende nafta �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
destillasjon av den polymeriserte C

8
-C

12
-fraksjonen fra

dampkrakking av petroleumsdestillater. Den består hovedsakelig
av aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

8
-C

12
.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tunge nafta, leirebehandlede;
lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av et petroleumsløsemiddelekstrakt av tung nafta
med blekejord. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

6
-C

10
, med kokeområde ca. 80 °C-180 °C.]

Nafta (petroleum), lett, dampkrakket, avbenzenisert, termisk
behandlet; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling og destillasjon av avbenzenisert, lett, dampkrakket
nafta. Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig
C

7
-C

12
, med kokeområde ca. 95 °C-200 °C.]
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 649-393-00-6  308-714-7  98219-47-7  P

649-394-00-1  309-862-5  101316-56-7  P

 649-395-00-7  309-870-9  101316-66-9  P

 649-396-00-2  309-879-8  101316-76-1  P

649-397-00-8  309-976-5  101795-01-1  P

 649-398-00-3  310-012-0  102110-14-5  P

649-399-00-9  310-013-6  102110-15-6  P

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Nafta (petroleum), lett, dampkrakket, termisk behandlet;
lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling og destillasjon av lett, dampkrakket nafta. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

6
, med

kokeområde ca. 35 °C-80 °C.]

Destillater, C
7
C

9
-, C

8
-rike (petroleum), hydrogenavsvovlede

avaromatiserte; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av en lett, hydrogenavsvovlet og avaromatisert
petroleumsfraksjon. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
C

7
-C

9
, hovedsakelig parafiner og sykloparafiner, C

8
, med

kokeområde ca. 120 °C-130 °C.]

Hydrokarboner, C
6
-C

8
, hydrogenerte sorpsjonsavaromatiserte,

toluenraffinering; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved absorpsjon
av toluen fra en petroleumsfraksjon fra krakket bensin,
hydrogenbehandlet i nærvær av katalysator. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

6
-C

8
, med

kokeområde ca. 80 °C-135 °C.]

Forkokset nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet med stort
kokeområde; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
fraksjonering fra hydrogenavsvovlet, forkokset destillat. Den
består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

11
, med

kokeområde ca. 23 °C-196 °C.]

Nafta (petroleum), avsvovlet lett; lavtkokende nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved at
petroleumsnafta gjennomgår en søtingsprosess for å omdanne
merkaptaner eller fjerne sure urenheter. Den består hovedsakelig
av hydrokarboner, hovedsakelig C

5
-C

8
, med kokeområde

ca. 20 °C-130 °C.]

Hydrokarboner, C
3
-C

6
, C

5
-rike, dampkrakket nafta; lavtkokende

nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av dampkrakket nafta. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
C

3
-C

6
, hovedsakelig C

5
.]

Hydrokarboner, C
5
-rike, disyklopentadienholdige; lavtkokende

nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av C

5
-hydrokarboner og disyklopentadien, med

kokeområde ca. 30 °C-170 °C.]
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649-400-00-2  310-057-6  102110-55-4  P

649-403-00-9  292-695-4  90989-39-2  P

649-435-00-3  265-060-4  64741-59-9

649-436-00-9  265-062-5  64741-60-2

649-438-00-X  265-084-5  64741-82-8

649-439-00-5  269-781-5  68333-25-5

649-440-00-0  270-662-5  68475-80-9

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Rester (petroleum), dampkrakkede lette, aromatiske; lavtkokende
nafta � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra dampkrakking eller lignende prosesser etter
fjerning av meget lette produkter, slik at det oppstår en
destillasjonsrest som består av hydrokarboner større enn C

5
.

Den består hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, større
enn C

5,
 med kokeområde over ca. 40 °C.]

Hydrokarboner, C
5, 

C
5
-C

6
-rike; lavtkokende nafta � uspesifisert  649-401-00-8  270-690-8  68476-50-6  P

Hydrokarboner, C
5
-rike; lavtkokende nafta � uspesifisert  649-402-00-3  270-695-5  68476-55-1  P

Aromatiske hydrokarboner, C
8
-C

10
; lavtkokende nafta �

uspesifisert

Destillater (petroleum), lette katalytisk krakkede; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

9
-C

25
, med kokeområde

ca. 150 °C-400 °C. Den inneholder en forholdsvis stor andel
bisykliske aromatiske hydrokarboner.]

Destillater (petroleum), intermediære katalytisk krakkede; krakket
gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

11
-C

30
, med kokeområde

ca. 205 °C-450 °C. Den inneholder en forholdsvis stor andel
trisykliske aromatiske hydrokarboner.]

Destillater (petroleum), lette termisk krakkede; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en termisk krakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av umettede hydrokarboner, hovedsakelig C

10
-C

22
,

med kokeområde ca. 160 °C-370 °C.]

Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede lette katalytisk
krakkede; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av lette, katalytisk krakkede destillater for å
omdanne organisk svovel til hydrogensulfid, som deretter fjernes.
Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

9
-C

25
, med

kokeområde ca. 150 °C-400 °C. Den inneholder en forholdsvis
stor andel bisykliske aromatiske hydrokarboner.]

 Destillater (petroleum), lett, dampkrakket nafta; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner fra flertrinnsdestillasjon
av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig C

10
-C

18
.]
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 649-441-00-6  270-727-8  68477-38-3

649-442-00-1  271-260-2  68527-18-4

649-443-00-7  285-505-6  85116-53-6

649-444-00-2  295-411-7  92045-29-9

649-445-00-8  295-514-7  92062-00-5

649-446-00-3  295-517-3  92062-04-9

649-447-00-9  295-991-1  92201-60-0

649-448-00-4  297-905-8  93763-85-0

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), krakkede dampkrakkede petroleums-
destillater; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av et krakket, dampkrakket destillat og/eller dets fraksjonerings-
produkter. Den består av hydrokarboner, C

10
-forbindelser til

polymerer med lav molekylvekt.]

Gassoljer (petroleum), dampkrakkede; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en dampkrakkingsprosess. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

9
, med kokeområde

ca. 205 °C-400 °C.]

Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede termisk krakkede
middels tunge; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
fraksjonering med utgangspunkt i et råstoff fra hydrogen-
avsvovlede, termisk krakkede destillater. Den består hovedsakelig
av hydrokarboner, hovedsakelig C

11
-C

25
, med kokeområde

ca. 205 °C-400 °C.]

Gassolje (petroleum), termisk krakkede, hydrogenavsvovlede;
krakket gassolje

Rester (petroleum), hydrogenert dampkrakket nafta; krakket
gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
restfraksjon fra destillasjon av hydrogenbehandlet, dampkrakket
nafta. Den består hovedsakelig av hydrokarboner med kokeområde
ca. 200 °C-350 °C.]

Rester (petroleum), dampkrakkede naftadestillasjons-; krakket
gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
restprodukter ved separasjon av flytende produkter ved
dampkrakking av nafta ved høy temperatur. Kokeområdet er
ca. 147 °C-300 °C, og blandingen gir et ferdig oljeprodukt med
viskositet ca. 18 cSt ved 50 °C.]

Destillater (petroleum), lette katalytisk krakkede, termisk
nedbrutte; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av produktene fra en katalytisk krakkingsprosess, og som er blitt
brukt som varmeoverføringsvæske. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner med kokeområde ca. 190 °C-340 °C. Blandingen
kan inneholde organiske svovelforbindelser.]

Rester (petroleum), dampkrakket varmgjennombløtt nafta;
krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
reststoff fra destillasjon av dampkrakket, varmegjennombløtt
nafta, med kokeområde ca. 150 °C-350 °C.]
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 649-450-00-5  308-278-8  97926-59-5

649-451-00-0  309-865-1  101316-59-0

649-452-00-6  309-939-3  101631-14-5

 649-453-00-1  265-077-7  64741-76-0  L

649-454-00-7  265-090-8  64741-88-4  L

649-455-00-2  265-091-3  64741-89-5  L

 649-456-00-8  265-096-0  64741-95-3  L

 649-457-00-3  265-097-6  64741-96-4  L

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Gassoljer (petroleum), lette vakuum-, termisk krakkede
hydrogenavsvovlede; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved katalytisk
hydrogenavsvovling av termisk krakket, lett vakuumpetroleum.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig
C

14
-C

20
, med kokeområde ca. 270 °C-370 °C.]

Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede middels tunge
koks-; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
fraksjonering med utgangspunkt i hydrogenavsvovlet destillat
fra forkokser. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
C

12
-C

21
, med kokeområde ca. 200 °C-360 °C.]

Destillater (petroleum), tunge dampkrakkede; krakket gassolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved destillasjon
av dampkrakkede, tunge reststoffer. Den består hovedsakelig av
høyalkyliserte, tunge, aromatiske hydrokarboner med
kokeområde ca. 250 °C-400 °C.]

Destillater (petroleum), tunge hydrokrakkede; baseolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt fra destillasjon
av produktene fra en hydrokrakkingsprosess. Den består
hovedsakelig av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C

13
-C

39
,

med kokeområde ca. 260 °C-600 °C.]

Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
fra en løsemiddelekstraksjon. Den består hovedsakelig av mettede
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C.]

Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte lette parafiniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
fra en løsemiddelekstraksjon. Den består hovedsakelig av mettede
hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet under 19 cSt ved 40 °C.]

Restoljer (petroleum), løsemiddelavasfalterte; baseolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som løselig
fraksjon ved C

3
-C

4
-løsemiddelavasfaltering av en destillasjonsrest.

Den består av hydrokarboner, hovedsakelig større enn C
25

, med
kokeområde over ca. 400 °C.]

Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge nafteniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
fra en løsemiddelekstraksjon. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

minst 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis få n-
parafiner.]
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte lette nafteniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som raffinat
fra en løsemiddelekstraksjon. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

under 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis få n-
parafiner.]

Restoljer (petroleum), løsemiddelraffinerte; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som uløselig
fraksjon fra raffinering av en destillasjonsrest ved bruk av et
polart organisk løsemiddel som fenol eller furfural. Den består av
hydrokarboner, hovedsakelig større enn C

25
, med kokeområde

over ca. 400 °C.]

Destillater (petroleum), leirebehandlede tunge parafiniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av en petroleumsfraksjon med naturlig eller modifisert
leire i en kontakt- eller perkolasjonsprosess, for fjerning av spor
av polare forbindelser og urenheter. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

minst 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder en forholdsvis stor andel
mettede hydrokarboner.]

Destillater (petroleum), leirebehandlede lette parafiniske; baseolje
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av en petroleumsfraksjon med naturlig eller modifisert
leire i en kontakt- eller perkolasjonsprosess, for fjerning av spor
av polare forbindelser og urenheter. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

under 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder en forholdsvis stor andel
mettede hydrokarboner.]

Restoljer (petroleum), leirebehandlede; uspesifiserte baseoljer
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av en restolje med naturlig eller modifisert leire i en
kontakt- eller perkolasjonsprosess, for å fjerne spor av polare
forbindelser og urenheter. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

25
, med kokeområde over ca. 400 °C.]

 Destillater (petroleum), leirebehandlede tunge nafteniske; baseolje
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av en petroleumsfraksjon med naturlig eller modifisert
leire i en kontakt- eller perkolasjonsprosess, for å fjerne spor av
polare forbindelser og urenheter. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

minst 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis få n-
parafiner.]

649-458-00-9  265-098-1  64741-97-5  L

 649-459-00-4  265-101-6  64742-01-4  L

 649-460-00-X  265-137-2  64742-36-5  L

 649-461-00-5  265-138-8  64742-37-6  L

 649-462-00-0  265-143-5  64742-41-2  L

649-463-00-6  265-146-1  64742-44-5  L
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), leirebehandlede lette nafteniske; baseolje
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av en petroleumsfraksjon med naturlig eller modifisert
leire i en kontakt- eller perkolasjonsprosess for å fjerne spor av
polare forbindelser og urenheter. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

under 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis få n-
parafiner.]

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
,

og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C.
Den inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette nafteniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
,

og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet under 19 cSt ved 40 °C.
Den inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
,

og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C.
Den inneholder en forholdsvis stor andel mettede hydrokarboner.]

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
,

og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet under 19 cSt ved 40 °C.
Den inneholder en forholdsvis stor andel mettede hydrokarboner.]

Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede lette parafiniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved fjerning
av n-parafiner fra en petroleumsfraksjon ved løsemiddel-
krystallisasjon. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

under 19 cSt ved 40 °C.]

Restoljer (petroleum), hydrogenbehandlede; baseolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig større
enn C

25
, med kokeområde over ca. 400 °C.]

649-464-00-1  265-147-7  64742-45-6  L

649-465-00-7  265-155-0  64742-52-5  L

649-466-00-2  265-156-6  64742-53-6  L

649-467-00-8  265-157-1  64742-54-7  L

649-468-00-3  265-158-7  64742-55-8  L

649-469-00-9  265-159-2-  64742-56-9  L

649-470-00-4  265-160-8  64742-57-0  L
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Restoljer (petroleum), løsemiddelavvoksede; baseolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved fjerning
av lange forgrenede hydrokarboner fra en restolje ved
løsemiddelkrystallisasjon. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

25
, med kokeområde over ca. 400 °C.]

Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge nafteniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved fjerning
av n-parafiner fra en petroleumsfraksjon ved løsemiddel-
krystallisasjon. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt

ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede lette nafteniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved fjerning
av n-parafiner fra en petroleumsfraksjon ved løsemiddel-
krystallisasjon. Den består av hydrokarboner, hovedsakelig
C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet under 19 cSt

ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafiniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved fjerning
av n-parafiner fra en petroleumsfraksjon ved løsemiddel-
krystallisasjon. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

minst 19 cSt ved 40 °C.]

Nafteniske oljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved en
katalytisk avvoksingsprosess. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder
forholdsvis få n-parafiner.]

Nafteniske oljer (petroleum), katalytisk avvoksede lette; baseolje
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved en
katalytisk avvoksingsprosess. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

under 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis få n-
parafiner.]

Parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge;
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved en
katalytisk avvoksingsprosess. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C.]

649-471-00-X  265-166-0  64742-62-7  L

649-472-00-5  265-167-6  64742-63-8  L

649-473-00-0  265-168-1  64742-64-9  L

649-474-00-6  265-169-7  64742-65-0  L

 649-475-00-1  265-172-3  64742-68-3  L

649-476-00-7  265-173-9  64742-69-4  L

649-477-00-2  265-174-4  64742-70-7  L
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 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede lette; baseolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved en
katalytisk avvoksingsprosess. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet under 19 cSt ved 40 °C.]

Nafteniske oljer (petroleum), komplekse avvoksede tunge;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved fjerning
av uforgrenede n-parafinhydrokarboner som fast stoff, ved
behandling med et tilsetningsstoff som for eksempel urea. Den
består av hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig

oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C. Den
inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

Nafteniske oljer (petroleum), komplekse avvoksede lette; baseolje
� uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved en
katalytisk avvoksingsprosess. Den består av hydrokarboner,
hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

under 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder forholdsvis få n-
parafiner.]

Smøreoljer (petroleum), C
20

-C
50

, hydrogenbehandlede
nøytraloljebaserte, høy viskositet; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av lett vakuumgassolje, tung vakuumgassolje
og løsemiddelavasfaltert restolje i nærvær av katalysator i en
totrinnsprosess, med avvoksing utført mellom de to trinnene.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig
C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet ca. 112 cSt

ved 40 °C. Den inneholder en forholdsvis stor andel mettede
hydrokarboner.]

Smøreoljer (petroleum), C
15

-C
30

, hydrogenbehandlede
nøytraloljebaserte; uspesifiserte baseoljer
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av lett vakuumgassolje og tung
vakuumgassolje i nærvær av katalysator i en totrinnsprosess,
med avvoksing utført mellom de to trinn. Den består hovedsakelig
av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig

oljeprodukt med viskositet ca. 15 cSt ved 40 °C. Den inneholder
en forholdsvis stor andel mettede hydrokarboner.]

Smøreoljer (petroleum), C
20

-C
50

, hydrogenbehandlede
nøytraloljebaserte; uspesisfisert baseolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av lett vakuumgassolje, tung vakuumgassolje
og løsemiddelavasfaltert restolje i nærvær av katalysator i en
totrinnsprosess, med avvoksing utført mellom de to trinnene.
Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig
C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet ca. 32 cSt ved

40 °C. Den inneholder en forholdsvis stor andel mettede
hydrokarboner.]

649-478-00-8  265-176-5  64742-71-8  L

649-479-00-3  265-179-1  64742-75-2  L

649-480-00-9  265-180-7  64742-76-3  L

649-481-00-4  276-736-3  72623-85-9  L

 649-482-00-X  276-737-9  72623-86-0  L

649-483-00-5  276-738-4  72623-87-1  L
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 649-484-00-0  278-012-2  74869-22-0  L

 649-485-00-6  292-613-7  90640-91-8  L

649-486-00-1  292-614-2  90640-92-9  L

649-487-00-7  292-616-3  90640-94-1  L

649-488-00-2  292-617-9  90640-95-2  L

 649-489-00-8  292-618-4  90640-96-3  L

649-490-00-3  292-620-5  90640-97-4  L

649-491-00-9  292-656-1  90669-74-2  L

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Smøreoljer; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelekstraksjon og avvoksing. Den består hovedsakelig av
mettede hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

50
.]

Destillater (petroleum), komplekse avvoksede tunge parafiniske;
uspesifiserte baseoljer
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved avvoksing
av et tungt parafinisk destillat. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet høyere enn eller lik 19 cSt ved 40 °C.
Den inneholder forholdsvis få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), komplekse avvoksede lette parafiniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved avvoksing
av et lett, parafinisk destillat. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

12
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet under 19 cSt ved 40 °C. Den inneholder
forholdsvis få n-parafiner.]

Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafiniske,
leirebehandlede; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved behandling
av et tungt, avvokset parafinisk destillat med nøytral eller
modifisert leire i en kontakt- eller perkolasjonsprosess. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
.]

Hydrokarboner, C
20

-C
30

, løsemiddelavvoksede tunge parafiniske,
hydrogenbehandlede; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
hydrogenbehandling av et tungt, avvokset parafinisk destillat i
nærvær av katalysator. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
.]

Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede lette parafiniske,
leirebehandlede; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av et lett, avvokset parafinisk destillat med nøytral
eller modifisert leire i en kontakt- eller perkolasjonsprosess. Den
består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
.]

Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede lette parafiniske,
hydrogenbehandlede; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av et lett, avvokset parafinisk destillat i
nærvær av katalysator. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
.]

Restoljer (petroleum), hydrogenbehandlede løsemiddelav-
voksede; baseolje � uspesifisert
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649-492-00-4  294-843-3  91770-57-9  L

649-493-00-X  295-300-3  91995-39-0  L

649-494-00-5  295-301-9  91995-40-3  L

649-495-00-0  295-306-6  91995-45-8  L

 649-496-00-6  295-316-0  91995-54-9  L

 649-497-00-1  295-423-2  92045-42-6  L

649-498-00-7  295-424-8  92045-43-7  L

 649-499-00-2  295-499-7  92061-86-4  L

649-500-00-6  295-810-6  92129-09-4  L

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Restoljer (petroleum), katalytisk avvoksede; baseolje �
uspesifisert

Destillater (petroleum), avvoksede tunge parafiniske,
hydrogenbehandlede; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved intensiv
hydrogenering i nærvær av katalysator av et avvokset destillat.
Den består hovedsakelig av mettede hydrokarboner, hovedsakelig
C

25
-C

39
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet ca. 44 cSt ved

50 °C.]

Destillater (petroleum), avvoksede, lette parafiniske,
hydrogenbehandlede; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved intensiv
hydrogenering i nærvær av katalysator av et avvokset destillat.
Den består hovedsakelig av mettede hydrokarboner, hovedsakelig
C

21
-C

29
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet ca. 13 cSt ved

50 °C.]

Destillater (petroleum), hydrokrakkede løsemiddelraffinerte,
avvoksede; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av flytende hydrokarboner framstilt ved
omkrystallisasjon av avvoksede, hydrokrakkede, løsemiddel-
raffinerte petroleumsdestillater.]

Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte lette nafteniske,
hydrogenbehandlede; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av en petroleumsfraksjon i nærvær av
katalysator og fjerning av aromatiske hydrokarboner ved
løsemiddelekstraksjon. Den består hovedsakelig av nafteniske
hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet 13-15 cSt ved 40 °C.]

Smøreoljer (petroleum), C
17

-C
35

, løsemiddelekstraherte,
avvoksede, hydrogenbehandlede; baseolje � uspesifisert

Smøreoljer (petroleum), hydrokrakkede ikke-aromatiske
løsemiddelavparafinerte; baseolje � uspesifisert

Restoljer (petroleum), hydrokrakkede syrebehandlede
løsemiddelavvoksede; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelfjerning av parafiner fra reststoffet fra destillasjon av
syrebehandlede, hydrokrakkede tunge parafiner, med kokeområde
over ca. 380 °C.]

Parafinoljer (petroleum), løsemiddelraffinerte avvoksede tunge;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt fra
svovelholdig parafinisk råolje. Den består hovedsakelig av en
løsemiddelraffinert og avvokset smøreolje med viskositet 65 cSt
ved 50 °C.]
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649-501-00-1  297-474-6  93572-43-1  L

 649-502-00-7  297-857-8  93763-38-3  L

649-503-00-2  300-257-1  93924-61-9  L

649-504-00-8  305-588-5  94733-08-1  L

649-505-00-3  305-589-0  94733-09-2  L

649-506-00-9  305-594-8  94733-15-0  L

 649-507-00-4  305-595-3  94733-16-1  L

 649-508-00-X  305-971-7  95371-04-3  L

 649-509-00-5  305-972-2  95371-05-4  L

 649-510-00-0  305-974-3  95371-07-6  L

649-511-00-6  305-975-9  95371-08-7  L

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Smøreoljer (petroleum), baseoljer, parafiniske; baseolje �
uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved raffinering
av råolje. Den består hovedsakelig av aromatiske, nafteniske og
parafiniske hydrokarboner, og gir et ferdig oljeprodukt med
viskositet 23 cSt ved 40 °C.]

Hydrokarboner, hydrokrakkede parafiniske destillasjonsrester,
løsemiddelavvoksede; baseolje � uspesifisert

Hydrokarboner, C
20

-C
50

, restolje-hydrogenering, vakuum-
destillat; baseolje � uspesifisert

Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte hydrogenbehandlede
tunge, hydrogenerte; baseolje � uspesifisert

Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte hydrokrakkede lette;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelavaromatisering av reststoffet fra hydrokrakking av
petroleum. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

18
-C

27
, med kokeområde ca. 370 °C-450 °C.]

Smøreoljer (petroleum), C
18

-C
40

, løsemiddelavvoksede
hydrokrakkede destillatbaserte; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelavvoksing av destillasjonsresten av produktet fra
hydrokrakking av petroleum. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

18
-C

40
, med kokeområde

ca. 370 °C-550 °C.]

Smøreoljer (petroleum), C
18

-C
40

,, løsemiddelavvoksede
hydrogenerte raffinatbaserte; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelavvoksing av det hydrogenerte raffinatet som er
framkommet ved løsemiddelekstraksjon av et hydrogenbehandlet
petroleumsdestillat. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

18
-C

40
, med kokeområde ca. 370 °C-550 °C.]

Hydrokarboner, C
13

-C
30

, aromatrike, løsemiddelekstrahert
naftenisk destillat; baseolje � uspesifisert

Hydrokarboner, C
16

-C
32

, aromatrike, løsemiddelekstrahert
naftenisk destillat; baseolje � uspesifisert

Hydrokarboner, C
37

-C
68

, avvoksede avasfalterte
hydrogenbehandlede vakuumdestillasjonsrester; baseolje �
uspesifisert

Hydrokarboner, C
37

-C
65

, hydrogenbehandlede avasfalterte
vakuumdestillasjonsrester; baseolje � uspesifisert
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649-512-00-1  307-010-7  97488-73-8  L

649-513-00-7  307-011-2  97488-74-9  L

694-514-00-2  307-034-8  97488-95-4  L

649-515-00-8  307-661-7  97675-87-1  L

 649-516-00-3  307-755-8  97722-06-0  L

649-517-00-9  307-758-4  97722-09-3  L

649-518-00-4  307-760-5  97722-10-6  L

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Destillater (petroleum), hydrokrakkede løsemiddelraffinerte lette;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelbehandling av et destillat fra hydrokrakkede
petroleumsdestillater. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

18
-C

27
, med kokeområde ca. 370 °C-450 °C.]

Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte hydrogenerte tunge;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelbehandling av et hydrogenert petroleumsdestillat. Den
består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

19
-C

40
, med

kokeområde ca. 390 °C-550 °C.]

Smøreoljer (petroleum), C
18

-C
27

, hydrokrakkede løsemiddel-
avvoksede; baseolje � uspesifisert

Hydrokarboner, C
17

-C
30

, hydrogenbehandlet løsemiddel av
asfaltert atmosfærisk destillasjonsrest, lette destillater;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet som forløp ved
vakuumdestillasjon av strømmene fra hydrogenbehandling av en
løsemiddelavasfaltert vakuumdestillasjonsrest i nærvær av
katalysator. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

17
-C

30
, med kokeområde ca. 300 °C-400 °C.

Den gir et ferdig oljeprodukt med viskositet 4 cSt ved ca. 100 °C.]

Hydrokarboner, C
17

-C
40

, hydrogenbehandlet løsemiddelav-
asfaltert destillasjonsrest, lette vakuumdestillater;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner dannet som forløp ved
vakuumdestillasjon av strømmene fra katalytisk hydrogen-
behandling av en løsemiddelavasfaltert vakuumdestillasjonsrest
med viskositet 8 cSt ved ca. 100 °C. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

17
-C

40
, med kokeområde

ca. 300 °C-500 °C.]

Hydrokarboner, C
13

-C
27

, løsemiddelekstraherte lette nafteniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
ekstraksjon av aromater fra et lett naftenisk destillat med viskositet
9,5 cSt ved 40 °C. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

13
-C

27
, med kokeområde ca. 240 °C-400 °C.]

Hydrokarboner, C
14

-C
29

, løsemiddelekstraherte lette nafteniske;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
ekstraksjon av aromater fra et lett, naftenisk destillat med
viskositet 16 cSt ved 40 °C. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

14
-C

29
, med kokeområde

ca. 250 °C-425 °C.]

Hydrokarboner, C
27

-C
42

, avaromatiserte; baseolje � uspesifisert  649-519-00-X  308-131-8  97862-81-2  L
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 649-520-00-5  308-132-3  97862-82-3  L

 649-521-00-0  308-133-9  97862-83-4  L

 649-523-00-1  308-289-8  97926-70-0  L

649-525-00-2  309-710-8  100684-37-5  L

649-526-00-8  309-711-3  100684-38-6  L

 649-527-00-3  309-874-0  101316-69-2

 649-528-00-9  309-875-6  101316-70-5 L

649-529-00-4  309-876-1  101316-71-6  L

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Hydrokarboner, C
17

-C
30

, hydrogenbehandlede destillater,
lette destillater; baseolje � uspesifisert

Hydrokarboner, C
27

-C
45

, naftenisk vakuumdestillasjon;
baseolje � uspesifisert

Hydrokarboner, C
27

-C
45

, avaromatiserte; baseolje � uspesifisert  649-522-00-6  308-287-7  97926-68-6  L

Hydrokarboner, C
20

-C
58

, hydrogenbehandlede; baseolje �
uspesifisert

Hydrokarboner, C
27

-C
42

, nafteniske; baseolje � uspesifisert  649-524-00-7  308-290-3  97926-71-1  L

Restoljer (petroleum), karbonbehandlede løsemiddel av voksede;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved at
løsemiddelavvoksede restoljer behandles med aktivkull for å fjerne
spor av polare bestanddeler og urenheter.]

Restoljer (petroleum), leirebehandlede løsemiddel av voksede;
baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved at
løsemiddelavvoksede restoljer behandles med blekejord for å fjerne
spor av polare bestanddeler og urenheter.]

Smøreoljer (petroleum), C
>25

, løsemiddelekstraherte, avasfalterte,
avvoksede, hydrogenerte; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelekstraksjon og hydrogenering av vakuum-
destillasjonsrester. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig større enn C

25
, og gir et ferdig oljeprodukt med

viskositet ca. 32-37 cSt ved 100 °C.]

Smøreoljer (petroleum), C
17

-C
32

, løsemiddelekstraherte,
avvoksede, hydrogenerte; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelekstraksjon og hydrogenering av reststoffer fra
atmosfærisk destillasjon. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

17
-C

32
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet ca. 17-23 cSt ved 40 °C.]

Smøreoljer (petroleum), C
20

-C
35

 løsemiddelekstraherte,
avvoksede, hydrogenerte; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelekstraksjon og hydrogenering av reststoffer fra
atmosfærisk destillasjon. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

35
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet ca. 37-44 cSt ved 40 °C.]
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649-530-00-X  309-877-7  101316-72-7  L

649-531-00-5  272-175-3  68783-00-6  L

 649-532-00-0  272-180-0  68783-04-0  L

649-533-00-6  272-342-0  68814-89-1  L

649-534-00-1  292-631-5  90641-07-9  L

649-535-00-7  292-632-0  90641-08-0  L

649-536-00-2  292-633-6  90641-09-1  L

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Smøreoljer (petroleum), C
24

-C
50

, løsemiddelekstraherte,
avvoksede, hydrogenerte; baseolje � uspesifisert
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelekstraksjon og hydrogenering av reststoffer fra
atmosfærisk destillasjon. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

24
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt

med viskositet ca. 16-75 cSt ved 40 °C.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt naftendestillat,
aromatisk konsentrat; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[Et aromatisk konsentrat framstilt ved tilsetting av vann til et
løsemiddelekstrakt av et tungt naftenisk destillat og et
ekstraksjonsmiddel.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), løsemiddelraffinert tungt
parafindestillat; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som ekstrakt
ved reekstraksjon av et løsemiddelraffinert tungt parafinisk
destillat. Den består av mettede og aromatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

20
-C

50
.]

Ekstrakter (petroleum), tunge parafindestillater, løsemiddelav-
asfalterte; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som ekstrakt
ved løsemiddelekstraksjon av et tungt parafinisk destillat.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt naftendestillat,
hydrogenbehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av et løsemiddelekstrakt av et tungt naftenisk
destillat i nærvær av katalysator. Den består hovedsakelig av
aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
, og gir et ferdig

oljeprodukt med viskositet 19 cSt eller mer ved 40 °C.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt parafindestillat,
hydrogenbehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av et løsemiddelekstrakt av et tungt
parafinisk destillat i nærvær av katalysator. Den består
hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

21
-C

33
, med

kokeområde ca. 350 °C-480 °C.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat,
hydrogenbehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av et løsemiddelekstrakt av et lett parafinisk
destillat i nærvær av katalysator. Den består hovedsakelig av
hydrokarboner, hovedsakelig C

17
-C

26
, med kokeområde

ca. 280 °C-400 °C.]
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649-537-00-8  295-335-4  91995-73-2  L

649-538-00-3  295-338-0  91995-75-4  L

649-539-00-9  295-339-6  91995-76-5  L

649-540-00-4  295-340-1  91995-77-6  L

649-541-00-X  295-342-2  91995-79-8  L

 649-542-00-5  296-437-1  92704-08-0  L

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat,
hydrogenbehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som ekstrakt
fra løsemiddelekstraksjon av et middels tungt parafinisk
løsemiddeldestillat behandlet med hydrogen i nærvær av
katalysator. Den består hovedsakelig av aromatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

16
-C

36
.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett naftendestillat,
hydrogenavsvovlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved at et
ekstrakt fra en løsemiddelekstraksjon behandles med hydrogen i
nærvær av katalysator, under forhold som primært skal fjerne
svovelforbindelser. Den består hovedsakelig av aromatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

30
. Den kan inneholde

fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner med fire
til seks kondenserte ringer.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat,
syrebehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt som en
fraksjon fra destillasjon av et ekstrakt fra løsemiddelekstraksjon
av lette parafiniske petroleumsdestillater som har gjennomgått
svovelsyreraffinering. Den består hovedsakelig av aromatiske
hydrokarboner, hovedsakelig C

16
-C

32
.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat,
hydrogenavsvovlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelekstraksjon av et lett, parafinisk destillat og behandlet
med hydrogen for å omdanne organisk svovel til hydrogensulfid,
som deretter fjernes. Den består hovedsakelig av hydrokarboner,
hovedsakelig C

15
-C

40
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet

minst 10 cSt ved 40 °C.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett vakuumgassolje,
hydrogenbehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelekstraksjon av lette vakuumpetroleumsgassoljer og
behandlet med hydrogen i nærvær av katalysator. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig
C

13
-C

30
.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt parafindestillat,
leirebehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet ved
behandling av en petroleumsfraksjon med naturlig eller modifisert
leire i en kontakt- eller perkolasjonsprosess, for å fjerne spor av
polare forbindelser og urenheter. Den består hovedsakelig av
aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig C

20
-C

50
. Den kan

inneholde fem vektprosent eller mer av aromatiske hydrokarboner
med fire til seks kondenserte ringer.]
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649-543-00-0  297-827-4  93763-10-1  L

649-544-00-6  297-829-5  93763-11-2  L

649-545-00-1  309-672-2  100684-02-4  L

649-546-00-7  309-673-8  100684-03-5  L

649-547-00-2  309-674-3  100684-04-6  L

649-548-00-8  309-675-9  100684-05-7  L

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt naftendestillat,
hydrogenavsvovlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av et petroleumsråstoff for å omdanne
organisk svovel til hydrogensulfid, som deretter fjernes. Den
består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig C

15
-C

50
, og

gir et ferdig oljeprodukt med viskositet minst 19 cSt ved 40 °C.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), løsemiddelavvokset tungt
parafindestillat, hydrogenavsvovlede; aromatisk ekstrakt av
destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
hydrogenbehandling av løsemiddelavvokset petroleumsråstoff for
å omdanne organisk svovel til hydrogensulfid, som deretter
fjernes. Den består hovedsakelig av hydrokarboner, hovedsakelig
C

15
-C

50
, og gir et ferdig oljeprodukt med viskositet høyere enn

19 cSt ved 40 °C.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat,
karbonbehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som en
fraksjon ved destillasjon av et ekstrakt fra løsemiddelekstraksjon
av et lett, parafinisk toppdestillat, og behandlet med aktivkull
for å fjerne spor av polare bestanddeler og urenheter. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig
C

16
-C

32
.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat,
leirebehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som en
fraksjon ved destillasjon av et ekstrakt fra løsemiddelekstraksjon
av lette parafiniske toppdestillater, og behandlet med blekejord
for å fjerne spor av polare bestanddeler og urenheter. Den består
hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, hovedsakelig
C

16
-C

32
.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett vakuumgassolje,
karbonbehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelekstraksjon av lett vakuumgassolje og behandling med
aktivkull for å fjerne spor av polare bestanddeler og urenheter.
Den består hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

13
-C

30
.]

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett vakuumgassolje,
leirebehandlede; aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
[En kompleks blanding av hydrokarboner framstilt ved
løsemiddelekstraksjon av lette vakuumgassoljer og behandling
med blekejord for å fjerne spor av polare bestanddeler og urenheter.
Den består hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner,
hovedsakelig C

13
-C

30
.]
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 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Bunnolje (petroleum); bunnolje
[En kompleks blanding av hydrokarboner framkommet som
oljefraksjon fra en løsemiddelavoljings- eller voksutsvettings-
prosess. Den består hovedsakelig av forgrenede hydrokarboner,
hovedsakelig C

20
-C

50
.]

 Bunnoljer (petroleum), hydrogenbehandlede; bunnolje  649-550-00-9  295-394-6  92045-12-0  L

Nr. 30 � Mutagene stoffer: kategori 2

 Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

 Heksametylfosfortriamid; heksametylfosforamid  015-106-00-2  211-653-8  680-31-9

 Dietylsulfat  016-027-00-6  200-589-6  64-67-5

 Benzo(a)pyren; benzo(d,e,f)krysen  601-032-00-3  200-028-5  50-32-8

 1,2-dibrom-3-klorpropan  602-021-00-6  202-479-3  96-12-8

 Etylenoksid; oksiran  603-023-00-X  200-849-9  75-21-8

Metylakrylamidometoksyacetat (som inneholder >  0,1 %
akrylamid)

Metylakrylamidometoksyglykolat (som inneholder >  0,1 %
akrylamid)

Etylenimin; aziridin  613-001-00-1  205-793-9  151-56-4

akrylamid  616-003-00-0  201-173-7  79-06-1

Nr. 31 � Reproduksjonstoksiske stoffer: kategori 1

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

 Karbonmonoksid  006-001-00-2  211-128-3  630-08-0

 Blyheksafluorsilikat  009-014-00-1  247-278-1  25808-74-6

 Blyforbindelser som ikke ellers er oppført i dette vedlegg  082-001-00-6

 Blyalkyler  082-002-00-1

 Blyazid  082-003-00-7  236-542-1  13424-46-9

 649-549-00-3  265-171-8  64742-67-2  L

 607-190-00-X  401-890-7  77402-03-0

 607-210-00-7  403-230-3  77402-03-0
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Blykromat  082-004-00-2  231-846-0  7758-97-6

Blydiacetat  082-005-00-8  206-104-4  301-04-2

Triblybisortofosfat  082-006-00-3  231-205-5  7446-27-7

Blyacetat, basisk  082-007-00-9  215-630-3  1335-32-6

Bly(II)metansulfonat  082-008-00-4  401-750-5  17570-76-2

Blysulfokromatgult (C.I. Pigment Yellow 34);
(Dette stoff identifiseres i Colour Index ved Colour Index
Constitution Number C.I. 77603.)

Blysulfokromatrødt (C.I. Pigment Red 104);
(Dette stoff identifiseres i Colour Index ved Colour Index Con-
stitution Number C.I. 77605.)

Blyhydrogenarsenat  082-011-00-0  232-064-2  7784-40-9

Warfarin; 4-hydroksy-3-(3-okso-1-fenyl-butyl)kumarin  607-056-00-0  201-377-6  81-81-2

 Bly-2,4,6-trinitroresorcinolat; blystyfnat  609-019-00-4  239-290-0  15245-44-0

Nr. 31 � Reproduksjonstoksiske stoffer: kategori 2

Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

Nikkeltetrakarbonyl  028-001-00-1  236-669-2  13463-39-3

Benzo(a)pyren; benzo(d,e,f)krysen  601-032-00-3  200-028-5  50-32-8

2-metoksyetanol; etylenglykolmonometyleter; metylglykol  603-011-00-4  203-713-7  109-86-4

2-etoksyetanol; etylenglykolmonoetyleter; etylglykol  603-012-00-X  203-804-1  110-80-5

2-metoksyetylacetat; metylglykolacetat  607-036-00-1  203-772-9  110-49-6

2-etoksyetylacetat; etylglykolacetat  607-037-00-7  203-839-2  111-15-9

2-etylheksyl-[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroksyfenyl]-
metyl]tio]acetat

Binapakryl (ISO); 2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotonat  607-024-00-1  207-612-9  485-31-4

Dinoseb; 2-(1-metyl-n-propyl)-4,6-dinitrofenol  609-025-00-7  201-861-7  88-85-7

Salter og estere av dinoseb, som ikke ellers er oppført i dette
vedlegg

 082-009-00-X  215-693-7  1344-37-2

 082-010-00-5  235-759-9  12656-85-8

607-203-00-9  279-452-8  80387-97-9

609-026-00-2
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Stoffer  Indeksnummer  EF-nummer  CAS-nummer  Merknader

 Dinoterb; 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol  609-030-00-4  215-813-8  1420-07-1

 Salter og estere av dinoterb  609-031-00-X

 Nitrofen (ISO); 2,4-diklorfenyl-4-nitrofenyleter  609-040-00-9  217-406-0  1836-75-5

 (metyl-ONN-azoksy)metylacetat; (metylazoksy)metylacetat  611-004-00-2  209-765-7  592-62-1

 Etylentiourea; imidazolidin-2-tion  613-039-00-9  202-506-9  96-45-7

 N,N-dimetylformamid  616-001-00-X  200-679-5  68-12-2»
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 108/98
av 1. desember 1998

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 74/98 av 17. juli 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/31/EF av 22. juni 1998 om
endring av rådsdirektiv 93/6/EØF om investeringsforetaks og
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IX nr. 30a (rådsdirektiv 93/6/EØF) tilføyes
følgende før tilpasningene:

�, endret ved:

- 398 L 0031: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/31/EF
av 22. juni 1998 (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 13), rettet ved
EFT L 248 av 8.9.1998, s. 20.�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/31/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 2. desember 1998, 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, 1. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
____________
(1) EFT L 172 av 8.7.1999, s. 53, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 30 av 8.7.1999, s. 130.

(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 13.

99/EØS/46/03
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/31/EF

av 22. juni 1998

om endring av rådsdirektiv 93/6/EØF om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners
kapitaldekningsgrad(*)

_______________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 204 av 21.7.1998, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/98 av 1. desember 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 240 av 6.8.1997, s. 24, og EFT C 118 av 17.4.1998, s. 16.

(2) EFT C 19 av 21.1.1998, s. 9.

(3) Uttalelse avgitt 7. oktober 1997.

(4) Europaparlamentsuttalelse av 18. desember 1997 (EFT C 14 av 19.1.1998),
Rådets felles holdning av 9. mars 1998 (EFT C 135 av 30.4.1998, s. 7) og
Europaparlamentsbeslutning av 30. april 1998 (EFT C 152 av 18.5.1998).
Rådsbeslutning av 19. mai 1998.

(5) EFT L 386 av 30.12.1989, s. 14. Direktivet sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/32/EF (se EFT L 204 av 21.7.1998,
s. 26).

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske monetære
institutt(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Risikoen forbundet med råvarehandel og råvarederivater
omfattes for tiden av rådsdirektiv 89/647/EØF
av 18. desember 1989 om kredittinstitusjoners
kapitaldekning(5). Markedsrisikoen forbundet med disse
posisjonene er imidlertid ikke presist dekket av direktiv
89/647/EØF. Det er nødvendig å utvide begrepet
«handelsportefølje» til å omfatte posisjoner i råvarer eller
råvarederivater som innehas for handelsformål, og som er
utsatt hovedsakelig for markedsrisiko. Institusjonene skal
overholde dette direktivs bestemmelser om dekning av
råvarerisiko for sin samlede virksomhet. Fellesskapet ser
med stadig større bekymring på de grove tilfeller av bedrageri
som begås av visse råvarederivathandlere, og som truer

terminhandelens anseelse og integritet. Det er ønskelig at
Kommisjonen vurderer å fastsette tilsynsmessige betingelser
for å hindre slik bedragerivirksomhet i framtiden.

2) I rådsdirektiv 93/6/EØF av 15. mars 1993 om
investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapital-
dekningsgrad(6) er det fastsatt en standardmetode for
beregning av kapitalkrav for den markedsrisiko
investeringsforetak og kredittinstitusjoner påtar seg.
Institusjonene har utviklet egne risikostyringssystemer (in-
terne modeller) som mer nøyaktig enn standardmetoden
skal måle den markedsrisiko som investeringsforetak og
kredittinstitusjoner er utsatt for. Bruken av mer nøyaktige
metoder for måling av risiko bør fremmes.

3) Bruken av slike interne modeller for beregning av
kapitalkrav krever strenge interne kontrollordninger og bør
godkjennes og underlegges tilsyn av vedkommende
myndigheter. Ved en etterkontroll («back-testing») skal det
kontrolleres at resultatene av beregningen på grunnlag av
den interne modellen fortsatt er pålitelige.

4) Vedkommende myndigheter bør kunne tillate at
marginkravene for terminkontrakter og opsjoner omsatt på
børs og, i en overgangsperiode, for avregnede OTC-derivater
av tilsvarende art kan anvendes i stedet for det kapitalkrav
som beregnes for slike instrumenter i samsvar med dette
direktiv, forutsatt at dette ikke fører til et kapitalkrav som
er lavere enn det som er beregnet i henhold til de øvrige
metodene fastsatt i dette direktiv. Anvendelsen av denne
regelen krever ikke at de institusjoner som anvender den,
fortløpende skal kontrollere likeverdigheten mellom disse
marginkravene og de kapitalkravene som er beregnet i
henhold til de øvrige metodene fastsatt i dette direktiv.

5) De regler som er vedtatt på et bredere internasjonalt
plan for å fremme bruken av mer avanserte risikostyrings-
systemer på grunnlag av interne modeller, kan føre til at
kapitalkravene for kredittinstitusjoner fra tredjestater
reduseres. Disse kredittinstitusjonene konkurrerer med
investeringsforetak og kredittinstitusjoner med hovedkontor
i medlemsstatene. Det er bare ved en endring av direktiv
93/6/EØF at investeringsforetak og kredittinstitusjoner med
hovedkontor i medlemsstatene kan få en tilsvarende
oppmuntring til å utvikle og bruke interne modeller.

_______________

(6) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/33/EF (EFT L 204 av 21.7.1998).
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6) Med henblikk på beregning av kapitalkravene for
markedsrisiko bør posisjoner i gull og gullderivater behandles
på tilsvarende måte som valutaposisjoner.

7) Emisjon av ansvarlig lånekapital bør ikke automatisk
utelukke at en utsteders egenkapitalinstrumenter inngår i en
beholdning som oppfyller vilkårene for en spesifikk
risikovekting på 2 % i henhold til nr. 33 i vedlegg I til direktiv
93/6/EØF.

8) Dette direktiv er i tråd med det arbeid som et internasjonalt
forum av tilsynsmyndigheter innen banksektoren har gjort
med hensyn til tilsynsmessig behandling av markedsrisiko
og posisjoner i råvarer og råvarederivater.

9) For å sikre en harmonisert anvendelse av dette direktiv er
det nødvendig å innføre en overgangsordning på frivillig
grunnlag når det gjelder kapitalkrav for investeringsforetak
og kredittinstitusjoner som handler med råvarer i betydelig
omfang, som har en diversifisert råvareportefølje og som
ennå ikke er i stand til å benytte modeller for beregning av
kapitalkravet for råvarerisiko.

10) Dette direktiv er det best egnede middel til å nå de ønskede
mål og går ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå
målene �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 93/6/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 6 bokstav a) samt innledningen og i) og ii) i nr. 6
bokstav b) skal lyde:

«a) posisjoner i finansielle instrumenter, råvarer eller
råvarederivater som institusjonen sitter med for
egen regning med henblikk på videresalg, og/eller
som institusjonen har ervervet for på kort sikt å
dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller
mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- eller
rentevariasjoner, samt posisjoner i finansielle
instrumenter, råvarer og råvarederivater som
skyldes samtidige kjøp og salg for egen regning
(«matched principal broking»), eller posisjoner
som institusjonen sitter med for å sikre andre
deler av handelsporteføljen, og

b) engasjementer knyttet til uoppgjorte
transaksjoner, «free deliveries» og
OTC-derivater omhandlet i nr. 1, 2, 3 og 5 i
vedlegg II, engasjementer knyttet til
gjenkjøpsavtaler og utlån av verdipapirer og

råvarer basert på verdipapirer eller råvarer som
inngår i handelsporteføljen som definert i bokstav
a) og omhandlet i nr. 4 i vedlegg II, og, under
forutsetning av vedkommende myndigheters
tillatelse, engasjementer knyttet til omvendte
gjenkjøpsavtaler og innlån av verdipapirer og
råvarer omhandlet i nevnte nr. 4 som oppfyller
vilkårene enten i i), ii), iii) og v) eller vilkårene i
iv) og v) nedenfor:

i) engasjementene føres daglig til markedsverdi
i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
vedlegg II,

ii) sikkerheten verdijusteres for å ta hensyn til
vesentlige endringer i verdien av de
verdipapirer eller råvarer som inngår i
vedkommende avtale eller transaksjon, i
samsvar med en regel som kan godtas av
vedkommende myndigheter,».

b) Nr. 15 og 16 skal lyde:

«15) «warrant»: et verdipapir som i sin løpetid eller
på forfallsdag gir innehaveren rett til å kjøpe et
underliggende aktivum til en fastsatt pris. Det
kan gjøres opp ved levering av det underliggende
aktivum selv eller ved kontant betaling,

16) «lagerfinansiering»: posisjoner der et fysisk
lager er solgt på termin, og der
finansieringskostnadene fastlåses inntil
tidspunktet for terminsalget,».

c) Nr. 17 første ledd skal lyde:

«17) «gjenkjøpsavtale» og «omvendt gjenkjøps-
avtale»: en avtale som innebærer at en institusjon
eller dens motpart overdrar verdipapirer eller
råvarer eller garanterte rettigheter til å erverve
verdipapirer eller råvarer, når vedkommende
garanti er utstedt av en anerkjent børs som er i
besittelse av rettighetene til verdipapirene eller
råvarene, og når avtalen ikke tillater en institusjon
å overdra eller pantsette et bestemt verdipapir
eller en bestemt råvare til mer enn én motpart
om gangen, og samtidig forplikter seg til å kjøpe
dem tilbake (eller kjøpe tilbake andre verdipapirer
eller råvarer av samme type) til en fastsatt pris
og på et senere tidspunkt som er fastsatt eller
skal fastsettes av institusjonen som foretar
overdragelsen. En slik avtale er en gjenkjøpsavtale
for institusjonen som selger verdipapirene eller
råvarene, og en omvendt gjenkjøpsavtale for
institusjonen som kjøper dem.»
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d) Nr. 18 skal lyde:

«18) «utlån av verdipapirer eller råvarer» og «innlån
av verdipapirer eller råvarer»: en transaksjon
som innebærer at en institusjon eller dens
motpart overdrar verdipapirer eller råvarer mot
passende sikkerhet og mot at låntakeren
forplikter seg til å tilbakelevere verdipapirer
eller råvarer av samme type på et senere
tidspunkt eller når institusjonen som overdrar
verdipapirene eller råvarene, ber om det. Dette
er et utlån av verdipapirer eller råvarer for
institusjonen som overdrar dem, og et innlån av
verdipapirer eller råvarer for institusjonen som
de overdras til.

Innlån av verdipapirer eller råvarer skal
betraktes som en transaksjon mellom
profesjonelle markedsdeltakere når motparten
er underlagt samordnede rammebetingelser og
samordnet tilsyn på fellesskapsplan eller
er en kredittinstitusjon i sone A som definert i
direktiv 89/647/EØF eller er et anerkjent
investeringsforetak fra en tredjestat, eller når
transaksjonen er inngått med en anerkjent
oppgjørssentral eller en anerkjent børs,».

2) Artikkel 4 nr. 1 første ledd nr. i) og ii) skal lyde:

«i) kapitalkravene beregnet i samsvar med vedlegg I, II
og VI og eventuelt med vedlegg VIII med hensyn til
deres handelsporteføljer,

ii) kapitalkravene beregnet i samsvar med vedlegg III og
VII og eventuelt med vedlegg VIII med hensyn til
deres samlede virksomhet,».

3)  Artikkel 5 nr. 2 skal lyde:

«2. Uten hensyn til nr. 1 skal institusjoner som beregner
kapitalkravene for sin handelsportefølje etter vedlegg
I og II og eventuelt vedlegg VIII, styre og kontrollere
sine store engasjementer i samsvar med direktiv
92/121/EØF, med de endringer som er fastsatt i
vedlegg VI til dette direktiv.»

4) Artikkel 7 nr. 10 og innledningen til artikkel 7 nr. 11 skal
lyde:

«10. Dersom muligheten til fritak fastsatt i nr. 7 og 9 ikke
benyttes, kan vedkommende myndigheter, for beregning
på konsolidert grunnlag av kapitalkravene fastsatt i vedlegg
I og VIII og beregning av engasjementene overfor kunder
omhandlet i vedlegg VI, gi tillatelse til at posisjoner i én
institusjons handelsportefølje motregnes mot posisjoner i
en annen institusjons handelsportefølje i samsvar med
reglene fastsatt i vedlegg I, VI og VIII.

Dessuten kan de tillate at valutaposisjoner tilhørende én
institusjon motregnes mot valutaposisjoner tilhørende en
annen institusjon i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg
III og/eller vedlegg VIII. De kan også tillate at
råvareposisjoner tilhørende én institusjon motregnes mot
råvareposisjoner tilhørende en annen institusjon i samsvar
med reglene fastsatt i vedlegg VII og/eller vedlegg VIII.

11. Vedkommende myndigheter kan også tillate at
motregning finner sted mellom handelsportefølje og
henholdsvis valuta- og råvareposisjoner i institusjoner som
ligger i tredjestater, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt
samtidig:».

5) Artikkel 8 nr. 5 skal lyde:

«5. Vedkommende myndigheter skal kreve at
institusjonene umiddelbart rapporterer til dem alle tilfeller
der deres motparter i gjenkjøpsavtaler eller omvendte
gjenkjøpsavtaler eller i transaksjoner med utlån og innlån
av verdipapirer og råvarer ikke oppfyller sine forpliktelser.
Senest tre år etter datoen nevnt i artikkel 12 skal
Kommisjonen framlegge en rapport for Rådet om slike
tilfeller og om følgene for ordningen fastsatt i dette direktiv
for slike avtaler og transaksjoner. Rapporten skal også
inneholde en beskrivelse av hvordan institusjonene
oppfyller de vilkår i artikkel 2 nr. 6 bokstav b) i)-v) som
gjelder for dem, og særlig vilkåret i v). Rapporten skal
dessuten beskrive alle endringer som har funnet sted i det
relative volum av institusjonenes tradisjonelle utlån og
utlånsvolumet gjennom omvendte gjenkjøpsavtaler og
transaksjoner i forbindelse med innlån av verdipapirer eller
råvarer. Dersom Kommisjonen på grunnlag av rapporten
og andre opplysninger finner at ytterligere sikkerhetstiltak
er nødvendige for å hindre misbruk, skal den framlegge
egnede forslag.»

6) Ny artikkel 11a skal lyde:

«Artikkel 11a

Inntil 31. desember 2006 kan medlemsstatene tillate sine
institusjoner å anvende de spredningsminstesatser,
lagerholdsminstesatser og enkeltstående terminkontrakts-
minstesatser («minimum spread, carry and outright rates»)
som er fastsatt i tabellen nedenfor, i stedet for de satser
som er angitt i vedlegg VII nr. 13, 14, 17 og 18, forutsatt at
institusjonene etter vedkommende myndigheters
oppfatning

i) i betydelig omfang handler med råvarer,

ii) har en diversifisert råvareportefølje,

iii) ennå ikke er i stand til å benytte interne modeller for
beregning av kapitalkrav for råvarerisiko i samsvar
med vedlegg VIII.
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Tabell

 Edel- Andre,
metaller Uedle Landbruks- herunder
(unntatt metaller varer energi-

gull) produkter

Spredningssats
(spread rate) (%) 1,0  1,2  1,5  1,5

Lagerholdssats
(carry rate) (%)  0,3  0,5  0,6  0,6

Enkeltstående
terminkontraktssats
(outright rate) (%)  8  10  12  15

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
anvendelsen av denne artikkel.»

7) Vedlegg I, II, III og V endres, og vedlegg VII og VIII tilføyes
i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
24 måneder etter dets ikrafttredelse. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 22. juni 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

President Formann
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VEDLEGG

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) I nr. 4 utgår siste punktum og følgende ledd tilføyes:

«Vedkommende myndigheter kan tillate at kapitalkravet for en børshandlet terminkontrakt
settes til samme margin som børsen selv krever, dersom de er overbevist om at marginen er et
nøyaktig mål på den risiko terminkontrakten innebærer, og om at den minst tilsvarer det
kapitalkrav for en terminkontrakt som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden
beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII.
Inntil 31. desember 2006 kan vedkommende myndigheter også tillate at kapitalkravet for en
OTC-derivatkontrakt av den type som er omhandlet i dette nummer, og som avregnes av en
oppgjørssentral som er godkjent av dem, tilsvarer den margin som kreves av oppgjørssentralen,
dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko derivatkontrakten
innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for vedkommende kontrakt som ville
følge av en beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de
interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII.»

b) Nr. 5 tredje ledd skal lyde:

«Vedkommende myndigheter skal kreve at det finnes dekning for annen risiko enn deltarisiko
i forbindelse med opsjoner. De kan tillate at kravet til kapitaldekning for en utstedt opsjon
omsatt på børsen er lik den margin børsen selv krever, dersom de er overbevist om at marginen
er et nøyaktig mål på den risiko opsjonen innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav
for en opsjon som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette
vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII. Inntil
31. desember 2006 kan vedkommende myndigheter også tillate at kapitalkravet for en
OTC-opsjon som avregnes ved en oppgjørssentral som er godkjent av dem, tilsvarer den
margin som kreves av oppgjørssentralen, dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig
mål på den risiko opsjonen innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en
OTC-opsjon som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette
vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII. De kan dessuten
tillate at kapitalkravet for en opsjon kjøpt på børs eller OTC-opsjon er det samme som for
opsjonens underliggende instrument, forutsatt at kapitalkravet som er beregnet på denne
måten, ikke er høyere enn opsjonens markedsverdi. Det tilsvarende kapitalkrav for en utstedt
OTC-opsjon skal beregnes på grunnlag av det underliggende instrument.»

c) Nr. 6 skal lyde:

«6. Behandlingsmåten for opsjoner fastsatt i nr. 5 skal også anvendes på warrants som
gjelder gjelds- og egenkapitalinstrumenter.»

d) Nr. 33 nr. i) skal lyde:

«i) egenkapitalinstrumentene kan ikke være utstedt av emittenter som utelukkende har
utstedt omsettelige gjeldsinstrumenter som for tiden er underlagt 8 %-kravet i henhold
til tabell 1 i nr. 14, eller som er underlagt et lavere krav bare fordi de er garantert eller
sikret,».

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. I tilfeller der transaksjoner med gjeldsinstrumenter, egenkapitalinstrumenter og råvarer
(unntatt gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler samt ut- og innlån av verdipapirer
eller råvarer) fortsatt er uoppgjort etter den fastsatte leveringsdato, skal institusjonen
beregne den prisforskjellen den er utsatt for. Denne beregnes som forskjellen mellom den
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avtalte oppgjørspris og den aktuelle markedsverdi for vedkommende gjeldsinstrument,
egenkapitalinstrument eller råvare, dersom forskjellen kan medføre et tap for institusjonen.
Institusjonen skal multiplisere prisdifferansen med den relevante faktor i spalte A i
tabellen i nr. 2 for å beregne sitt kapitalkrav.»

b) Nr. 3.1 og 3.2 skal lyde:

«3.1. En institusjon skal ha kapitaldekning for motpartsrisiko dersom

i) institusjonen har betalt for verdipapirer eller råvarer før den har mottatt dem, eller
har utlevert verdipapirer eller råvarer før de er betalt, og

ii) det i forbindelse med transaksjoner over landegrensene har gått én dag eller mer
siden institusjonen foretok vedkommende utbetaling eller utlevering.

3.2. Kapitalkravet skal være 8 % av verdien av verdipapirene eller råvarene eller institusjonens
tilgodehavende multiplisert med den risikovekting som gjelder for vedkommende
motpart.»

c) Overskriften til nr. 4.1 og nr. 4.1 første ledd skal lyde:

«Gjenkjøpsavtaler, omvendte gjenkjøpsavtaler og ut- og innlån av verdipapirer eller
råvarer

4.1. For gjenkjøpsavtaler og utlån av verdipapirer eller råvarer basert på verdipapirer eller
råvarer som inngår i handelsporteføljen, skal institusjonen beregne forskjellen mellom
verdipapirenes eller råvarenes markedsverdi og det beløp institusjonen har lånt, eller
markedsverdien av sikkerheten, dersom denne forskjellen er positiv. For omvendte
gjenkjøpsavtaler og innlån av verdipapirer eller råvarer skal institusjonen beregne
forskjellen mellom det beløp institusjonen har lånt ut, eller markedsverdien av sikkerheten
og markedsverdien av de verdipapirer eller råvarer institusjonen har mottatt, dersom
denne forskjellen er positiv.»

3. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Dersom summen av institusjonens samlede nettovalutaposisjon og dens
nettogullposisjon, beregnet etter framgangsmåten beskrevet nedenfor, overstiger 2 % av
dens samlede ansvarlige kapital, skal institusjonen multiplisere summen av sin
nettovalutaposisjon og sin nettogullposisjon med 8 % for å finne kravet til ansvarlig
kapital til dekning av valutarisiko.

Inntil 31. desember 2004 kan vedkommende myndigheter tillate at institusjonene beregner
sitt krav til ansvarlig kapital ved å multiplisere med 8 % det beløp som den samlede
nettovalutaposisjonen og nettogullposisjonen overstiger 2 % av den samlede ansvarlige
kapital med.»

b) Nr. 3.1 og 3.2 skal lyde:

«3.1. Først skal institusjonen beregne sin åpne nettoposisjon i hver enkelt valuta (herunder
den valuta institusjonen benytter ved rapportering til vedkommende myndigheter) og i
gull. Denne posisjon skal være summen av følgende (positive eller negative) faktorer:

� nettospotposisjonen (dvs. alle aktivaposter minus alle passivaposter, herunder
påløpte, ikke forfalte renter i vedkommende valuta, eller, når det gjelder gull,
nettospotposisjonen i gull),
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� nettoterminposisjonen (dvs. alle beløp som vil komme inn, minus alle beløp som
skal betales ut i henhold til valuta- og gulltermintransaksjoner, herunder valuta- og
gullterminkontrakter, og hovedstolen i valutabytteavtaler som ikke er tatt med i
nettospotposisjonen),

� ugjenkallelige garantier (og lignende instrumenter) som med sikkerhet vil bli effektive
og kan forventes å være tapsutsatt,

� framtidige nettoinntekter/-utgifter som ennå ikke er inntektsført, men som allerede
er fullt sikret (framtidige nettoinntekter/-utgifter som ennå ikke er bokført men som
allerede er fullt sikret gjennom terminkontrakter, kan tas med i beregningen, dersom
dette foretrekkes av den institusjon som rapporterer til vedkommende myndigheter,
og med disse myndigheters forutgående samtykke. Institusjonen må holde seg
konsekvent til det alternativ den velger),

� netto deltaekvivalent (eller deltabasert ekvivalent) av den samlede beholdning av
valuta- og gullopsjoner,

� markedsverdien av andre opsjoner (dvs. andre enn valuta- og gullopsjoner),

� enhver posisjon som en institusjon bevisst har tatt for å sikre seg mot negative
virkninger av valutakursendringer på institusjonens kapitaldekning, kan utelates
ved beregningen av åpne nettovalutaposisjoner. Slike posisjoner bør være av
strukturell art eller uten forbindelse med poster som inngår i handelsporteføljen.
Utelatelse samt endringer i vilkårene for utelatelse må godkjennes av vedkommende
myndigheter. Samme behandlingsmåte, på samme vilkår som beskrevet ovenfor,
kan anvendes på posisjoner med tilknytning til poster som allerede er trukket fra
ved beregningen av den ansvarlige kapital.

3.2. Vedkommende myndigheter kan tillate institusjoner å benytte netto nåverdi ved
beregningen av den åpne nettoposisjon i hver enkelt valuta og i gull.»

c) Nr. 4 første punktum skal lyde:

«4. Dernest skal korte og lange nettoposisjoner i hver enkelt valuta, unntatt den valuta som
benyttes ved rapportering til vedkommende myndigheter, og den korte eller lange
nettoposisjon i gull omregnes til rapporteringsvalutaen til spotpris.»

d) Nr. 7 skal lyde:

«7. For det andre kan vedkommende myndigheter inntil 31. desember 2004 tillate at
institusjonene anvender en annen metode enn den angitt i nr. 1-6 for å oppfylle
bestemmelsene i dette vedlegg. Det kapitalkrav en slik metode vil resultere i, må være
tilstrekkelig til at det overstiger 2 % av den åpne nettoposisjon beregnet i samsvar med
nr. 4, og til at det på grunnlag av en analyse av valutakursbevegelsene i alle de rullerende
tidsrom på ti virkedager i de tre foregående år overstiger de sannsynlige tap i 99 % eller
mer av tiden.

Den andre metoden beskrevet i første ledd kan anvendes bare på følgende vilkår:

i) beregningsformelen og korrelasjonsfaktorene fastsettes av vedkommende
myndigheter på grunnlag av en analyse av valutakursbevegelsene,

ii) vedkommende myndigheter vurderer korrelasjonsfaktorene regelmessig på bakgrunn
av utviklingen på valutamarkedene.»
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4. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 første punktum skal lyde:

«Uten hensyn til nr. 1 kan vedkommende myndigheter tillate at institusjoner som skal oppfylle
kapitalkravene fastsatt i vedlegg I, II, III, IV, VI, VII og VIII, benytter en alternativ definisjon
av ansvarlig kapital i forbindelse med oppfyllelsen av disse kravene alene.»

b) Nr. 4 skal lyde:

«4. Den ansvarlige lånekapital omhandlet i nr. 2 bokstav c) skal ikke overstige 150 % av den
gjenværende opprinnelige ansvarlige kapital for å oppfylle kapitalkravene omhandlet i
vedlegg I, II, III, IV, VI, VII og VIII og kan bare nærme seg denne øvre grense i særlige
tilfeller godkjent av vedkommende myndigheter.»

c) Nr. 6 og 7 skal lyde:

«6. Vedkommende myndigheter kan tillate investeringsforetakene å overskride den øvre
grense som i nr. 4 er fastsatt for den ansvarlige lånekapital, dersom de finner det forsvarlig
etter en forsiktighetsbetraktning, og forutsatt at den samlede sum av slik ansvarlig
lånekapital og komponentene omhandlet i nr. 5 ikke overstiger 200 % av den gjenværende
opprinnelige ansvarlige kapital som skal oppfylle kapitalkravene fastsatt i vedlegg I, II,
III, IV, VI, VII og VIII, eller 250 % av samme beløp dersom vedkommende
investeringsforetak ved beregningen av sin ansvarlige kapital trekker fra komponenten
omhandlet i nr. 2 bokstav d).

7. Vedkommende myndigheter kan tillate kredittinstitusjonene å overskride den øvre grense
som i nr. 4 er fastsatt for den ansvarlige lånekapital, dersom de finner det forsvarlig etter
en forsiktighetsbetraktning, og forutsatt at den samlede sum av slik ansvarlig lånekapital
og komponentene omhandlet i nr. 5 ikke overstiger 250 % av den gjenværende opprinnelige
ansvarlige kapital som skal oppfylle kapitalkravene fastsatt i vedlegg I, II, III, VI, VII og
VIII.»

5. Følgende vedlegg tilføyes:

«VEDLEGG VII

RÅVARERISIKO

1. Alle posisjoner i råvarer eller råvarederivater skal uttrykkes i standardmåleenheter. Spotprisen for
hver råvare skal uttrykkes i den valuta institusjonen benytter ved rapportering til vedkommende
myndigheter.

2. Posisjoner i gull eller gullderivater skal betraktes som utsatt for valutarisiko og behandles i samsvar
med vedlegg III, eventuelt vedlegg VIII, ved beregningen av markedsrisikoen.

3. For dette vedleggs formål kan bare posisjoner som har lagerfinansiering som eneste formål, utelates
ved råvarerisikoberegningen.

4. Rente- og valutarisiko som ikke er omfattet av andre bestemmelser i dette vedlegg, skal inngå i
beregningen av den generelle risiko for omsettelige gjeldsinstrumenter og beregningen av valutarisikoen.

5. Når den korte posisjonen forfaller før den lange, skal institusjonene dessuten sikre seg mot den
risiko for likviditetsmangel som kan forekomme på noen markeder.
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6. Med henblikk på nr. 19 skal overskuddet av institusjonens lange (korte) posisjoner i forhold til dens
korte (lange) posisjoner i samme råvare og identiske råvareterminkontrakter, opsjoner og warrants
være dens nettoposisjon i hver råvare. Vedkommende myndigheter skal tillate at posisjoner i
derivater behandles, som fastsatt i nr. 8, 9 og 10, som posisjoner i den underliggende råvare.

7. Vedkommende myndigheter kan betrakte følgende posisjoner som posisjoner i samme råvare:

� posisjoner i ulike underkategorier av råvarer i tilfeller der underkategoriene kan byttes ut med
hverandre, og

� posisjoner i lignende råvarer dersom de lett kan byttes ut med hverandre, og dersom det klart
kan fastslås en korrelasjon på minst 0,9 mellom prisbevegelsene i et tidsrom på minst ett år.

Særlige instrumenter

8. Råvareterminkontrakter og terminforpliktelser til kjøp eller salg av råvarer skal inngå i
vurderingssystemet som nominelle beløp uttrykt som standardmåleenheter og gis en løpetid på
grunnlag av utløpsdatoen. Vedkommende myndigheter kan tillate at kapitalkravet for en børshandlet
terminkontrakt settes til samme margin som børsen selv krever, dersom de er overbevist om at
marginen er et nøyaktig mål på den risiko terminkontrakten innebærer, og om at den minst tilsvarer
det kapitalkrav for en terminkontrakt som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden
beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII. Inntil
31. desember 2006 kan vedkommende myndigheter også tillate at kapitalkravet for en
OTC-råvarederivatkontrakt av den type som er omhandlet i dette nummer, og som avregnes ved en
oppgjørssentral som er godkjent av dem, tilsvarer den margin som kreves av oppgjørssentralen,
dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko derivatkontrakten innebærer,
og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for vedkommende kontrakt som ville følge av en
beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de interne modeller
som er beskrevet i vedlegg VIII.

9. Råvarebytteavtaler der en fast pris utgjør den ene delen av transaksjonen og den aktuelle markedspris
den andre, skal inngå i forfallstabellen som en rekke posisjoner som tilsvarer avtalens pålydende
beløp, der en posisjon svarer til en betaling på avtalen og innpasses i forfallskategorien i tabellen i
nr. 13. Posisjonene vil være lange dersom institusjonene betaler en fast pris og får en flytende pris,
og korte dersom institusjonen får en fast pris og betaler en flytende pris.

For råvarebytteavtaler der delene av transaksjonen gjelder ulike råvarer, innplasseres delene i de
relevante kategorier i forfallstabellen.

10. Opsjoner basert på råvarer eller råvarederivater skal for dette vedleggs formål behandles som om de
var posisjoner av samme verdi som de underliggende instrumenter opsjonen er basert på, multiplisert
med deltaverdien. De posisjoner som da framkommer, kan motregnes mot motsvarende posisjoner
i samme underliggende råvare eller råvarebaserte instrument. Den deltaverdi som anvendes, skal
være enten den som benyttes på vedkommende børs, den som er beregnet av vedkommende
myndigheter, eller, dersom en slik deltaverdi ikke finnes, eller for OTC-opsjoner, den deltaverdi
institusjonen selv har beregnet, forutsatt at den modell institusjonen benytter, betraktes som rimelig
av vedkommende myndigheter.

Vedkommende myndigheter kan imidlertid fastsette at institusjonene skal beregne deltaverdien
etter en framgangsmåte angitt av dem.

Vedkommende myndigheter skal kreve at det finnes dekning for annen risiko enn deltarisiko i
forbindelse med råvareopsjoner. De kan tillate at kapitalkravet for en utstedt råvareopsjon omsatt
på børsen er lik den margin børsen selv krever, dersom de er overbevist om at marginen er et
nøyaktig mål på den risiko opsjonen innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en
opsjon som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette vedlegg eller ved
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bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII. Inntil 31. desember 2006 kan
vedkommende myndigheter også tillate at kapitalkravet for en OTC-råvareopsjon som avregnes
ved en oppgjørssentral som er godkjent av dem, tilsvarer den margin som kreves av oppgjørssentralen,
dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko opsjonen innebærer, og om
at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en OTC-opsjon som ville følge av en beregning gjort ved
bruk av metoden beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i
vedlegg VIII. De kan dessuten tillate at kapitalkravet for en råvareopsjon kjøpt på børs eller kjøpt
OTC er det samme som for opsjonens underliggende råvare, forutsatt at kapitalkravet som er
beregnet på denne måten, ikke er høyere enn opsjonens markedsverdi. Det tilsvarende kapitalkrav
for en utstedt OTC-opsjon skal beregnes på grunnlag av den underliggende råvare.

11. Warrants som gjelder råvarer, skal behandles på samme måte som råvareopsjoner i nr. 10.

12. Overdrageren av råvarer eller garanterte rettigheter til å erverve råvarer gjennom en gjenkjøpsavtale
og utlåneren av råvarer i en råvareutlånsavtale skal ta med vedkommende råvarer ved beregningen av
sine kapitalkrav i henhold til dette vedlegg.

a) Forfallstabellmetode

13. Institusjonen skal for hver råvare benytte en separat forfallstabell i samsvar med tabellen nedenfor.
Alle posisjoner i vedkommende råvare og alle posisjoner som betraktes som posisjoner i samme
råvare i henhold til nr. 7, skal innplasseres i den relevante forfallskategori. Fysiske lagre skal
innplasseres i første forfallskategori.

Forfallskategori Spredningssats
(«spread rate») (%)

(1) (2)

0 < 1 måned  1,50
> 1 < 3 måneder  1,50
> 3 < 6 måneder  1,50
> 6 < 12 måneder  1,50
> 1 < 2 år  1,50
> 2 < 3 år  1,50

> 3 år  1,50

14. Vedkommende myndigheter kan tillate at posisjoner i samme råvare eller posisjoner som i henhold
til nr. 7 betraktes som posisjoner i samme råvare, blir motregnet og innplassert i de passende
forfallskategorier på et nettogrunnlag for

� posisjoner i kontrakter som utløper på samme dato, og

� posisjoner i kontrakter som utløper etter hverandre innenfor et tidsrom på ti dager, dersom
kontraktene omsettes på markeder med daglige leveringstidspunkter.

15. Institusjonen skal deretter summere de lange posisjoner og de korte posisjoner i hver enkelt
forfallskategori. Summen av de førstnevnte (sistnevnte) som motsvares av de sistnevnte (førstnevnte)
i en gitt forfallskategori, skal betraktes som den motsvarende posisjon i vedkommende kategori,
mens den gjenstående lange eller korte posisjon skal være den ikke motsvarende posisjon i samme
kategori.

16. Den del av en gitt forfallskategoris ikke motsvarende lange eller korte posisjon som motsvares av en
ikke motsvarende kort (lang) posisjon i en senere forfallskategori, skal betraktes som den motsvarende
posisjon mellom to forfallskategorier. Den del av den ikke motsvarende lange eller korte posisjon
som ikke lar seg motsvare på denne måten, skal betraktes som den ikke motsvarende posisjon.
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17. Institusjonens kapitalkrav for hver råvare skal beregnes på grunnlag av den relevante forfallstabell
som summen av:

i) summen av de motsvarende lange og korte posisjoner, multiplisert med den relevante
spredningssats («spread rate») angitt i spalte 2 i tabellen i nr. 13 for hver forfallskategori og
med råvarens spotpris,

ii) den motsvarende posisjon mellom to forfallskategorier for hver forfallskategori som en ikke
motsvarende posisjon overføres til, multiplisert med 0,6 % (lagerholdssats � «carry rate») og
med råvarens spotpris,

iii) de øvrige ikke motsvarende posisjonene, multiplisert med 15 % (enkeltstående
terminkontraktssats � «outright rate») og med råvarens spotpris.

18. Institusjonens samlede kapitalkrav for råvarerisikoen skal beregnes som summen av kapitalkravene
beregnet for hver råvare i samsvar med nr. 17.

b) Forenklet metode

19. Institusjonens kapitalkrav for hver råvare skal beregnes som summen av:

i) 15 % av nettoposisjonen, lang eller kort, multiplisert med råvarens spotpris, og

ii) 3 % av bruttoposisjonen, lang pluss kort, multiplisert med råvarens spotpris.

20. Institusjonens samlede kapitalkrav for råvarerisikoen skal beregnes som summen av kapitalkravene
beregnet for hver råvare i samsvar med nr. 19.

VEDLEGG VIII

INTERNE MODELLER

1. Vedkommende myndigheter kan på de vilkår som er fastsatt i dette vedlegg, tillate institusjonene å
beregne sine kapitalkrav for posisjonsrisiko, valutarisiko og/eller råvarerisiko ved hjelp av sine egne
interne risikostyringsmodeller i stedet for eller i kombinasjon med metodene beskrevet i vedlegg I,
III og VII. Vedkommende myndigheter skal i hvert enkelt tilfelle uttrykkelig godkjenne bruken av
disse modellene for kapitaldekningsformål.

2. Godkjenningen skal gis bare dersom vedkommende myndigheter er overbevist om at institusjonens
risikostyringssystem er solid fundert og gjennomføres på en riktig måte, og om at særlig følgende
kvalitetskrav overholdes:

i) den interne risikoberegningsmodell skal være tett integrert i institusjonens daglige risikostyring
og danne grunnlag for rapportering om risikoeksponering til institusjonens øverste ledelse,

ii) institusjonen skal ha en enhet for risikokontroll som skal være uavhengig av handelsenheten,
og som rapporterer direkte til øverste ledelse. Enheten skal ha ansvar for å utforme og
gjennomføre institusjonens risikostyringssystem. Den skal utarbeide og analysere daglige
rapporter om risikoberegningsmodellens resultater og om egnede tiltak med hensyn til rammene
for handelsvirksomheten,

iii) institusjonens styre og øverste ledelse skal delta aktivt i risikokontrollprosessen, og
risikokontrollenhetens daglige rapporter skal vurderes av ledere med tilstrekkelig myndighet
til å redusere både den enkelte handlers posisjoner og institusjonens samlede risikoeksponering,
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iv) institusjonen skal ha et tilstrekkelig antall ansatte som er kvalifisert til å bruke avanserte
modeller på områdene handel, risikokontroll, revisjon og administrasjon,

v) institusjonen skal ha fastsatt framgangsmåter for overvåking og sikring av at skriftlige interne
retningslinjer og kontrolltiltak i forbindelse med den samlede anvendelse av
risikoberegningsmodellen overholdes,

vi) det har vist seg at institusjonens modeller gir risikoberegninger med en rimelig grad av
nøyaktighet,

vii) institusjonen skal hyppig gjennomføre et omfattende krisesimuleringsprogram, og resultatene
skal vurderes av den øverste ledelsen og gjenspeiles i de retningslinjer og rammer som ledelsen
fastsetter,

viii) institusjonen skal som et ledd i sin regelmessige interne revisjonsprosess foreta en uavhengig
kontroll av risikoberegningssystemet. Kontrollen skal omfatte både handelsenhetens og den
uavhengige risikokontrollenhetens virksomhet. Institusjonen skal minst én gang i året foreta
en kontroll av risikostyringsprosessen som helhet. I kontrollen skal det foretas en vurdering
av

� om dokumentasjonen som gjelder risikostyringssystemet og -prosessen, samt
organiseringen av risikokontrollenheten er hensiktsmessig,

� hvordan markedsrisikotiltak integreres i den daglige risikostyring, og om
ledelsesinformasjonssystemet er pålitelig,

� den framgangsmåte institusjonen benytter for godkjenning av de risikoberegningsmodeller
og verdifastsettelsessystemer som benyttes av personalet i handels- og
administrasjonsenheter,

� omfanget av markedsrisiko som oppfanges av risikoberegningsmodellen og valideringen
av eventuelle større endringer i risikoberegningsprosessen,

� om opplysningene om posisjonene er nøyaktige og fullstendige, om volatilitets- og
korrelasjonsantakelsene er nøyaktige og hensiktsmessige, og om verdivurderingen og
beregningen av risikofølsomheten er nøyaktig,

� den kontrollprosedyre som institusjonen anvender for å vurdere om de kilder for
opplysningene som benyttes til de interne modeller, er enhetlige, aktuelle og pålitelige,
samt om kildene er uavhengige, og

� den framgangsmåte institusjonen benytter for å vurdere etterkontrollene («back-test-
ing») som foretas for å vurdere modellens nøyaktighet.

3. Institusjonen skal overvåke sine modellers nøyaktighet og resultater ved å gjennomføre et
etterkontrollprogram («back-testing»). Ved etterkontrollen skal det for hver virkedag foretas en
sammenligning mellom den daglige potensielle tapsrisiko («value-at-risk») som beregnes ved hjelp
av institusjonens modell på grunnlag av posisjonene ved dagens slutt, og den daglige endringen i
porteføljeverdien ved slutten av den etterfølgende virkedag. Vedkommende myndigheter skal
undersøke om institusjonen kan utføre etterkontroll («back-testing») av både faktiske og hypotetiske
endringer i porteføljeverdien. Etterkontroll på grunnlag av hypotetiske endringer i porteføljeverdien
bygger på en sammenligning mellom porteføljeverdien ved dagens slutt og verdien ved slutten av
etterfølgende virkedag, idet det forutsettes at posisjonene er uendret. Vedkommende myndigheter
skal kreve at institusjonene treffer egnede tiltak for å bedre sitt etterkontrollprogram («back-
testing») dersom det anses som utilstrekkelig.
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4. Ved beregning av kapitalkravene for den spesifikke risiko knyttet til posisjoner i omsettelige gjelds-
og egenkapitalinstrumenter kan vedkommende myndigheter godkjenne at en institusjon benytter
sin interne modell dersom denne modellen ikke bare oppfyller vilkårene i resten av dette vedlegg,
men også

� forklarer porteføljens historiske prisendringer,

� gjenspeiler konsentrasjonen uttrykt i størrelse og endringer i porteføljens sammensetning,

� fungerer godt under ugunstige vilkår,

� valideres gjennom etterkontroller («back-testing») med sikte på å vurdere om den spesifikke
risiko oppfanges nøyaktig. Dersom vedkommende myndigheter tillater at slik etterkontroll
gjennomføres på grunnlag av relevante underporteføljer, skal disse utvelges på en ensartet
måte.

5. Institusjoner som benytter interne modeller som ikke er godkjent i samsvar med nr. 4, skal være
underlagt et særskilt kapitalkrav for spesifikk risiko beregnet i samsvar med vedlegg I.

6. Ved anvendelse av nr. 10 ii) skal resultatet av institusjonens egen beregning multipliseres med en
faktor på minst 3.

7. Multiplikasjonsfaktoren skal forhøyes med en tilleggsfaktor på mellom 0 og 1 i samsvar med
tabellen nedenfor, avhengig av antallet overskridelser som institusjonens etterkontroll («back-test-
ing») har avdekket for de siste 250 virkedagene. Vedkommende myndigheter skal kreve at
institusjonene beregner overskridelsene på en ensartet måte, på grunnlag av etterkontroll («back-
testing») av enten faktiske eller hypotetiske endringer i porteføljeverdien. En overskridelse er en
daglig endring i porteføljeverdien som overstiger den tilsvarende daglige potensielle tapsrisiko som
er beregnet ved hjelp av institusjonens modell. Ved fastsettelse av tilleggsfaktoren skal antallet
overskridelser beregnes minst hvert kvartal.

Antall overskridelser      Tilleggsfaktor

Færre enn 5 0,00
5 0,40
6 0,50
7 0,65
8 0,75
9 0,85

10 eller flere 1,00

Vedkommende myndigheter kan i enkelttilfeller og i unntakssituasjoner gi fritak for kravet om å
forhøye multiplikasjonsfaktoren med tilleggsfaktoren i samsvar med tabellen ovenfor, dersom
institusjonen har godtgjort overfor vedkommende myndigheter at en slik forhøyelse er ubegrunnet,
og at modellen er grunnleggende korrekt.

Dersom mange overskridelser viser at modellen ikke er tilstrekkelig nøyaktig, skal vedkommende
myndigheter trekke godkjenningen av modellen tilbake eller pålegge passende tiltak for å sikre at
modellen omgående forbedres.

For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter fortløpende å overvåke at tilleggsfaktoren er
passende skal institusjonene omgående, og senest innen fem virkedager, underrette vedkommende
myndigheter om overskridelser som er avdekket av etterkontrollprogrammet, og som i samsvar med
tabellen ovenfor ville innebære en forhøyelse av tilleggsfaktoren.
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8. Dersom institusjonens modell er godkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med nr. 4 for
beregning av kapitalkrav for spesifikk risiko, skal institusjonen øke sitt kapitalkrav beregnet i
henhold til nr. 6, 7 og 10 ved å øke beløpet med enten

i) den spesifikke risikodel av vurderingen av den potensielle tapsrisiko som bør isoleres i henhold
til retningslinjer satt av tilsynsmyndighetene, eller, etter institusjonens valg,

ii) vurderingene av den potensielle tapsrisiko («value-at-risk») for underporteføljer av posisjoner
i gjelds- og egenkapitalinstrumenter som innebærer en spesifikk risiko.

Institusjoner som benytter mulighet ii), skal på forhånd gjøre rede for sammensetningen av sin
underportefølje og ikke endre den uten vedkommende myndigheters samtykke.

9. Vedkommende myndigheter kan gi fritak for kravet i henhold til nr. 8 om en forhøyelse dersom
institusjonen godtgjør at dens modell, i tråd med anerkjente internasjonale standarder, nøyaktig
oppfanger også risikoen for uforutsette hendelser og mislighold når det gjelder institusjonens
posisjoner i omsettelige gjelds- og egenkapitalinstrumenter.

10. Hver institusjon skal oppfylle et kapitalkrav som svarer til den høyeste av følgende verdier:

i) den foregående dags potensielle tapsrisiko («value-at-risk»), beregnet etter de parametere som
er angitt i dette vedlegg,

ii) et gjennomsnitt av de daglige vurderte potensielle tapsrisikoene («value-at-risk») for hver av
de foregående 60 virkedager, multiplisert med faktoren nevnt i nr. 6 og justert med faktoren
nevnt i nr. 7.

11. Beregningen av den potensielle tapsrisiko («value-at-risk») skal oppfylle følgende minstekrav:

i) minst daglig beregning av den potensielle tapsrisiko («value-at-risk»),

ii) et 99-prosentil ensidig konfidensintervall,

iii) en ihendehaverperiode som tilsvarer ti dager,

iv) en effektiv observasjonsperiode på minst ett år, bortsett fra i de tilfeller der en kortere
observasjonsperiode er berettiget som følge av en betydelig økning av prisvolatiliteten,

v) kvartalsvis ajourføring av data.

12. Vedkommende myndigheter skal kreve at modellen oppfanger nøyaktig all vesentlig prisrisiko ved
opsjoner eller opsjonslignende posisjoner, og at all annen risiko som modellen ikke oppfanger, er
tilstrekkelig dekket av ansvarlig kapital.

13. Vedkommende myndigheter skal kreve at risikoberegningsmodellen oppfanger et tilstrekkelig antall
risikofaktorer, avhengig av institusjonens aktivitetsnivå på de respektive markeder. Følgende
minstekrav skal overholdes:

i) for renterisiko skal risikoberegningsmodellen inneholde en sammensetning av risikofaktorer
som tilsvarer rentesatsene i hver valuta som institusjonen har rentefølsomme balanseførte og
ikke balanseførte posisjoner i. Institusjonen skal beregne avkastningskurvene ved hjelp av
allment godkjente framgangsmåter. For posisjoner utsatt for betydelig renterisiko i de viktigste
valutaer og markeder skal avkastningskurven deles inn i minst seks forfallskategorier for å
oppfange endringene i satsenes volatilitet langs avkastningskurven. Risikoberegningssystemet
skal dessuten oppfange bevegelser som ikke er fullstendig korrelert mellom ulike
avkastningskurver,
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ii) for valutarisiko skal risikoberegningssystemet inneholde risikofaktorer som svarer til gull og
til de enkelte fremmede valutaer som institusjonens posisjoner er denominert i,

iii) for risiko knyttet til egenkapitalinstrumenter skal risikoberegningssystemet inneholde minst
en særskilt risikofaktor for hvert av de markeder der institusjonen har større posisjoner,

iv) for råvarerisiko skal risikoberegningssystemet inneholde minst en særskilt risikofaktor for
hver av de råvarer institusjonen har større posisjoner i. Risikoberegningssystemet skal dessuten
oppfange risiko knyttet til bevegelser som ikke er fullstendig korrelert mellom lignende, men
ikke identiske råvarer, samt risikoen for endringer i terminprisene som følge av manglende
samsvar mellom løpetidene. Det skal også ta hensyn til markedskjennetegn, særlig
leveringstidspunkter og handlernes spillerom for å lukke posisjoner.

14. Vedkommende myndigheter kan tillate institusjoner å anvende empiriske korrelasjoner innenfor
risikokategoriene og på tvers av risikokategorier dersom de er overbevist om at institusjonens
system for beregning av korrelasjoner er velfungerende og gjennomføres på en betryggende måte.»

__________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 109/98
av 1. desember 1998

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
74/98 av 17. juli 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/32/EF av 22. juni 1998
om endring, særlig med hensyn til pantelån, av rådsdirektiv
89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning(2) skal
innlemmes i avtalen.

Tilpasning a) og c) av rådsdirektiv 89/647/EØF oppheves som
følge av Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse til Den
europeiske union, og tilpasning b) oppheves som følge av at
direktivets artikkel 11 nr. 4 er endret.

Tilpasningen av rådsdirektiv 89/647/EØF fastsatt i vedlegg I
kapittel XI avsnitt B punkt III nr. 2 i akten om tiltredelsesvilkårene
for Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket
Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske
unions grunnlag(3) skal innlemmes i avtalen.

Rådsdirektiv 92/30/EØF av 6. april 1992 om tilsyn med
kredittinstitusjoner på konsolidert grunnlag(4), som ble tilføyd
som nr. 20 ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av
21. mars 1994(5), skal også oppføres som endringsrettsakt til
rådsdirektiv 89/647/EØF -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IX skal teksten til nr.18 (rådsdirektiv
89/647/EØF) lyde:

�- 389 L 0647: Rådsdirektiv 89/647/EØF av 18. desember
1989 om kredittinstitusjoners kapitaldekning (EFT L 386
av 30.12.1989, s. 14), endret ved:

- 392 L 0030: Rådsdirektiv 92/30/EØF av 6. april 1992
(EFT L 110 av 28.4.1992, s. 52),

- 1 94 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken
Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket Sverige og
tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions
grunnlag (EFT C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT
L 1 av 1.1.1995, s. 1),

- 394 L 0007: Kommisjonsdirektiv 94/7/EF av 15. mars 1994
(EFT L 89 av 6.4.1994, s. 17),

- 395 L 0015: Kommisjonsdirektiv 95/15/EF av 31. mai 1995
(EFT L 125 av 8.6.1995, s. 23),

- 395 L 0067: Kommisjonsdirektiv 95/67/EF av
15. desember 1995 (EFT L 314 av 28.12.1995, s. 72),

- 396 L 0010: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/10/EF
av 21. mars 1996 (EFT L 85 av 3.4.1996, s. 17),

- 398 L 0032: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/32/EF
av 22. juni 1998 (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 26).�

__________
(1) EFT L 172 av 8.7.1999, s. 53, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 30 av

8.7.1999, s. 130.

(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 26.

(3) EFT C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT nr. L 1 av 1.1.1995, s. 1.

(4) EFT L 110 av 28.4.1992, s. 52.

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

99/EØS/46/04
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Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/32/EF og teksten
til tilpasningen av rådsdirektiv 89/647/EØF fastsatt i vedlegg I
kapittel XI avsnitt B punkt III nr. 2 i akten om tiltredelsesvilkårene
for Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket
Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske
unions grunnlag på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 2. desember 1998, 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, 1. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/32/EF

av 22. juni 1998

om endring, særlig med hensyn til pantelån, av rådsdirektiv 89/647/EØF
om kredittinstitusjoners kapitaldekning(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er hensiktsmessig å likestille verdipapirer med sikkerhet
i pantelånsportefølje med de lån som er nevnt i artikkel 6
nr. 1 bokstav c) nr. 1) og i artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv
89/647/EØF(4), dersom vedkommende myndigheter anser
dem som tilsvarende med hensyn til kredittrisiko. Markedet
for verdipapirisering er i rask utvikling. Det er derfor
ønskelig at Kommisjonen sammen med medlemsstatene
undersøker den tilsynsmessige behandling av verdipapirer
med sikkerhet i aktiva og innen ett år fra vedtakelsen av
dette direktiv framlegger forslag med sikte på tilpasning av
gjeldende lovgivning, slik at det kan fastsettes en egnet
tilsynsmessig behandling av verdipapirer med sikkerhet i
aktiva.

2) Artikkel 11 nr. 4 i direktiv 89/647/EØF gir fire medlems-
stater mulighet til på visse vilkår å gjøre unntak fra
bestemmelsene i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) nr. 1) når det
gjelder den vekting av aktiva som er sikret ved pant i
kontorbygg eller næringseiendommer til flere formål.
Unntaket utløp 1. januar 1996.

3) I forbindelse med vedtakelsen av direktiv 89/647/EØF
forpliktet Kommisjonen seg til å undersøke virkningen av
unntaksbestemmelsen for å fastslå om det i lys av
undersøkelsen og den internasjonale utvikling og under
hensyn til behovet for å unngå konkurransevridning ville
være berettiget å endre bestemmelsen og i så fall å framlegge
egnede forslag. Selv om de ikke er helt entydige, viser
resultatene av undersøkelsen av unntaksbestemmelsen at
det ikke er noen betydelig forskjell mellom tapsandelen som
er registrert i de medlemsstater som er omfattet av unntaket,
og i de medlemsstater som ikke er det. Unntaket kan derfor
utvides til å omfatte alle medlemsstater som ønsker det,
inntil 31. desember 2006.

4) Den faste eiendom det er tatt pant i, må underlegges strenge
vurderingskriterier og jevnlig vurderes på nytt for å ta hensyn
til utviklingen i markedet for næringseiendommer.
Eiendommen må benyttes eller være utleid av eieren. Lån til
eiendomsutvikling omfattes ikke av denne bestemmelse.

5) Dette direktiv er det best egnede middel til å nå de ønskede
mål og går ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå
målene �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 89/647/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 6 nr. 1 bokstav c) nr. 1) tilføyes følgende ledd:

______________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 204 av 21.7.1998, s. 26, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 109/98 av 1. desember 1998 om endring av
EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 114 av 19.4.1996, s. 9.

(2) EFT C 30 av 30.1.1997, s. 99.

(3)  Europaparlamentsuttalelse av 17. september 1996 (EFT C 320 av
28.10.1996, s. 26), Rådets felles holdning av 9. mars 1998 (EFT C 135 av
30.4.1998, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 30. april 1998 (EFT C
152 av 18.5.1998). Rådsbeslutning av 19. mai 1998.

(4) EFT L 386 av 30.12.1989, s. 14. Direktivet sist endret ved direktiv 96/10/
EF (EFT L 85 av 3.4.1996, s. 17).
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««verdipapirer med sikkerhet i pantelånsportefølje» som
kan likestilles med de lån som er nevnt i første ledd eller i
artikkel 11 nr. 4, dersom vedkommende myndigheter un-
der hensyn til den gjeldende rettslige ramme i hver
medlemsstat anser at de er tilsvarende med hensyn til
kredittrisiko. Uten å berøre de typer verdipapirer som kan
omfattes av og kan oppfylle vilkårene i dette nr. 1, kan
«verdipapirer med sikkerhet i pantelånsportefølje» omfatte
instrumenter i henhold til del B nr. 1) bokstav a) og b) i
vedlegget til rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om
investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(*).
Vedkommende myndigheter skal særlig forsikre seg om

i) at slike verdipapirer er fullstendig og direkte sikret
ved en pantelånsportefølje som er av tilsvarende art
som den nevnt i første ledd eller i artikkel 11 nr. 4, og
som ikke er misligholdt når verdipapirene med
sikkerhet i pantelånsportefølje utstedes,

ii) at enten selve investorene i verdipapirer med sikkerhet
i pantelånsportefølje eller en depositar eller fullmektig
som opptrer på deres vegne, har en akseptabelt høy
fortrinnsrett i de underliggende pantelån i forhold til
verdipapirene de innehar.

______________
(*) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved direktiv

95/26/EF (EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7).»

2) Artikkel 11 nr. 4 skal lyde:

«4. Inntil 31. desember 2006 kan vedkommende
myndigheter i medlemsstatene tillate sine
kredittinstitusjoner å anvende 50 % risikovekting på lån
som etter deres oppfatning er fullt og helt sikret ved pant
i kontorbygg eller næringseiendommer til flere formål
beliggende på territoriet til de medlemsstater som tillater
en risikovekting på 50 %, forutsatt at følgende vilkår er
oppfylt:

i) risikovektingen på 50 % får anvendelse på den andel
av lånet som ikke overstiger en grense beregnet i
henhold til bokstav a) eller b):

a) 50 % av den aktuelle eiendoms markedsverdi.

Eiendommens markedsverdi skal beregnes av
to uavhengige sakkyndige som foretar
uavhengige vurderinger på lånetidspunktet.
Lånet skal være basert på den laveste av de to
vurderingene.

Eiendommen skal vurderes på nytt minst én
gang i året av en sakkyndig. For lån som ikke
overstiger 1 million ECU og 5 % av
kredittinstitusjonens ansvarlige kapital, skal
eiendommen vurderes på nytt av en sakkyndig
minst hvert tredje år,

b) 50 % av eiendommens markedsverdi eller 60 %
av pantelånsverdien, der den laveste verdi
benyttes, i de medlemsstater som ved lov eller
forskrift har fastsatt strenge vurderingskriterier
for pantelånsverdien.

Pantelånsverdien skal tilsvare eiendommens
verdi beregnet av en sakkyndig, som skal foreta
en forsiktig vurdering av eiendommens framtidige
salgbarhet under hensyn til eiendommens
bestandighet på lang sikt, alminnelige og lokale
markedsforhold, nåværende bruk og en
alternativ, egnet bruk av eiendommen.
Spekulative aspekter skal ikke tas i betraktning
ved vurderingen av pantelånsverdien.
Pantelånsverdien skal dokumenteres på en
oversiktlig og klar måte.

Pantelånsverdien, særlig de antakelser som er
lagt til grunn med hensyn til utviklingen av det
aktuelle markedet, skal vurderes på nytt minst
hvert tredje år eller når markedsverdien faller
med mer enn 10 %.

Med «markedsverdien» i bokstav a) og b) menes den
pris eiendommen kunne selges for ved en privat avtale
mellom en interessert selger og en uavhengig kjøper
på vurderingstidspunktet, idet det antas at
eiendommen er lagt ut for salg offentlig, at
markedsforholdene tillater et ordinært salg, og at det
under hensyn til eiendommens art er et normalt
tidsrom for salgsforhandlinger,

ii) risikovektingen på 100 % får anvendelse på den del
av lånet som overstiger grensene fastsatt i i),

iii) eiendommen skal benyttes eller være utleid av eieren.

Første ledd skal ikke være til hinder for at vedkommende
myndigheter i en medlemsstat som anvender en høyere
risikovekting på sitt territorium, på vilkårene fastsatt
ovenfor kan tillate at 50 % risikovekting anvendes på denne
type lån på territoriet til de medlemsstater som tillater en
50 % risikovekting.

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan tillate
sine kredittinstitusjoner å anvende en 50 % risikovekting
på lån som er utestående 21. juli 2000, forutsatt at vilkårene
fastsatt i dette nummer overholdes. I så fall skal eiendommen
innen 21. juli 2003 vurderes i samsvar med
vurderingskriteriene fastsatt ovenfor.

For lån gitt før 31. desember 2006 får 50 % risikovekting
fortsatt anvendelse til forfall dersom kredittinstitusjonen
er forpliktet til å overholde kontraktsvilkårene.
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Inntil 31. desember 2006 kan vedkommende myndigheter i
medlemsstatene dessuten tillate sine kredittinstitusjoner å
anvende 50 % risikovekting på den del av lånene som etter
deres oppfatning er fullt og helt sikret ved aksjer i finske
boligselskaper som utøver virksomhet i henhold til den
finske loven av 1991 om boligselskaper eller senere
tilsvarende lovgivning, forutsatt at vilkårene i dette nummer
overholdes.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sin
anvendelse av dette nummer.»

3) Artikkel 11 nr. 5 skal lyde:

«5. Medlemsstatene kan anvende 50 % risikovekting på
leasingtransaksjoner i forbindelse med fast eiendom som er
gjort før 31. desember 2006, og som gjelder eiendeler til
kommersiell bruk som er beliggende i landet til
hovedkontoret, og som er underlagt lovbestemmelser som
sikrer utleieren full eiendomsrett til den utleide eiendel inntil
leieren benytter seg av sin rett til å kjøpe. Medlemsstatene
skal underrette Kommisjonen om sin anvendelse av dette
nummer.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 24
måneder etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 22. juni 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

President Formann
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Følgende tekst med gyldighet kunngjøres i samsvar med artikkel 2 og 4 i
EØS-komiteens beslutning nr. 109/99

2. 389 L 0647: Rådsdirektiv 89/647/EØF av 18. desember 1989 om kredittinstitusjoners kapitaldekning
(EFT nr. L 386 av 30.12.1989, s. 14), endret ved:

- 391 L 0031: Kommisjonsdirektiv 91/31/EØF av 19. desember 1990 (EFT nr. L 17 av 23.1.1991,
s. 20),

- 392 L 0030: Rådsdirektiv 92/30/EØF av 6. april 1992 (EFT nr. L 110 av 28.4.1992, s. 52).

a. Følgende skal tilføyes artikkel 6 nr. 1 bokstav c nr. 1:

«og lån som, på en måte som oppfyller vedkommende myndigheters krav, er helt og fullt
sikret med andeler i finske boligbyggeselskaper som utøver virksomhet i samsvar med
den finske boligselskapsloven av 1991 eller senere tilsvarende lovgivning, med hensyn
til boliger som er eller vil bli bebodd eller utleid av låntaker.»

b. I artikkel 11 nr. 4 endres ordene «Tyskland, Danmark og Hellas» til «Tyskland, Danmark,
Hellas og Østerrike».
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 110/98
av 1. desember 1998

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
74/98 av 17. juli 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/33/EF av 22. juni 1998
om endring av artikkel 12 i rådsdirektiv 77/780/EØF om adgang
til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon, artikkel
2, 5, 6, 7 og 8 i og vedlegg II og III til rådsdirektiv 89/647/EØF om
kredittinstitusjoners kapitaldekning og artikkel 2 i og vedlegg II
til rådsdirektiv 93/6/EØF om investeringsforetaks og
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(2) skal innlemmes i
avtalen.

Tilpasningen av rådsdirektiv 77/780/EØF fastsatt i vedlegg I
kapittel XI avsnitt B punkt III nr. 1 i akten om tiltredelsesvilkårene
for Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket
Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske
unions grunnlag(3) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IX nr.15 (rådsdirektiv 77/780/EØF) etter annet
strekpunkt (annet rådsdirektiv 89/646/EØF) skal nytt strekpunkt
lyde:

�- 1 94 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken
Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket Sverige og
tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions
grunnlag (EFT C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved
EFT L 1 av 1.1.1995, s. 1).�

Artikkel 2

I avtalens vedlegg IX nr.15 (rådsdirektiv 77/780/EØF), nr. 18
(rådsdirektiv 89/647/EØF) og nr. 30a (rådsdirektiv 93/6/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

�- 398 L 0033: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/33/EF
av 22. juni 1998 (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 29).�

Artikkel 3

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/33/EF og teksten
til tilpasningen av rådsdirektiv 77/780/EØF fastsatt i vedlegg I
kapittel XI avsnitt B punkt III nr. 1 i akten om tiltredelsesvilkårene
for Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket
Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske
unions grunnlag på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 2. desember 1998, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

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

Utferdiget i Brussel, 1. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein

99/EØS/46/05

_____________

(1) EFT L 172 av 8.7.1999, s. 53, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 30 av
8.7.1999, s. 130.

(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 29.

(3) EFT C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT L 1 av 1.1.1995, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/33/EF

av 22. juni 1998

om endring av artikkel 12 i rådsdirektiv 77/780/EØF om adgang til å starte og utøve virksomhet
som kredittinstitusjon, artikkel 2, 5, 6, 7 og 8 i og vedlegg II og III til rådsdirektiv 89/647/EØF
om kredittinstitusjoners kapitaldekning og artikkel 2 i og vedlegg II til rådsdirektiv 93/6/EØF

om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(*)

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 204 av 21.7.1998, s. 29, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/98 av 1. desember 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 208 av 19.7.1996, s. 8 og EFT C 259 av 26.8.1997, s. 11.

(2) EFT C 30 av 30.1.1997, s. 13.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 10. april 1997 (EFT C 132 av 28.4.1997,
s. 234), Rådets felles holdning av 9. mars 1998 (EFT C 135 av 30.4.1998,
s. 32) og europaparlamentsbeslutning av 30. april 1998 (EFT C 152 av
18.5.1998). Rådsbeslutning av 19. mai 1998.

(4) EFT L 322 av 17.12.1977, s. 30. Direktivet sist endret ved direktiv
96/13/EF (EFT L 66 av 16.3.1996, s. 15).

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Første rådsdirektiv (77/780/EØF) av 12. desember 1977
om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte
og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(4) tillater
utveksling av opplysninger mellom vedkommende
myndigheter og visse andre myndigheter eller organer innen
en medlemsstat eller mellom medlemsstater. Nevnte direktiv
gir også medlemsstatene mulighet til å inngå
samarbeidsavtaler med vedkommende myndigheter
i tredjestater om utveksling av opplysninger. Av
konsekvenshensyn bør denne mulighet til å inngå avtaler
med tredjestater om utveksling av opplysninger, utvides
til å omfatte utveksling av opplysninger med visse andre
myndigheter eller organer i de statene, forutsatt at
opplysningene som gis videre omfattes av en tilstrekkelig
garanti for taushetsplikt.

2) Rådsdirektiv 89/647/EØF av 18. desember 1989 om
kredittinstitusjoners kapitaldekning(5 ) vekter aktiva og
poster utenom balansen etter deres kredittrisiko.

3) Kirker og trossamfunn som er stiftet som offentligrettslige
juridiske personer og som innkrever skatt i henhold til den
lovgivning som gir dem hjemmel til det, representerer en
kredittrisiko tilsvarende den som regionale og lokale
myndigheter representerer. Det er derfor i samsvar med
praksis å gi vedkommende myndigheter mulighet til å gi
fordringer på kirker og trossamfunn samme behandling som
fordringer på regionale eller lokale myndigheter, i den
utstrekning slike kirker og trossamfunn innkrever skatt.
Muligheten for å anvende 0 % vekting på fordringer på
regionale og lokale myndigheter skal likevel ikke utvides til
å omfatte fordringer på kirker og trossamfunn utelukkende
på grunnlag av retten til å innkreve skatt.

4) Kommisjonsdirektiv 94/7/EF av 15. mars 1994 om
teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om
kredittinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til
definisjonen av «multilaterale utviklingsbanker»(6)
inkluderte Det europeiske investeringsfond i definisjonen
av «multilaterale utviklingsbanker». Fondet utgjør en ny og
enestående samarbeidsstruktur i Europa, som skal bidra til
å styrke det indre marked, støtte det økonomiske oppsving
i Europa og fremme den økonomiske og sosiale utjevning.

5) I henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav d) nr. 7 i direktiv
89/647/EØF bør kredittinstitusjoners tegnede, men ikke
innbetalte del av kapital i Det europeiske investeringsfond
gis en vekting på 100 %.

6) Den kapital i Det europeiske investeringsfond som er
forbeholdt finansinstitusjoners tegning, er begrenset til 30 %,
hvorav 20 % i første omgang skal betales i fire årlige avdrag,
hvert på 5 %. Følgelig skal 80 % ikke innbetales, og hviler
på fondets medlemmer som en betinget forpliktelse. I
betraktning av at Det europeiske råds uttalte mål ved
opprettelsen av fondet var å oppfordre forretningsbanker

_______________

(5) EFT L 386 av 30.12.1989, s. 14. Direktivet sist endret ved direktiv
98/32/EF (se EFT L 204 av 21.7.1998, s. 26).

(6) EFT L 89 av 6.4.1994, s. 17.
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til å delta, bør ikke slik deltaking straffes. Det vil følgelig
være mer hensiktsmessig å anvende en vekting på 20 % på
den del av den tegnede kapital som ikke er innbetalt.

7) I vedlegg I til direktiv 89/647/EØF, som omhandler
klassifisering av poster utenom balansen, tillegges visse av
disse poster en full risiko, og det anvendes derfor en vekting
på 100 %. I artikkel 6 nr. 4 i nevnte direktiv fastsettes:
«Når poster utenom balansen har uttrykkelig garanti, skal
de veies som om de var opprettet på vegne av garantisten,
ikke på vegne av motparten. Når den potensielle risikoen i
forbindelse med transaksjoner utenom balansen fullt og helt
er garantert, på en måte som oppfyller vedkommende
myndigheters krav, av en av de eiendeler som er godkjent
som sikkerhet i nr. 1 bokstav a) nr. 7 eller bokstav b) nr. 11,
skal det anvendes vekting på 0 % eller 20 %, avhengig av
den aktuelle sikkerhet.»

8) Oppgjør av OTC-derivater foretatt av oppgjørssentraler
som opptrer som en sentral motpart, spiller en viktig rolle
i visse medlemsstater. Fordelene ved et slikt oppgjør i form
av en reduksjon av kredittrisikoen og den tilknyttede
systemrisikoen som ledd i en tilsynsmessig behandling av
kredittrisiko, bør anerkjennes. For at avregnede OTC-
derivater i en overgangsperiode skal kunne omfattes av den
samme tilsynsmessige behandling som derivater omsatt på
børs, er det nødvendig at det stilles full sikkerhet for aktuelle
og potensielle framtidige risikoer som følger av avregnede
OTC-derivatkontrakter, og at faren for at
oppgjørssentralens risikoer vil overstige markedsverdien
av den sikkerhet som er stilt, fjernes. Nivået for de
bunnsikkerheter og løpende marginer som kreves, samt
kvaliteten på og det beskyttelsesnivå som gis ved den stilte
sikkerhet, skal etter vedkommende myndigheters oppfatning
være tilstrekkelig.

9) Det bør også tas hensyn til de tilfeller der garantien er sikret
ved pant i fast eiendom i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav
c) nr. 1 for poster utenom balansen som er kausjoner eller
lånegarantier som har karakter av å være kreditterstatninger.

10) I henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) nr. 2, 4 og 7 i direktiv
89/647/EØF gis aktiva som utgjør fordringer på
sentralmyndigheter og sentralbanker i sone A, eller som
uttrykkelig er garantert av disse, samt aktiva som er garantert
ved sikkerhet i form av verdipapirer utstedt av
sentralmyndigheter eller en sentralbank i sone A, en 0 %
vekting. I henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv kan
medlemsstatene på visse vilkår anvende en 0 % vekting på
aktiva som utgjør fordringer på deres egne regionale eller
lokale myndigheter, samt på fordringer på tredjemann og
på poster utenom balansen som holdes på vegne av
tredjemann og som er garantert av nevnte regionale eller
lokale myndigheter.

11) Artikkel 8 nr. 1 i direktiv 89/647/EØF fastsetter at
medlemsstatene kan anvende en 20 % vekting på
aktivposter som etter vedkommende myndigheters
oppfatning er sikret i form av pant i verdipapirer utstedt
av regionale eller lokale myndigheter i sone A. Sikkerhet i
form av pant i verdipapirer utstedt av regionale eller lokale
myndigheter bør anses som garantert av nevnte myndigheter
i henhold til artikkel 7 nr. 1, med henblikk på å tillate
vedkommende myndigheter å anvende 0 % vekting på
aktivposter og poster utenom balansen som er sikret ved
slik pant, på de vilkår som er fastsatt i nevnte nummer.

12) Vedlegg II til direktiv 89/647/EØF bestemmer behandlingen
av poster utenom balansen som vanligvis omtales som
OTC-derivater og som gjelder renter og valutakurser i
forbindelse med beregningen av kapitalkrav for
kredittinstitusjoner.

13) Artikkel 2 nr. 1 bokstav a), artikkel 2 nr. 2, artikkel 2 nr. 3
bokstav b), artikkel 2 nr. 6 og artikkel 3 nr. 1 og 2 i dette
direktiv samt dets vedlegg er i tråd med det arbeid som et
internasjonalt forum av tilsynsmyndigheter innen
banksektoren har gjort med henblikk på en nøyaktigere og
på enkelte måter strengere tilsynsmessig behandling av de
kredittrisikoer som er forbundet med OTC-derivater, særlig
utvidelsen av OTC-derivaters fastsatte kapitaldekningskrav
for andre underliggende instrumenter enn rente- og
valutakontrakter, samt muligheten for å ta hensyn til den
risikoreduserende virkning av avregningsavtaler («contrac-
tual netting») anerkjent av vedkommende myndigheter i
forbindelse med beregningen av kapitalkravene til de
potensielle framtidige kredittrisikoer som er forbundet med
OTC-derivater.

14) For internasjonalt aktive kredittinstitusjoner og grupper
av kredittinstitusjoner i en lang rekke tredjestater som
konkurrerer med kredittinstitusjoner i Fellesskapet, vil
reglene som vedtas på et bredere internasjonalt plan medføre
en nøyaktigere tilsynsmessig behandling av OTC-derivater.
Denne forbedringen vil resultere i et mer hensiktsmessig
obligatorisk kapitaldekningskrav, ved at det tas hensyn til
den risikoreduserende virkning avregningsavtaler anerkjent
av tilsynsmyndighetene vil ha på potensielle framtidige
kredittrisikoer.

15) Bare ved en endring av direktiv 89/647/EØF kan det for
kredittinstitusjoner i Fellesskapet oppnås en sammenlignbar
bedring av den tilsynsmessige behandling av OTC-derivater,
herunder muligheten for å ta hensyn til den
risikoreduserende virkning som de av tilsynsmyndighetene
anerkjente avregningsavtaler har på potensielle framtidige
kredittrisikoer.
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16) For å sikre like konkurransevilkår for kredittinstitusjoner
og investeringsforetak som konkurrerer innen Fellesskapet,
er det nødvendig å sikre en ensartet tilsynsmessig behandling
av deres respektive aktiviteter vedrørende OTC-derivater,
noe som kan oppnås bare ved tilpasninger av rådsdirektiv
93/6/EØF av 15. mars 1993 om investeringsforetaks og
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(1).

17) Dette direktiv er det best egnede middel til å nå de mål det
tas sikte på, og går ikke utover det som er nødvendig for å
nå dem �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 77/780/EØF skal artikkel 12 nr. 3 lyde:

«3. Medlemsstatene kan inngå samarbeidsavtaler om
informasjonsutveksling med vedkommende myndigheter i
tredjestater eller med tredjestaters myndigheter eller organer
som fastsatt i nr. 5 og 5a, bare dersom de opplysninger
som gis videre, omfattes av garantier for taushetsplikt som
minst tilsvarer de som er nevnt i denne artikkel. Slik
informasjonsutveksling skal ha som formål å tjene nevnte
myndigheter eller organer under utførelsen av deres
tilsynsoppgaver.

Når opplysningene stammer fra en annen medlemsstat,
kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra
vedkommende myndigheter som gav opplysningene videre,
og eventuelt bare for det formål som nevnte myndigheter
har gitt samtykke til.»

Artikkel 2

I direktiv 89/647/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal nytt strekpunkt lyde:

«� «anerkjent børs», en børs som er anerkjent av
vedkommende myndigheter og som

i) fungerer regelmessig,

ii) har regler, fastsatt eller godkjent av
vedkommende myndigheter i børsens
hjemstat, som bestemmer børsens
driftsvilkår, vilkårene for adgang til børsen
samt de vilkår som skal oppfylles av en
kontrakt før den faktisk kan omsettes på
børsen,

iii) har en oppgjørsordning som fastsetter at
kontraktene oppført i vedlegg III skal
underlegges daglige marginkrav som etter
vedkommende myndigheters oppfatning gir
tilstrekkelig beskyttelse.»

b) I nr. 2 skal nytt ledd lyde:

«Vedkommende myndigheter kan dessuten la
betegnelsen regionale og lokale myndigheter omfatte
kirker og trossamfunn som er stiftet som
offentligrettslige juridiske personer, i den grad de
innkrever skatt i henhold til den lovgivning som gir
dem hjemmel til det. I dette tilfelle får imidlertid
muligheten fastsatt i artikkel 7 ikke anvendelse.»

2) I artikkel 5 nr. 3 skal første punktum lyde:

«3. Når det gjelder de poster utenom balansen som er nevnt
i artikkel 6 nr. 3, skal de mulige kostnader ved å erstatte en
kontrakt dersom motparten misligholder, beregnes i samsvar
med en av de to metodene som er fastlagt i vedlegg II.»

3) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal nytt punktum lyde:

«Den tegnede, men ikke innbetalte kapitalen i Det
europeiske investeringsfond kan tillegges en vekting
på 20 %.»

b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Metodene som er angitt i vedlegg II skal anvendes
på postene utenom balansen oppført i vedlegg III,
med unntak av:

� kontrakter som omsettes på en anerkjent børs,

� valutakontrakter (med unntak av gullrelaterte
kontrakter) med en opprinnelig løpetid på fjorten
kalenderdager eller kortere.

Inntil 31. desember 2006 kan vedkommende
myndigheter i medlemsstatene unnta OTC-
kontrakter avregnet av en oppgjørssentral fra
anvendelsen av metodene fastsatt i vedlegg II,
når sistnevnte opptrer som juridisk motpart
og samtlige deltakere daglig stiller full
sikkerhet for den risiko de representerer for
oppgjørssentralen, og derved gir en beskyttelse
som omfatter både den aktuelle og den potensielle
framtidige eksponering. Vedkommende
myndigheter skal være av den oppfatning at den
stilte sikkerhet gir samme grad av beskyttelse

(1) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1.
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som en sikkerhet som oppfyller vilkårene i
nr. 1 bokstav a) nr. 7, og at faren for at
oppgjørssentralens risiko overstiger
markedsverdien av den stilte sikkerhet, unngås.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen
om hvilken bruk de gjør av denne mulighet.»

c) I nr. 4 skal nytt ledd lyde:

«Medlemsstatene kan anvende 50 % vekting på
poster utenom balansen som representerer en kausjon
eller en garanti som har karakter av å være en
kreditterstatning og som etter vedkommende
myndigheters oppfatning er fullt ut sikret ved
pantelån som oppfyller vilkårene i nr. 1 bokstav c)
nr. 1, forutsatt at garantisten har et direkte krav til en
slik sikkerhet.»

4) I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 skal følgende innsettes på slutten:

«eller som etter vedkommende berørte myndigheters
oppfatning er sikret ved pant i verdipapirer utstedt
av disse regionale eller lokale myndigheter.»

b) i nr. 2 skal følgende innsettes på slutten:

«herunder en sikkerhet i form av verdipapirer.»

5) Artikkel 8 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene kan uten hensyn til artikkel 7 nr. 1
anvende 20 % vekting på aktiva som det, på en måte som
oppfyller vedkommende berørte myndigheters krav, er stilt
sikkerhet for i form av verdipapirer utstedt av regionale
eller lokale myndigheter i sone A, i form av innskudd i
andre kredittinstitusjoner i sone A enn låneinstitusjonen,
eller i form av innskuddsbeviser eller tilsvarende
instrumenter utstedt av slike kredittinstitusjoner.»

6) Vedlegg II og III henholdsvis endres eller erstattes i samsvar
med del A og B i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 3

I direktiv 93/6/EØF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 2 nr. 10 skal lyde:

«10. «OTC-derivater»: de poster utenom balansen som
metodene fastsatt i vedlegg II til direktiv 89/647/EØF får
anvendelse på i henhold til artikkel 6 nr. 3 første ledd i
nevnte direktiv.»

2) Vedlegg II nr. 5 skal lyde:

«5. For å beregne kapitalkravet for OTC-derivater skal
institusjonene anvende vedlegg II til direktiv 89/647/
EØF. Risikovektingene som skal anvendes på
vedkommende motparter, skal fastsettes i samsvar
med dette direktivs artikkel 2 nr. 9.

Inntil 31. desember 2006 kan vedkommende
myndigheter i medlemsstatene unnta OTC-kontrakter
avregnet av en oppgjørssentral fra anvendelsen av
metodene fastsatt i vedlegg II, når sistnevnte opptrer
som juridisk motpart og samtlige deltakere daglig
stiller full sikkerhet for den risiko de representerer for
oppgjørssentralen, og derved gir en beskyttelse som
omfatter både den aktuelle og den potensielle
framtidige eksponering. Vedkommende myndigheter
skal være av den oppfatning at den stilte sikkerhet gir
samme grad av beskyttelse som en sikkerhet etter
vilkårene i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) nr. 7 i direktiv
89/647/EØF, og at faren for at oppgjørssentralens
risiko overstiger markedsverdien av den stilte
sikkerhet, unngås. Medlemsstatene skal underrette
Kommisjonen om hvilken bruk de gjør av denne
mulighet.»

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest
24 måneder etter dets ikrafttredelse. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 22. juni 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

President Formann
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VEDLEGG

A. I vedlegg II til direktiv 89/647/EØF gjøres følgende endringer:

1) Overskriften skal lyde:

«VEDLEGG II

BEHANDLING AV POSTER UTENOM BALANSEN»

2) Nr. 1 skal lyde:

«1. Valg av metode

Med forbehold for vedkommende myndigheters godkjenning, kan kredittinstitusjoner
velge en av de metoder som er oppført nedenfor for å måle de kredittrisikoer som er
forbundet med kontraktene angitt i nr. 1 og 2 i vedlegg III. Kredittinstitusjoner som er
forpliktet til å etterkomme bestemmelsene i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 93/6/EØF, skal
benytte metode 1 angitt nedenfor. For måling av de kredittrisikoer som er forbundet med
kontraktene nevnt i nr. 3 i vedlegg III skal samtlige kredittinstitusjoner anvende metode 1
angitt nedenfor.»

3) I nr. 2 skal tabell 1 erstattes av følgende:

«TABELL (a)(b)

Valuta- og Egenkapital- Kontrakter Kontrakter
Gjenværende  Renterelaterte gullrelaterte relaterte relatert til relatert til

løpetid(c)  kontrakter  kontrakter  kontrakter  andre andre
edelmetaller råvarer enn

enn gull  edelmetaller

Ett år eller mindre  0 %  1 %  6 %  7 %  10 %

Mer enn ett år,
men under fem år  0,5 %  5 %  8 %  7 %  12 %

Mer enn fem år  1,5 %  7,5 %  10 %  8 %  15 %

(a) Kontrakter som ikke omfattes av en av de fem kategoriene i denne tabellen skal behandles som kontrakter om
andre råvarer enn edelmetaller.

(b) For kontrakter med flere utvekslinger av hovedstolen skal prosentsatsene multipliseres med antallet resterende
innbetalinger i henhold til kontrakten.

(c) For kontrakter som er sammensatt med henblikk på oppgjør av utestående risiko ved visse fastsatte
betalingsdatoer, og der vilkårene justeres slik at kontraktens markedsverdi er lik null på nevnte fastsatte datoer,
skal den gjenværende løpetid være lik tidsrommet fram til neste justeringsdato. For renterelaterte kontrakter
som oppfyller disse kriterier og som har en gjenværende løpetid på mer enn ett år, skal prosentsatsen ikke være
lavere enn 0,5 %.

Med henblikk på beregning av den potensielle framtidige eksponering i samsvar med trinn b)
kan vedkommende myndigheter tillate at kredittinstitusjoner fram til 31. desember 2006
anvender følgende prosentsatser i stedet for dem fastsatt i tabell 1, forutsatt at institusjonene
benytter valgmuligheten fastsatt i artikkel 11a i direktiv 93/6/EØF for kontrakter i henhold til
nr. 3 bokstav b) og bokstav c) i vedlegg III:
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Tabell 1a

Gjenværende Edelmetaller Uedle  Landbruks- Andre,
løpetid (unntatt gull)   metaller varer   herunder

energiprodukter

Ett år eller mindre  2 %  2,5 %  3 %  4 %

Mer enn ett år,
men under fem år  5 %  4 %  5 %  6 %

Mer enn fem år  7,5 %  8 %  9 %  10 %»

4) I tabell 2 skal overskriften til første rekke, tredje kolonne lyde:

«Valuta- og gullrelaterte kontrakter».

5) I nr. 2 skal nytt siste ledd lyde:

«For metode 1 og 2 skal vedkommende myndigheter sikre at det nominelle beløp som skal tas
i betraktning, er en egnet målestokk for den risiko som er forbundet med kontrakten. Dersom
det f.eks. i kontrakten er fastsatt en multiplikasjon av kontantstrømmene, skal det nominelle
beløpet justeres for å ta hensyn til multiplikasjonens virkninger på kontraktens risikostruktur.»

6) I nr. 3 bokstav b) skal nytt ledd lyde:

«Vedkommende myndigheter kan anerkjenne som risikoreduserende avregningsavtaler som
dekker valutakontrakter med en opprinnelig løpetid på 14 kalenderdager eller mindre, utstedte
opsjoner eller lignende poster utenom balansen som dette vedlegg ikke får anvendelse på, fordi
de er forbundet med bare en beskjeden eller ingen kredittrisiko. Dersom innlemmelsen av disse
kontraktene i en annen avregningsavtale, avhengig av deres positive eller negative markedsverdi,
kan medføre at kapitalkravet økes eller reduseres, skal vedkommende myndigheter forplikte
sine kredittinstitusjoner til å anvende en ensartet behandling.»

7) I nr. 3 bokstav c) ii) skal første ledd og innledningen og annet ledd første strekpunkt lyde:

«ii) Andre avregningsavtaler

Ved anvendelse av metode 1

� kan den aktuelle gjenanskaffelseskostnaden i trinn a) for kontrakter som omfattes
av avregningsavtalen beregnes ved å ta hensyn til den faktiske teoretiske
nettogjenanskaffelseskostnaden som følger av avtalen; dersom oppgjøret medfører
en nettoforpliktelse for kredittinstitusjonen som beregner nettogjenanskaffelses-
kostnaden, skal den aktuelle gjenanskaffelseskostnaden settes lik «0»,

� kan tallet i trinn b) for den potensielle framtidige kredittrisiko for alle kontrakter
som omfattes av en avregningsavtale reduseres i samsvar med følgende ligning:

PCE
red

 = 0,4 * PCE
gross

 + 0,6 * NGR * PCE
gross

, der

� PCE
red

 = det reduserte tallet for potensielle framtidige kredittrisikoer for alle
kontrakter som inngås med en gitt motpart og som omfattes av en
rettsgyldig bilateral avregningsavtale,
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� PCE
gross

 = summen av tallene for potensielle framtidige kredittrisikoer for alle
kontrakter med en gitt motpart og som omfattes av en rettsgyldig
bilateral avregningsavtale, og som beregnes ved å multiplisere de
nominelle hovedstolene med prosentsatsene fastsatt i tabell 1,

� NGR = «netto/brutto-forholdet»: etter vedkommende myndigheters valg, enten

i) en særskilt beregning: kvotienten for nettogjenanskaffelseskostnaden
for alle kontrakter som omfattes av en rettsgyldig bilateral
avregningsavtale med en gitt motpart (teller), og bruttogjenan-
skaffelseskostnaden for alle kontrakter som omfattes av en rettsgyldig
bilateral avregningsavtale med vedkommende motpart (nevner), eller

ii) en samlet beregning: kvotienten for summen av nettogjenan-
skaffelseskostnaden beregnet på et bilateralt grunnlag for alle motparter,
idet det tas hensyn til kontrakter som omfattes av rettsgyldige
avregningsavtaler (teller) og bruttogjenanskaffelseskostnaden for alle
kontrakter som omfattes av rettsgyldige avregningsavtaler (nevner).

Dersom medlemsstatene tillater kredittinstitusjoner å velge metode,
skal den valgte metode anvendes konsekvent.

Ved beregning av potensiell framtidig kredittrisiko i samsvar med ovennevnte formel kan
helt motsvarende kontrakter som omfattes av avregningsavtalen anses som en
enkeltkontrakt med en nominell hovedstol tilsvarende nettoinntektene. Som helt
motsvarende kontrakter anses valutaterminforretninger eller lignende kontrakter der den
nominelle hovedstol tilsvarer kontantstrømmene når disse forfaller til betaling samme
valuteringsdag og er helt eller delvis i samme valuta.

Ved anvendelse av metode 2

� kan helt motsvarende kontrakter i trinn a) som omfattes av avregningsavtalen
behandles som en enkeltkontrakt med en nominell hovedstol tilsvarende
nettoinntektene; beløpene for de nominelle hovedstolene multipliseres med
prosentsatsene angitt i tabell 2.»

B. Vedlegg III til direktiv 89/647/EØF skal lyde:

«VEDLEGG III

TYPER AV POSTER UTENOM BALANSEN

1. Renterelaterte kontrakter (interest-rate contracts)

a) Rentebytteavtaler i samme valuta (single-currency interest rate swaps)
b) Ordinære rentebytteavtaler (basis-swaps)
c) Rentesikringsavtaler (forward-rate agreements)
d) Børsomsatte renteterminkontrakter (interest-rate futures)
e) Kjøpte renteopsjoner (interest-rate options purchased)
f) Andre kontrakter av tilsvarende art.
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2. Valuta- og gullrelaterte kontrakter

a) Rentebytteavtaler mellom ulike valutaer (cross-currency interest-rate swaps)
b) Valutasikringsavtaler (forward foreign-exchange contracts)
c) Børsomsatte valutaterminkontrakter (currency futures)
d) Kjøpte valutaopsjoner (currency options purchased)
e) Andre kontrakter av tilsvarende art
f) Gullrelaterte kontrakter, av tilsvarende art som a)-e).

3. Kontrakter av tilsvarende art som dem nevnt i nr. 1 bokstav a)-e) og nr. 2 bokstav a)-d) med
andre underliggende instrumenter eller indekser som gjelder

a) egenkapitalinstrumenter,
b) andre edelmetaller enn gull,
c) andre råvarer enn edelmetaller,
d) andre kontrakter av tilsvarende art.»
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Følgende tekst med gyldighet kunngjøres i samsvar med artikkel 2 og 4 i EØS-komiteens
beslutning nr. 110/99

1. 377 L 0780: Første rådsdirektiv 77/780/EØF av 12. desember 1977 om samordning av lover og
forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EFT nr. L 322 av
17.12.1977, s. 30), endret ved:

- 1 79 H: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Hellas og tilpasningen av traktatene
(EFT nr. L 291 av 19.11.1979, s. 17),

- 385 L 0345: Rådsdirektiv 83/345/EØF av 8. juli 1985 (EFT nr. L 183 av 18.7.1985, s. 19),

- 1 85 I: Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Spania og Republikken Portugal og
tilpasningen av traktatene (EFT nr. L 302 av 15.11.1985, s. 23),

- 386 L 0524: Rådsdirektiv 86/524/EØF av 27. oktober 1986 (EFT nr. L 309 av 4.11.1986,
s. 15),

- 389 L 0646: Rådsdirektiv 89/646/EØF av 15. desember 1989 (EFT nr. L 386 av 30.12.1989,
s. 1).

Følgende skal tilføyes artikkel 2 nr. 2:

«I Østerrike:
- foretak som er godkjent som selskaper for sosial boligbygging

I Finland:
- Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen

Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab

I Sverige:
- Svenska Skeppshypotekskassan».
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 111/98
av 27. november 1998

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

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.
93/98 av 25. september 1998(1).

Kommisjonsrekommandasjon 98/322/EF av 8. april 1998 om
samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked
(Del 2 - Atskilte regnskaper og føring av kostnadsregnskap)(2)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XI etter nr. 26g (kommisjonsrekommandasjon
98/195/EF) skal nytt nr. 26h lyde:

�26h. 398 X 0322: Kommisjonsrekommandasjon 98/322/EF
av 8. april 1998 om samtrafikk på et liberalisert
telekommunikasjonsmarked (Del 2 - Atskilte regnskaper
og føring av kostnadsregnskap) (EFT L 141 av 13.5.1998,
s. 6).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsrekommandasjon 98/322/EF på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 28. november 1998, 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, 27. november 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
_____________
(1) EFT L 189 av 22.7.1999, s. 67, og EØS-tillegget nr. 32 av 22.7.1999, s. 157.

(2) EFT L 141 av 13.5.1998, s. 6.

99/EØS/46/06
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 8. april 1998

om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked
(Del 2 - Atskilte regnskaper og føring av kostnadsregnskap)(*)

(98/322/EF)

_____________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 141 av 13.5.1998, s. 6, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 111/98 av 27. november 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32.

KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
97/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk på telekommuni-
kasjonsområdet med henblikk på å sikre universelle tjenester og
samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang til
åpne telenett (ONP)(1), særlig artikkel 7 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 97/33/EF gir de nasjonale reguleringsmyndigheter på
telekommunikasjonsområdet en viktig rolle når det gjelder å sikre
passende samtrafikk mellom nettene, i samsvar med
fellesskapsretten, samtidig som det tas hensyn til Kommisjonens
anbefalinger om å lette utviklingen av et virkelig europeisk
hjemmemarked. Særlig artikkel 7 nr. 5 i direktiv 97/33/EF pålegger
Kommisjonen å utarbeide anbefalinger om systemer for føring av
kostnadsregnskap og atskilte regnskaper.

Artikkel 7 nr. 2 i direktiv 97/33/EF pålegger visse operatører som
de nasjonale reguleringsmyndigheter har meldt har en betydelig
markedsmakt (heretter kalt «meldte operatører»), å følge
prinsippene om oversiktlighet og kostnadsorientering når det
gjelder samtrafikkavgifter.

Artikkel 8 nr. 2 i direktiv 97/33/EF krever at meldte operatører
fører atskilte regnskaper på den ene siden for sin virksomhet i
forbindelse med samtrafikk � som omfatter både
samtrafikktjenester som ytes internt og samtrafikktjenester som
ytes til andre � og på den andre siden for annen virksomhet, slik
at det blir mulig å identifisere alle kostnads- og inntektselementer
tilknyttet samtrafikkvirksomheten, med tilhørende
beregningsgrunnlag og en detaljert beskrivelse av
henføringsmetodene som er brukt, herunder en spesifisert
henføring av anleggsmidler og strukturelle kostnader.

I kommisjonsrekommandasjon 98/195/EF av 8. januar 1998 om
samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 1
� Fastsettelse av samtrafikktakster)(2), går det fram at
Kommisjonen anser metoden som bygger på forventede
langsiktige gjennomsnittlige differansekostnader for å være den
best egnede metoden for fastsettelse av samtrafikktakster,
ettersom denne metoden best kan forenes med et
konkurransepreget marked. Metoden utelukker ikke bruk av
berettiget «påslag» for å dekke langsiktige felleskostnader som
en effektiv operatør ville bli påført under konkurransepregede
forhold.

En metode med fastsettelse av samtrafikktakster på grunnlag av
forventede langsiktige gjennomsnittlige differansekostnader
innebærer et regnskapssystem som bygger på
gjenanskaffelseskost framfor historiske kostnader. I sin
rekommandasjon av 8. januar 1998 anbefalte Kommisjonen
medlemsstatene å fastsette frister for meldte operatører for å
innføre nye regnskapssystemer som bygger på aktivitetsbasert
regnskapsføring. De økonomiske/tekniske «bottom up»-
modellene for beregning blir svært avanserte, samtidig som de
forblir ufullkomne, slik at en tilpassing av «bottom up»- og «top-
down»-modellene er tilrådelig i overskuelig framtid.

Artikkel 7 nr. 5 i direktiv 97/33/98 pålegger de nasjonale
reguleringsmyndigheter å påse at en beskrivelse av systemet for
føring av kostnadsregnskap, som viser de viktigste
kostnadskategoriene og reglene som brukes ved fordelingen av
kostnader i forbindelse med samtrafikk, gjøres tilgjengelig for
berørte parter på anmodning. Henføringsmetodene må være
tilstrekkelig detaljerte til at sammenhengen mellom kostnadene
og avgiftene for nettkomponentene og tjenestene
(utnyttelsesgraden) framgår klart. I tillegg må det presiseres på
hvilket grunnlag ikke henførbare kostnader er fordelt mellom ulike
konti. Den nasjonale reguleringsmyndigheten eller et annet
kompetent organ som er uavhengig av teleoperatøren og godkjent
av den nasjonale reguleringsmyndigheten, skal kontrollere at
systemet for føring av kostnadsregnskap overholdes. Det skal
årlig offentliggjøres en erklæring om hvorvidt systemet overholdes.

_____________

(2) EFT L 73 av 12.3.1998, s. 42.
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I artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember 1995 om anvendelse av
vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på telefontjenesten(1),
kreves det at takstene for bruk av det faste offentlige telefonnett
og taletelefoni skal være i samsvar med prinsippene om
oversiktlighet og kostnadsorientering, og at de meldte operatørene
for dette formål iverksetter et egnet system for føring av
kostnadsregnskap. Bidrag fra samtrafikkparter til ordninger i
forbindelse med «tilgangsunderskudd» er tillatt bare dersom de
nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger takstbegrensninger av
hensyn til pris på og tilgang til telefontjenesten, i samsvar med
artikkel 12 nr. 2 i direktiv 95/62/EF. Kommisjonen har i sin melding
av 27. november 1996 om kriterier for vurdering av nasjonale
ordninger for kostnadsberegning og finansiering av universelle
tjenester innen telekommunikasjon og om retningslinjer for
medlemsstatene for driften av slike ordninger(2), gitt uttrykk for
at disse ordningene bør avskaffes innen 1. januar 2000.

I kommisjonsdirektiv 90/388/EØF av 28. juni 1990 om
konkurranse på markedene for teletjenester(3), endret ved direktiv
96/2/EF(4), kreves det at medlemsstatene skal sikre en effektiv
konkurranse mellom operatører som konkurrerer på de berørte
markeder. Oversiktlighet er særlig påkrevd når det gjelder føring
av kostnadsregnskap for operatører som yter tjenester både på
faste telenett og på mobilnett.

I artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 95/51/EF av 18. oktober 1995
om endring av direktiv 90/388/EØF med hensyn til oppheving
av begrensninger på bruk av kabelfjernsynsnett for yting av
teletjenester som allerede er avmonopolisert(5), pålegges
medlemsstatene å treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre
innsyn i regnskaper og likebehandling i de tilfeller der en operatør
som har enerett til å tilby offentlig telenettinfrastruktur, også
tilbyr infrastruktur for kabelfjernsynsnett, og særlig for å sikre
en oppdeling av regnskapene på de enkelte nett og disses
virksomhet som yter av teletjenester. I artikkel 8 nr. 1 i direktiv
97/33/EF pålegges meldte operatører som har særretter eller
eneretter i forbindelse med yting av tjenester i andre sektorer
(det vil si fjernsynskringkasting via kabel eller satellitt), å føre
atskilte regnskaper for telekommunikasjonsvirksomheten, i
samme omfang som det ville ha vært nødvendig dersom den
aktuelle telekommunikasjonsvirksomhet ble utøvd av rettslig
uavhengige foretak, eller at telekommunikasjonsvirksomheten er
utskilt strukturelt.

I artikkel 8 nr. 3 i direktiv 97/33/EØF pålegges operatører som
stiller til rådighet offentlige telenett og/eller offentlig tilgjengelige
teletjenester, på anmodning omgående å oversende økonomiske
opplysninger til sin nasjonale reguleringsmyndighet på det
detaljnivå som kreves. De nasjonale reguleringsmyndigheter kan
offentliggjøre opplysninger som kan bidra til et åpent og
konkurransepreget marked, idet det tas hensyn til
forretningshemmeligheter.

____________

(1) EFT L 321 av 30.12.1995, s. 6.

(2) KOM(96) 608.

(3) EFT L 192 av 24.7.1990, s. 10.

(4) EFT L 20 av 26.1.1996, s. 59.

(5) EFT L 256 av 26.10.1995, s. 49.

Anvendelsen av prinsippene fastlagt i denne rekommandasjon
berører ikke medlemsstatenes og foretakenes plikt til å overholde
Fellesskapets konkurranseregler fullt ut, samtidig som de tar
hensyn til de særlige forhold Kommisjonen har gitt uttrykk for i
meldingen om anvendelse av konkurransereglene på avtaler om
tilgang til telekommunikasjonssektoren(6).

Den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i rådsdirektiv
90/387/EØF av 28. juni 1990 om opprettelse av et indre marked
for teletjenester ved gjennomføring av tilgang til åpne telenett
(ONP)(7) (ONP-komiteen) har gitt bred støtte til prinsippene i
denne rekommandasjon, og Kommisjonen har i størst mulig grad
tatt hensyn til meningene som er kommet til uttrykk �

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1. Denne rekommandasjon omhandler iverksettingen av
systemer for atskilte regnskaper og føring av
kostnadsregnskap for operatører som den nasjonale
reguleringsmyndighet har meldt har en betydelig
markedsmakt (heretter kalt «meldte operatører»), i samsvar
med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 97/33/EF, for å gjennomføre
samtrafikkforpliktelser, særlig med henblikk på prinsippene
om oversiktlighet og kostnadsorientering.

Formålet med atskilte regnskaper er å gjøre det mulig å
foreta en analyse av opplysningene som framgår av
regnskapene, slik at de ulike delene av foretaket avspeiles
like nøyaktig som om de var blitt drevet som egne foretak.

2. De nasjonale reguleringsmyndighetene anbefales å kreve av
sine meldte operatører at de deler opp driftskostnader,
anvendt kapital og inntekter ved å fordele dem på minst
følgende virksomhetsområder:

Basisnett (svitsjet infrastruktur)

Dette virksomhetsområdet omfatter yting av
samtrafikktjenester, transittjenester og operatørtjenester.

Lokalt tilgangsnett (tilslutningslinjenes infrastruktur)

Virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett» omfatter lever-
ing av forbindelser til telefonnettet(8).

Detaljsalg

Virksomhetsområdet «detaljsalg» omfatter virksomhet som
hovedsakelig er knyttet til yting av faste telefontjenester
og tilbud av leide samband til sluttbrukere, på
forretningsmessig grunnlag. Det kan føres atskilte regnskaper
for hver regulerte virksomhet innenfor «detaljsalg» (for
eksempel leide samband, telefoni).

______________

(6) EFT C 76 av 11.3.1997, s. 9.

(7) EFT L 192 av 24.7.1990, s. 1.

(8) Virksomhetsområdet omfatter nettkomponenter som ikke er trafikkfølsomme
og som er rettet mot en bestemt kundetype, for eksempel tilgangsnett,
linjekort og porter på konsentratorer og/eller telefonsentraler.
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Annen virksomhet

«Annen virksomhet» som tilbys av en meldt operatør kan
omfatte uregulert virksomhet samt annen, regulert
virksomhet. Regnskapene for regulert virksomhet og
uregulert virksomhet må føres atskilt.

Innholdet i hvert virksomhetsområde er definert i
avsnitt 1 i vedlegget. Avgifter for overføring mellom
virksomhetsområder er definert i avsnitt 2.

De nasjonale reguleringsmyndigheter kan finne det
hensiktsmessig å pålegge en mer detaljert oppdeling av
regnskapene innenfor de viktigste virksomhetsområdene
(for eksempel ved å skille mobiltjenester, kabelfjernsyn,
internasjonal virksomhet), for å ta hensyn til kravene til
oversiktlighet og konkurranse i nasjonal lovgivning og i
fellesskapsretten.

3. Det anbefales å henføre kostnader, anvendt kapital og
inntekter i samsvar med kausalitetsprinsippet (for eksempel
ved å benytte en aktivitetsbasert regnskapsmetode).

Meldte operatørers system for kostnadsberegning må være
så detaljert at kostnadene � så langt det er mulig � kan
henføres til atskilte nettkomponenter, særlig for at
kostnadene for atskilte samtrafikktjenester som faktureres
for seg skal kunne fastsettes.

Et veldefinert system for kostnadshenføring vil gjøre det
mulig å fordele minst 90 % av kostnadene under direkte
eller indirekte henførbare kostnader(1).

Det anbefales at ikke henførbare kostnader (som bare kan
fordeles på vilkårlig grunnlag), spesifiseres klart i et atskilt
regnskap og behandles for seg av den nasjonale
reguleringsmyndighet (det vil si en fordeling i samsvar med
reglene som er fastsatt av hver medlemsstat, Fellesskapets
konkurranseregler og prinsippene om oversiktlighet og
forholdsmessighet).

Det anbefales at de nasjonale reguleringsmyndigheter
gjennomfører en offentlig høring av markedsdeltakerne om
vedtakelsen av sunne henføringsmetoder og den særlige
måten ikke henførbare kostnader skal behandles på.

Avsnitt 3 i vedlegget beskriver prinsippene som anbefales
ved henføring av kostnader, anvendt kapital og inntekter
ved utarbeiding av atskilte regnskaper.

Avsnitt 4 i vedlegget inneholder retningslinjer for
anvendelsen av disse prinsippene ved beregning av
driftskostnader, herunder avskrivninger. Avsnitt 5

inneholder det samme for kapitalkostnaden og anvendt
kapital, mens avsnitt 6 omhandler inntekter.

4. I rekommandasjonen av 8. januar 1998 ble de nasjonale
reguleringsmyndigheter anbefalt å fastsette frister for sine
meldte operatører til å innføre nye systemer for
kostnadsregnskap som bygger på gjenanskaffelseskost.

Det anbefales at metoden og kriteriene som anvendes ved
vurderingen av nettverksaktiva i nåverdi fastsettes av den
nasjonale reguleringsmyndighet, etter offentlig høring av
markedsdeltakerne.

Vurdering av nettverksaktiva i forventet verdi eller nåverdi
for en effektiv operatør, det vil si den verdi som ville være
gjeldende dersom markedet var preget av sterk konkurranse,
er et grunnleggende element i regnskapsføringsmetoden som
bygger på gjenanskaffelseskost («current cost accounting»,
CCA). Denne metoden forutsetter at avskrivningene
inkludert i driftskostnadene beregnes på grunnlag av
markedsverdi av tilsvarende aktiva, og rapporteringen med
hensyn til anvendt kapital skal dermed også utarbeides på
grunnlag av gjenanskaffelseskost.

Tillegget til vedlegget gir en innføring i moderne metoder
for verdsetting av aktiva og justering for
gjenanskaffelseskost.

5. Når det gjelder beregning av samtrafikktakster kan de
nasjonale reguleringsmyndigheter kreve at det anvendes
effektivitetsfaktorer for å ta hensyn til at bruk av
CCA-verdier for nettet kan gi et ufullstendig bilde av
kostnadene til en effektiv operatør(2). For dette formål utgjør
samtrafikkavgifter basert på «beste gjeldende praksis» som
beskrevet i rekommandasjonen av 8. januar 1998, en egnet
referanse.

6. Det anbefales at operatørene som er pålagt å føre atskilte
regnskaper, framlegger et resultatregnskap og en balanse
for hvert av virksomhetsområdene. Avgiftene for overføring
eller handel mellom virksomhetsområder må framgå klart.

Anbefalingene om innholdet og framleggingen av de
lovfestede økonomiske oppgjørene som de meldte
operatørene skal skaffe til veie, er oppført i avsnitt 7 i
vedlegget.

Av konsekvensmessige hensyn anbefales det at de
økonomiske oppgjørene for disse atskilte regnskapene
konsolideres i et resultatregnskap og en balanse for hele
foretaket. Det foreslås også at operatørens atskilte konti
avstemmes mot de lovfestede regnskapene.

7. Det anbefales at de nasjonale reguleringsmyndigheter på
anmodning stiller tilstrekkelig detaljerte relevante

_________________

(1) Direkte henførbare kostnader er kostnader som kan knyttes direkte og
utvetydig til en tjeneste eller et produkt. Indirekte henførbare kostnader er
kostnader som kan knyttes til en tjeneste eller et produkt på et ikke-vilkårlig
grunnlag, etter forholdet mellom disse kostnadene og de direkte henførbare
kostnadene (det vil si etter hvordan hver delte ressurs brukes).

_____________________

(2) Enkelte aktiva kan ligge over behovene, eller en nettarkitektur er ikke
optimal. Anvendelsen av en økonomisk/teknisk «bottom up»-metode for
beregning vil kunne gi opplysninger om slik ineffektivitet.
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opplysninger fra de meldte operatørene til rådighet for
interesserte parter, for å kontrollere at det ikke har
forekommet utilbørlig forskjellsbehandling mellom tjenester
som ytes internt og tjenester som ytes eksternt, og for å
fastslå gjennomsnittskostnadene for samtrafikktjenester for
seg.

For dette formål vil den meldte operatørens offentliggjøring
av tilstrekkelig detaljerte økonomiske rapporter som angir
gjennomsnittskostnadene for nettkomponentene, bidra til
å øke oversiktligheten og konkurrentenes tillit til at det ikke
forekommer konkurransevridende kryssubsidiering. Denne
offentliggjøringen anses som særlig viktig for samtrafikk
over landegrensene og for internasjonal virksomhet.

I tillegg anbefales det, for medlemsstater som har innført
ordninger for finansiering i forbindelse med plikt til å yte
universelle tjenester og/eller ordninger for bidrag til
utligning av tilgangsunderskudd, at de nasjonale
reguleringsmyndigheter stiller til rådighet tilstrekkelige
regnskapsopplysninger fra meldte operatører til å fastslå
at det ikke forekommer forskjellsbehandling mellom avgifter
som pålegges andre operatører og avgifter som (indirekte)
pålegges internt.

8. Disse regnskapsmessige retningslinjene omhandler lovfestede
krav til framlegging av regnskap, og har ikke til formål å
erstatte andre former for lovfestet oppgjør som måtte være
fastsatt av medlemsstatene.

9. Denne rekommandasjon skal gjennomgås av Kommisjonen
senest 31. juli 1999.

10. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. april 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV ATSKILTE REGNSKAPER

1. Atskilte regnskaper

1.1. Lokalt tilgangsnett

Det lokale tilgangsnettet sikrer forbindelsene til basisnettet. Regnskapene for virksomhetsområdet «lokalt
tilgangsnett» omfatter kostnader og anvendt kapital knyttet til leveringen og vedlikeholdet av disse
tilknytningene.

For atskilte regnskaper omfatter «lokalt tilgangsnett» alle kundespesifikke nettkomponenter, herunder
f.eks. linjekort og porter på konsentratorer og/eller telefonsentraler. Virksomhetsområdet «basisnett»
omfatter alle de øvrige nettkomponentene.

Utleie av tilknytningslinjer er en tjeneste som ytes av virksomhetsområdet «detaljsalg». Inntektene fra
utleie av linjer til sluttbrukerne føres derfor i regnskapet for «detaljsalg». Inntekter fra utleie av atskilte
tilknytningslinjer der disse er stilt til rådighet for andre markedsdeltakere, skal imidlertid henføres til
«lokalt tilgangsnett».

Kostnadene for levering av tilknytningslinjer regnskapsføres først under virksomhetsområdet «lokalt
tilgangsnett». Deretter må det foretas en kostnadsoverføring til «detaljsalg» for at inntektene skal tilsvare
de tilknyttede kostnadene. Kostnadene som overføres til «detaljsalg» skal være fratrukket eventuelle
inntekter fra lokal tilgang som for eksempel inntektene fra utleie av linjer til andre markedsdeltakere, eller
bidrag til utligning av tilgangsunderskudd (se avsnitt 2.2).

1.2. Basisnett

Virksomhetsområdet «basisnett» yter en rekke samtrafikktjenester engros, internt og eksternt, slik at
kundene til én operatør skal kunne kommunisere med kundene til denne operatøren eller kundene til en
annen operatør, eller få tilgang til tjenester som ytes av en annen operatør. Disse tjenestene omfatter
svitsjing og formidling av anrop. I tillegg kan «basisnett» yte andre tjenester til operatører, for eksempel
tekniske tjenester i forbindelse med utvikling og vedlikehold av private nett og utvikling av konkurransen
(for eksempel nummeroverførbarhet og valg av operatør).

Regnskapene for «basisnett» omfatter kostnader, inntekter og anvendt kapital knyttet til disse tjenestene.
Inntektene fra virksomhetsområdet «basisnett» stammer hovedsakelig fra salg av samtrafikktjenester til
virksomhetsområdet «detaljsalg» og til andre operatører.

Dersom nasjonale regler tillater engroslevering av overføringssamband, skal inntektene i forbindelse med
dette henføres til «basisnett».

1.3. Detaljsalg

Virksomhetsområdet «detaljsalg» omfatter all virksomhet som innebærer salg av teletjenester til sluttbrukere,
herunder linjeleie, leide samband, anrop, betalingstelefoner, nummeropplysning.

Regnskapene for «detaljsalg» omfatter kostnader, inntekter og anvendt kapital knyttet til yting av disse
tjenestene til sluttbrukere. Kostnadene som henføres til «detaljsalg» omfatter overføringsavgifter knyttet
til bruk av nettressurser eller tjenester som ytes av «lokalt tilgangsnett» og «basisnett» samt kostnader
for markedsføring og fakturering i forbindelse med tjenesteyting til sluttbrukerne.
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De nasjonale reguleringsmyndigheter må vurdere i hvilken grad regnskapene for «detaljsalg» bør deles
opp ytterligere for å skille mellom kostnadene og inntektene for de ulike tjenestene, idet det tas hensyn
til kravene til oversiktlighet i nasjonal lovgivning og i fellesskapsretten. Det skal føres et atskilt regnskap
for hver virksomhet innenfor «detaljsalg» som er regulert. Det vil imidlertid ikke være hensiktsmessig å
kreve at det føres atskilte regnskaper for virksomhet som ikke er underlagt en lovgivningsmessig kontroll(1).

1.4. Annen virksomhet

Etablerte operatører yter vanligvis et bredt spekter av andre tjenester, herunder utleie, reparasjon og
vedlikehold av abonnentutstyr. De kan i tillegg ha interesser i virksomhet utenfor
telekommunikasjonssektoren (for eksempel fjernsynssending). Av hensyn til atskilt regnskapsføring skal
kostnader, inntekter og anvendt kapital tilknyttet slik virksomhet identifiseres særskilt.

De nasjonale reguleringsmyndigheter kan vurdere om det skal opprettes atskilte regnskaper for deler av
denne tilleggsvirksomheten. Dette kan være særlig relevant for etablerte operatører som ikke yter
mobiltjenester innenfor rammen av egne foretak. Hver nasjonale reguleringsmyndighet har ansvar for å
avgjøre i hvilket omfang det skal føres atskilte regnskaper for denne virksomheten, idet det tas hensyn til
kravene til oversiktlighet i nasjonal lovgivning og i fellesskapsretten.

2. Overføringsavgifter

I dette avsnittet omtales prinsippene som operatørene skal anvende for å ta hensyn til kostnadene for
produkter eller tjenester som brukes internt.

Et system med overføringsavgifter bør anvendes på tjenester som ytes og produkter som leveres fra ett
virksomhetsområde (for eksempel lokalt tilgangsnett, basisnett og detaljsalg), til et annet.

Overføringsavgiftene skal være klart begrunnet og fastsettes til et rimelig nivå. Avgiftene skal ikke medføre
forskjellsbehandling og, som angitt i avsnitt 7, de skal framgå på en oversiktlig måte av de atskilte
regnskapene.

2.1. Måling av internt forbruk

Overføringsavgiftene for internt forbruk beregnes ved å multiplisere dette forbruket med en enhetsavgift.
Avgiften for internt forbruk må tilsvare avgiften som ville blitt pålagt dersom produktet eller tjenesten ble
solgt eksternt.

Med henblikk på atskilte regnskaper bør det antas at en operatørs virksomhetsområde «detaljsalg»
betaler samme samtrafikkavgift for samme tjeneste.

2.2. Bidrag til utligning av tilgangsunderskudd og bidrag til universelle tjenester

I samtrafikkdirektivet er det fastsatt at samtrafikkavgifter skal skilles fra avgifter tilknyttet bidrag til
universelle tjenester, herunder alle avgifter som pålegges som følge av at de nasjonale reguleringsmyndigheter
forbyr operatørene å utligne takstene (det vil si bidrag til utligning av tilgangsunderskudd). Kommisjonen
har angitt at takstene må være utlignet innen 1. januar 2000, bortsett fra i de medlemsstater som har fått
innvilget en tilleggsfrist for iverksetting av direktivet om full konkurranse(2).

I de medlemsstater som har vedtatt en ordning med bidrag for å utligne tilgangsunderskudd, skal disse
bidragene henføres til virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett». Bidragene mottas fra andre operatører
og fra virksomhetsområdet «detaljsalg». Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom bidrag til
utligning av tilgangsunderskudd som pålegges virksomhetsområdet «detaljsalg» og bidrag som pålegges
andre operatører.
________________

(1) I prinsippet kan omfanget av atskilte regnskaper for de ulike detaljsalgsvirksomhetene forventes å bli redusert med tiden, etter
hvert som konkurransen på området for disse tjenestene øker.

(2) Kilde: Kommisjonsmelding om kriteriene for vurdering av de nasjonale ordningene for beregning av kostnadene ved og
finansieringen av universelle tjenester på området telekommunikasjon, og retningslinjer for medlemsstatene om drift av slike
ordninger, KOM(96) 608 endelig utgave, 11. november 1996.
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I de medlemsstater som har vedtatt en ordning for finansiering i forbindelse med plikt til å yte universelle
tjenester, skal alle bidrag, både fra andre operatører og internt, framgå særskilt i regnskapene. På samme
måte som for bidrag til utligning av tilgangsunderskudd, skal det ikke forekomme forskjellsbehandling
mellom bidrag i forbindelse med plikt til å yte universelle tjenester som pålegges andre operatører, og
bidrag som pålegges internt.

3. Prinsipper for henføring av kostnader

I dette avsnittet fastlegges prinsippene som skal anvendes ved henføring av kostnader, anvendt kapital og
inntekter med sikte på å utarbeide atskilte regnskaper. Anvendelsen av disse prinsippene på driftskostnader,
anvendt kapital og inntekter beskrives nærmere i henholdsvis avsnitt 4, 5 og 6.

Disse prinsippene kan også anvendes for å fastsette samtrafikkavgifter for samtrafikktjenester som
faktureres for seg. For dette formål må operatørenes systemer for kostnadsberegning være tilstrekkelig
detaljerte til at kostnadene så langt det er mulig kan henføres til atskilte nettkomponenter. For å fastsette
avgiftene for bestemte samtrafikktjenester kan det imidlertid være nødvendig å ta i betraktning visse
tilleggsfaktorer, som for eksempel kostnadsrelevansen(1). Disse spørsmålene faller utenfor rammen for
disse retningslinjene.

3.1. Prinsipper

Atskilt regnskapsføring bør bygge på kausalitetsprinsippet: Det vil si at kostnadene(2) og inntektene skal
henføres til tjenestene eller produktene som har forårsaket disse kostnadene eller inntektene. Dette krever
at det innføres egnede og detaljerte metoder for kostnadshenføring. I praksis krever dette at operatøren

� gjennomgår hver enkelt av postene kostnader, anvendt kapital og inntekter,

� finner fram til den faktor som forårsaket hver av disse postene, og

� bruker denne faktoren for å henføre hver post til det enkelte virksomhetsområdet.

De nasjonale reguleringsmyndighetene har rett til å kontrollere alle henføringene.

Hver kostnads- og inntekstpost skal henføres til produktene og tjenestene som leveres av operatøren. For
inntektene forventes det at de fleste, om ikke alle, henføres direkte til produktene eller tjenestene de er
tilknyttet. Det samme gjelder imidlertid ikke for kostnadene, fordi en relativt stor andel av en operatørs
kostnader er delt mellom ulike produkter og tjenester.

3.2. Framgangsmåte for henføring av kostnader

Figur 1 viser en vanlig framgangsmåte for fordeling av kostnader. Det bør bemerkes at de framgangsmåter
for henføring som faktisk benyttes, kan variere alt etter enhetens organisasjonsstruktur og måten finansielle
data/driftsdata registreres på, og framgangsmåten vil derfor være betraktelig mer sammensatt enn det som
framgår av figur 1. Det er imidlertid viktig å merke seg at det overordnede formålet med henføring av
kostnader er det samme.

Prosessen begynner når data og opplysninger registreres i hovedboken eller i et annet system for
kostnadsberegning og økonomistyring som foretaket benytter. Kostnadsopplysninger i disse systemene
kan inndeles etter driftskostnader, investeringskostnader og regnskapsposter som for eksempel
avskrivninger.

Kostnadene kan henføres enten direkte til tjenester eller til kostnadssteder som kalles nettkomponenter,
tilknyttede funksjoner eller andre funksjoner. Disse defineres slik:
Tjenester

_________________

(1) Disse tjenestene kan forventes å utvikle seg over tid slik at de tilpasser seg nye behov i markedet.

(2) Herunder driftskostnader og investeringskostnader.
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Dette er kostnader som kan knyttes direkte til en bestemt tjeneste. I denne sammenheng viser ordet
«tjeneste» til såvel tjenester bestemt på sluttbrukere (for eksempel levering av betalingstelefoner), som til
transittjenester (for eksempel nettjenester).

Nettkomponenter

Dette kostnadsstedet inneholder kostnader tilknyttet ulike overføringskomponenter, svitsjing og andre
nettsystemer. Kostnadene er tilknyttet nettkomponenter som ikke kan henføres direkte til én bestemt
tjeneste, fordi de benyttes til å yte flere tjenester.

Tilknyttede funksjoner

Dette kostnadsstedet omfatter kostnader for funksjoner som er nødvendige for å yte tjenester til kunden,
som fakturering, vedlikehold og kundeservice.

Andre funksjoner

Dette kostnadsstedet omfatter kostnader for funksjoner som ikke er knyttet til ytelse av særskilte
tjenester, men utgjør en viktig del av selskapets drift. Eksempler på slike kostnader er kostnader tilknyttet
planlegging, personale og generell økonomistyring.

En etappevis framgangsmåte gir mulighet til å henføre kostnadene fortløpende til de ulike kostnadsstedene,
for til slutt å henføre dem til tjenester. Denne etappevise henføringen utføres ved hjelp av egnede
avgjørende faktorer. De ulike etappene kan oppsummeres på følgende måte:

Etappe 1

Henføring av kostnadene for andre funksjoner til tilknyttede funksjoner, nettkomponenter og tjenester.

Etappe 2

Henføring av kostnadene for tilknyttede funksjoner til nettkomponenter og tjenester.

Etappe 3

Henføring av kostnadene for nettkomponenter til tjenester.

Etappe 4

Gruppering av tjenestene i virksomhetsområder (som definert i forbindelse med atskilte regnskaper).

Hver av etappene for henføring beskrevet over kan inneholde et antall mer detaljerte del-etapper, særlig
dersom den opprinnelige registreringen av kostnadsopplysninger foretas relativt samlet. Der det er mulig
å foreta henføringen på grunnlag av flere direkte eller indirekte henføringer, er dette å foretrekke framfor
en vilkårlig henføring i én enkelt etappe.
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Figur 1

En vanlig framgangsmåte for henføring av kostnader
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Det forventes at teleoperatørene vil måtte ta i bruk prøvetakingsteknikker og regelmessige gjennomgåelser
av virksomheten for å henføre kostnader (herunder investeringskostnader) til tjenestene de yter og senere
til virksomhetsområdene som er definert med henblikk på atskilte regnskaper. En regelmessig analyse av
oppgavene som utføres av personale i kundestøttesentre, kan for eksempel tjene til å avgjøre hvor lang tid
slikt personale bruker på de ulike oppgavene. Disse opplysningene kan derettes brukes for å henføre �
direkte eller indirekte � personalkostnadene til tjenestene som operatøren yter.

4. Driftskostnader

Dette avsnittet i retningslinjene omhandler anvendelsen av prinsippene beskrevet i avsnitt 3 på operatørenes
driftskostnader, herunder avskrivninger.

Anvendelse på driftskostnader

Kostnadshenføringsprosessen beskrevet i forrige avsnitt gjelder i prinsippet både for driftskostnader og
investeringskostnader. Tabell 4.1 under inneholder et sammendrag av mulige metoder for henføring og
fordeling av driftskostnader mellom følgende overskrifter:

� avskrivninger,

� leverings-, installerings- og vedlikeholdskostnader,

� nettplanleggings- og utviklingskostnader,

� kostnader til nettverksdrift,

� markedsførings- og salgskostnader,

� fakturerings- og innkrevingskostnader,

� kostnader knyttet til operatørtjenester,

� kostnader knyttet til nummeropplysningstjenester,

� utbetalinger til andre operatører,

� kostnader knyttet til støttevirksomhet.

Disse overskriftene er kun oppført som eksempler, og må ikke betraktes som en modell operatørene skal
bruke for å registrere kostnader. De skal bare gi generell veiledning. Det er opp til hver operatør å utvikle
framgangsmåter for kostnadshenføring som er særlig tilpasset måten de identifiserer og registrerer kostnader
på, og eventuelt forbedre disse framgangsmåtene over tid.

Den siste kolonnen i tabell 4.1 gir en indikasjon på de viktigste virksomhetsområdene som de fleste
aktuelle driftskostnader kan forventes å bli henført til.
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Tabell 4.1

Metoder for henføring av driftskostnader(1)

Driftskostnader  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder

Avskrivninger Avskrivninger Henføringen av avskrivningene skal følge henføringen av anleggsaktivaene som Alle
de er tilknyttet (avsnitt 5).

Levering og installering av utstyr Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg. Basisnett, lokalt tilgangsnett
Ellers, henføring i henhold til tid medgått til installeringsarbeid.

Installerings- og Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg i henhold til det Basisnett, lokalt tilgangsnett
vedlikeholdskostnader, utstyret som er installert eller vedlikeholdt.
kontrakter

Vedlikeholds- og Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg. Basisnett, lokalt tilgangsnett
reparasjonskostnader Ellers, henføring i henhold til tid medgått til installeringsarbeid.

 Andre kostnader Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg. Basisnett, lokalt tilgangsnett

Nettplanleggings- og  Lønnskostnader og Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg. Basisnett, lokalt tilgangsnett
utviklingskostnader  eksterne kostnader

Kostnader til nettverksdrift  Lønnskostnader Henføring til nettkomponenter/andre anlegg på grunnlag av tiden  Basisnett, lokalt tilgangsnett
personalet har brukt til å administrere hver anleggstype.

 Andre kostnader Om mulig, henføring til nettkomponenter/andre anlegg i henhold til Basisnett, lokalt tilgangsnett
det anlegg som administreres.

Markedsførings- og Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg
salgskostnader Ellers, fordeling mellom produktene i henhold til arbeidstid.

Kostnader ved salg av  Henføring til tjenestene «abonnentutstyr» under «annen virksomhet».  Annen virksomhet
utstyr

Reklame
Salgsfremmende Om mulig, direkte henføring til produktene og tjenestene. Ellers, dersom   Detaljsalg
tiltak
Markedsundersøkelser kostnadene er tilknyttet markedsføring av eller salgsfremmende tiltak
Forhandlerprovisjon for flere tjenester, skal kostnadene henføres til de berørte tjenestene
Andre kostnader på et forsvarlig grunnlag.
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Fakturerings- og Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg (enkelte kostnader til
innkrevingskostnader Ellers, fordeling mellom produktene i henhold til arbeidstid. «basisnett»)

Andre fakturerings- Om mulig, direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg (enkelte kostnader til
kostnader Ellers, fordeling mellom produktene i henhold til bruk «basisnett»)
(herunder tap på fordringer) (for eksempel antall fakturaer som er skrevet).

Kostnader knyttet Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til tjenestene. Kostnader tilknyttet personale som Detaljsalg
til operatørtjenester utfører oppgaver for flere operatørtjenester, skal fordeles mellom de berørte

operatørtjenestene i henhold til den tid som er brukt på de ulike oppgavene.

Kostnader knyttet til Lønnskostnader og  Direkte henføring til produktene og tjenestene.  Detaljsalg
nummeropplysnings- andre kostnader
tjenester

Utbetalinger til andre Betaling for utgående Direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg
operatører internasjonal trafikk

Betaling for Direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg
samtrafikkavtaler

Kostnader knyttet Kostnader knyttet til Henføres til personalet som overvåkes av MR-funksjonen på samme grunnlag  Alle
til støttevirksomhet funksjonen �menneskelige som lønnskostnadene for MR-personale.

ressurser� (MR)

Økonomistyring og andre Dersom kostnadene er spesifikt knyttet til et produkt, en tjeneste eller et Alle
støttefunksjoner ved virksomhetsområde, henføres de i forhold til denne tilknytningen.
hovedkontoret

Kostnader knyttet til Kostnadene skal henføres på samme måte som for bygninger og annen fast   Alle
bygninger og leie eiendom (avsnitt 5).

Generelle data-/ Henføring til programmene som operatøren bruker, på grunnlag av bruken av  Alle
IT-kostnader datamaskinene for å støtte hvert program. Kostnader som henføres til

programmer kan deretter fordeles mellom produktene og tjenestene som
disse produktene støtter.

(1) Ikke henførbare restkostnader skal identifiseres særskilt av operatørene og behandles for seg av de nasjonale reguleringsmyndigheter.

Driftskostnader  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder
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5. Kapitalkostnad og anvendt kapital

I henhold til artikkel 7 nr. 2 i samtrafikkdirektivet skal samtrafikktakster være kostnadsorienterte og
omfatte en rimelig kapitalforrentning. De avgjørende faktorene for denne forrentningen er:

� kapitalkostnaden og

� en kapitalverdi.

Beregningen og fastsettelsen av en kapitalkostnad for å opprette samtrafikktakster ligger utenfor
virkeområdet for disse retningslinjene. Det må imidlertid være sammenheng mellom omfanget mengden av
anvendt kapital, som kapitalkostnaden bygger på, og anvendt kapital som framgår av de atskilte regnskapene
pålagt ved samtrafikkdirektivet.

Dette vil gjøre det mulig å sammenligne avkastningsprosentene som operatørene oppnår for regulert
virksomhet som for eksempel samtrafikk, med kapitalkostnaden som tillates av de nasjonale
reguleringsmyndigheter under avgiftsvurderingen for denne virksomheten. Dette avsnittet omhandler
behovet for sammenheng og betydningen av dette for henføringen av postene for anvendt kapital.

5.1. Kapitalkostnad

Operatørenes kapitalkostnad skal gjenspeile den alternative kostnaden for midler investert i
nettkomponenter og andre tilknyttede aktiva. Den gjenspeiler vanligvis følgende elementer:

� (veid) gjennomsnittlig kostnad for de ulike former for gjeld som hver operatør har,

� egenkapitalkostnaden, målt ved avkastningen som aksjonærene krever for å investere i nettet, tatt i
betraktning risikoen knyttet til investeringen,

� verdien av gjeld og egenkapital.

Disse opplysningene kan dermed brukes til å fastsette veid gjennomsnittlig kapitalkostnad («weighted
average cost of capital» eller WACC) ved hjelp av følgende formel:

WACC = r
e
 . E/(D+E) + r

d
 . D/(D+E)

der r
e
 er egenkapitalkostnaden, r

d
 er gjeldskostnaden, E er den samlede verdien av egenkapitalen og D er

den samlede verdien av rentebærende gjeld.

Generelt bør beregningen av WACC for den enkelte operatør være relativt enkel � dersom man ser bort
fra mulig diskusjon rundt den nøyaktige beregningen og verdien av opplysningene som skal inn i WACC-
formlene. Det kan imidlertid hende at de nasjonale reguleringsmyndighetene må avgjøre om bruken av den
globale kapitalkostnaden representert ved WACC er egnet for operatørenes regulerte virksomhet. Dersom
dette er tilfellet, vil den globale WACC kunne brukes til å fastsette samtrafikkavgiftene.

I motsatt fall kan de nasjonale reguleringsmyndighetene ta hensyn til at ulike risikopremier vanligvis
gjelder for ulike virksomhetstyper, noe som kan føre til ulike egenkapitalkostnader «r

e
»(1), selv om den

finansielle strukturen er den samme. Dersom dette er tilfellet, kan det være en ulik WACC for hvert
virksomhetsområde eller hver oppdelt virksomhet (mobiltjenester, kabelfjernsyn eller internasjonale
tjenester).

__________________

(1) Finansøkonomien og faktisk investoratferd viser at egenkapitalkostnaden «r
e
» er lik kostnadene for risikofri gjeld pluss en

risikopremie som avhenger av hvilken virksomhet investeringen gjelder og av det aktuelle finansmarkedet. Virksomhet med
større konkurranse innebærer vanligvis større risiko. Gjeldskostnaden «r

d
» varierer også fra virksomhet til virksomhet og

fra selskap til selskap, men i mindre grad enn egenkapitalkostnaden «r
e
» for et gitt finansmarked. Kapitalstrukturen (E og D)

bør også gjenspeile balansen for hver hovedvirksomhet. Når det foreligger bare én hovedbalanse for flere virksomhetstyper,
kan det antas at disse har samme kapitalstruktur. I denne forbindelse kan det vanligvis antas at gjeldskostnaden «r

d
» er den

samme for all virksomhet, med mindre det foreligger svært ulike balanser.
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5.2. WACC og kapitalverdien

WACC må brukes på en kapitalverdi for nettverkskomponenter og andre tilknyttede aktiva for at man
skal kunne fastsette avkastningen som forventes gjennom samtrafikktakstene. Selv om det er relativt
enkelt å fastsette verdien av lånt kapital og egenkapital for en operatør i sin helhet, er det ikke lett å
fastsette disse verdiene for hver av operatørens virksomheter.

Dette skyldes at beslutningene om finansiering gjennom lån i stor grad er foretaksbeslutninger som
påvirkes av ulike faktorer som historiske lånefasiliteter og skattemessige vurderinger. Foretakets gjeld
tilsvarer derfor ikke nødvendigvis finansieringsbehovene til dets ulike aktiviteter. Det er dermed nødvendig
med en annen framgangsmåte for å fastsette kapitalverdien for regulert virksomhet (som for eksempel
samtrafikk).

Balanseligningen nedenfor er én mulig framgangsmåte:

Aksjonærenes midler (dvs. egenkapital) + gjeld = netto aktiva minus gjeld(1).

Det følger av dette at kapitalverdien av regulert virksomhet kan fastsettes ved å fordele netto aktiva eller
anvendt kapital. Denne fordelingen bør foretas i henhold til kausalitetsprinsippet og ved hjelp av aktuelle
verdsettingsmetoder.

5.3. Anvendt kapital

Tabell 5.1 oppsummerer mulige henføringsmetoder for ulike poster av anvendt kapital, og angir de
viktigste virksomhetsområdene som hoveddelen av hver slik post skal henføres til. Anvendelsen av disse
metodene og eventuelt også andre metoder vil bestemme kapitalverdiene for ulik regulert virksomhet,
herunder samtrafikk.

Tabellen utgjør ingen uttømmende liste over poster som kan klassifiseres som anvendt kapital eller over
framgangsmåter for henføring av disse elementene til de ulike virksomhetstypene.

__________________

(1) Det vil si anleggsmidler + omløpsmidler - kreditorer (minus gjeld) - avsetninger.
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Tabell 5.1

Metoder for henføring av anvendt kapital(1)

Kategorier av aktiva og gjeld  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder

Materielle aktiva

Primæranlegg
Svitsjeutstyr Utstyr til lokal svitsjing Om mulig, direkte henføring til komponentene i tilgangsnettet eller Basisnett (enkelte kostnader

nettkomponentene. Ellers, henføring til tjenestene under «lokalt tilgangsnett» henføres til lokalt tilgangsnett)
og nettkomponenter på grunnlag av kostnaden som tilsvarer henholdsvis utstyret
til levering av tilknytningslinjer og utstyr til svitsjing av trafikk. Komponenter i
det lokale basisnettet kan henføres til produkter og tjenester i henhold til
bruk per sekund.

Svitsjeutstyr i fjernsentral Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henhold til Basisnett
bruk per sekund.

Svitsjeutstyr i Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henhold  Basisnett
internasjonal sentral til bruk per sekund.

Svitsjeutstyr til nett Direkte henføring til komponentene i basisnettet når dette er hensiktsmessig  Basisnett, annen virksomhet
for spesialtjenester eller pålagt i henhold til reglene, eller direkte henføring til særskilte tjenester som

ytes av andre nett (for eksempel skal utstyr for svitsjing av data henføres direkte
til tjenester for dataoverføring).

Annet svitsjeutstyr Om mulig, direkte henføring til nettjenestene. Ellers, henføring til andre Basisnett
nettkomponenter i henhold til bruken av utstyret.

  Overføringsutstyr Trafikkavhengig Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henholdv Basisnett
overføringsutstyr til bruken av kretsene.

Kabler og ledninger Om mulig, direkte henføring til komponentene i tilgangsnettet eller Lokalt tilgangsnett, basisnett
nettkomponentene. Ellers, henføring til komponentene i henhold til mengden
kabel brukt for å yte de ulike tjenestene.

Utstyr til Om mulig, direkte henføring til produktene (for eksempel ISDN-utstyr som kan Lokalt tilgangsnett
tilknytningslinjene identifiseres særskilt). Ellers, henføring til tilgangstjenestene i henhold til

linjebruken.
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Radio- og satellittutstyr Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henhold til Basisnett
bruken av kanaler.

Overføringsutstyr til nett Direkte henføring til tjenester som ikke er PSTN-/ISDN-tjenester, og som ytes Basisnett
for spesialtjenester av nettet (for eksempel skal utstyr til dataoverføring henføres direkte til

tjenester for dataoverføring).

Internasjonal kabel/ Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henhold Basisnett
sjøkabel til bruken.

Andre primærnettverks-aktiva Anlegg for spesialnett Anlegg og utstyr som brukes for å yte bare en særskilt tjeneste, skal henføres Basisnett Annen virksomhet
direkte til den aktuelle tjenesten. Eksempelvis nevnes følgende utstyr:
� utstyr til intelligent nett,
� utstyr til dataoverføring,
� multimedieutstyr.

Abonnentutstyr Direkte henføring til produktene og tjenestene. Annen virksomhet

Offentlige betalings- Direkte henføring til tjenesten. Detaljsalg
telefoner og tilknyttet
utstyr

Utstyr til støtte
Kabelføringsveier Kostnader til kabelføringsveier kan henføres til kablene og ledningene som Lokalt tilgangsnett, basisnett

føres gjennom dem, og til tilknyttede produkter, på samme måte som
kabler og ledninger.

Utstyr til Henføring til gruppene under «Primæranlegg» i henhold til bruken av elektrisk Lokalt tilgangsnett, basisnett
strømforsyning utstyr for å forsyne hvert anlegg (for eksempel ut fra antall kilowatt-timer.

Aktiva skal deretter henføres til produktene på samme måte som for tilsvarende
kategorier under primæranlegg.

Systemer for nett- Henføring til primæranlegg for de ulike nettene som leveres, på grunnlag av bruken Basisnett
administrasjon av systemene for å støtte hvert anlegg (for eksempel tid medgått til å kontrollere

lokale sentraler, fjernsentraler og internasjonale sentraler). Kostnadene skal henføres
til produktene og tjenestene på samme måte som tilsvarende gruppe av primæranlegg.

Aktiva som ikke er knyttet Bygninger og annen Henføring til produktene, tjenestene og nettkomponentene i henhold til plassen Alle
til nettet fast eiendom som opptas (bruksareal) for å støtte hvert produkt, hver tjeneste eller hver

nettkomponent.

Kategorier av aktiva og gjeld  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder
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Alminnelig datautstyr Henføring til programmene som operatøren bruker, på grunnlag av bruken av Alle
datamaskinene for å støtte hvert program. Kostnader som henføres til programmer
kan deretter fordeles mellom produktene og tjenestene som disse programmene
støtter.

Motorvogner Henføring til produkter og nettkomponenter i henhold til bruken.  Alle

Løsøre og kontorutstyr Henføring til produkter og nettkomponenter i henhold til bruken.  Alle

Immaterielle aktiva  Immaterielle aktiva Om mulig, direkte henføring til produktene. Eventuelle restaktiva eller ikke  Alle
henførbare aktiva skal henføres vilkårlig etter avtale med den nasjonale
reguleringsmyndighet.

Arbeidskapital Investeringer i anleggsmidler:

Finansielle aktiva Direkte henføring til «annen virksomhet». Annen virksomhet

Investeringer i annen Direkte henføring til «annen virksomhet». Annen virksomhet
virksomhet enn
telekommunikasjon

Andre investeringer Direkte henføring til tjenestene investeringene er tilknyttet. Ellers, henføring i Alle
henhold til bruken.

Kortsiktige investeringer Om mulig, direkte henføring til virksomhetsområdene. Ellers, henføring i Alle
(herunder kassabeholdning henhold til hvert virksomhetsområdes behov for arbeidskapital.
og tilgodehavende i bank)

Varelager og andre Varelager og andre beholdninger skal henføres direkte til produktene og tjenestene. Alle
beholdninger

Kundefordringer Om mulig kan kundefordringer henføres til produktene og tjenestene i henhold Alle
til opplysninger fra faktureringssystemet. Ikke henførbare saldi skal henføres på
vilkårlig grunnlag, etter avtale med den nasjonale reguleringsmyndighet.

Andre fordringer Andre fordringer skal om mulig fordeles mellom produktene og tjenestene. Alle
Ikke henførbare saldi skal henføres på vilkårlig grunnlag, etter avtale med den
nasjonale reguleringsmyndighet.

Kategorier av aktiva og gjeld  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder
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Kategorier av aktiva og gjeld  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder

Leverandørgjeld Leverandørgjeld skal om mulig henføres direkte til produktene og tjenestene. Alle
Ikke henførbar leverandørgjeld skal henføres på vilkårlig grunnlag, etter avtale
med den nasjonale reguleringsmyndighet.

Langsiktige avsetninger Direkte henføring til virksomheten som er årsak til avsetningene. Alle

Skyldig skatt og utbytte Ingen henføring er pålagt. Det må i stedet tas hensyn til gjennomsnittet av slik Alle
gjeld ved vurderingen av hvert virksomhetsområdes behov for arbeidskapital
(se «Kortsiktige investeringer»).

 (1) Ikke henførbare restkostnader skal identifiseres særskilt av operatørene og behandles for seg av de nasjonale reguleringsmyndigheter.
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Ved prisfastsettelsen vil de nasjonale reguleringsmyndigheter og operatørene heller se på gjennomsnittlig
anvendt kapital over et gitt tidsrom, enn på anvendt kapital på et gitt tidspunkt, for eksempel ved
regnskapsårets slutt. Årsaken er at et «øyeblikksbilde» av situasjonen på et hvilket som helst tidspunkt
ikke nødvendigvis er representativt for operatørenes gjennomsnittlige anvendte kapital. Nærmere forklart
er arbeidskapitalsaldoen på et gitt tidspunkt ikke nødvendigvis representativ for det gjennomsnittlige
behovet for likvide midler over et lengre tidsrom. Operatørenes atskilte regnskaper bør derfor heller vise
gjennomsnittlig anvendt kapital enn en utgående balanse (se avsnitt 7).

5.4. Behovet for ensartethet i behandlingen av arbeidskapital

I tabell 5.1 er det foreslått en mulig framgangsmåte for behandling av arbeidskapitalen ved beregning av
anvendt kapital. Det finnes imidlertid andre metoder som kan være like anvendelige. I praksis må det tas
hensyn til to prinsipper ved behandling av de ulike postene i arbeidskapitalen med henblikk på atskilte
regnskaper(1):

� Det må være samsvar mellom behandlingen av aktiva og behandlingen av kostnadene og inntektene
tilknyttet disse,

� det at bestemte poster tas med eller utelates, må i prinsippet ha en tilsvarende virkning på WACC.
Disse to virkningene (det vil si avgjørelsen om å ta med eller utelate poster og tilsvarende tilpasning
av WACC) oppveier hverandre når det gjelder deres samlede virkning på den absolutte avkastningen
som operatørene krever.

6. Inntekter

Avsnitt 3 inneholder visse prinsipper som skal følges ved henføring og fordeling av kostnader og inntekter
til produkter og tjenester som leveres av operatørene. I dette avsnittet omhandles anvendelsen av disse
prinsippene på inntektene.

6.1. Inntekter fra primære telefonaktiviteter

Inntektene fra levering av primære telefonprodukter og -tjenester kan henføres direkte til produktene og
tjenestene de er tilknyttet, på grunnlag av regnskapene og opplysninger fra faktureringssystemet. Dersom
en direkte henføring på grunnlag av regnskapene og opplysninger fra faktureringssystemet ikke er mulig,
henføres inntektene etter kausalitetsprinsippet.

Fordeling av inntekter fra primære telefontjenester mellom virksomhetsområdene «lokalt tilgangsnett»,
«basisnett» og «detaljsalg» for et fast telefonnett, er oppsummert nedenfor(2).

Tilknytningsavgifter

Avgifter for opprettelse av nye forbindelser til det faste telefonnettet (unntatt avgifter for opprettelsen
av et samtrafikkpunkt � se «samtrafikkavgifter» under), skal henføres til virksomhetsområdet «detaljsalg».

Avgifter for leie av tilknytningslinjer

Avgifter for leie av linjer skal henføres til virksomhetsområdet «detaljsalg».

Inntekter fra leide samband

Inntekter fra leide samband skal henføres til virksomhetsområdet «detaljsalg».

___________________

(1) Arthur Andersen-rapporten om atskilte regnskaper innenfor rammen av ONP gir nærmere retningslinjer for anvendelsen av
disse prinsippene på behandling av investeringer i anleggsmidler, kortsiktige investeringer, langsiktige avsetninger og
skyldig skatt og utbytte. Dette er potensielt omstridte områder som bør undersøkes i samsvar med god regnskapsskikk
innenfor hver medlemsstat, og som derfor ligger utenfor området for disse retningslinjene.

(2) De samme prinsippene kan anvendes analogt på andre nett.
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Inntekter fra utleie av samband til andre operatører

Inntekter fra utleie av atskilte tilknytningslinjer til andre økonomiske aktører, skal henføres til
virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett».

Bidrag til utligning av tilgangsunderskudd

I de medlemsstater som har innført ordninger for bidrag til utligning av tilgangsunderskudd, skal disse
bidragene henføres til virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett».

Bidrag til universelle tjenester

I de medlemsstater som har innført ordninger for finansiering i forbindelse med plikt til å yte universelle
tjenester, skal bidrag fra andre operatører henføres til virksomhetsområdet «detaljsalg». I tillegg skal
regnskapene vedlegges en forklarende merknad som viser at det ikke forekommer forskjellsbehandling av
de øvrige operatørene på grunn av forskjell mellom bidragene som innkreves av dem og bidrag som
(indirekte ) innkreves internt.

Samtrafikkavgifter

Samtrafikkavgifter, herunder engangskostnaden for opprettelse av et samtrafikkpunkt og avgifter knyttet
til trafikkmengden, skal henføres til virksomhetsområdet «basisnett».

Samtaleavgifter

Inntekter fra samtaleavgifter skal henføres til relevant tjeneste under virksomhetsområdet «detaljsalg».

Utleie og salg av utstyr

Inntekter fra utleie og salg av utstyr som telefoner og telefaksapparater skal henføres til relevant tjeneste
under virksomhetsområdet «annen virksomhet».

Inntekter fra reklame i telefonkataloger

Inntekter fra reklame i telefonkataloger skal henføres til en konto for nummeropplysning under
virksomhetsområdet «annen virksomhet».

Tekniske tjenester og rådgivningsvirksomhet

Inntekter fra tekniske tjenester og rådgivningsvirksomhet som ikke berører samtrafikk, skal henføres til
«annen virksomhet».

6.2. Andre inntekter

Operatørene kan også generere inntekter ved å yte tjenester som ikke er telefontjenester. I samsvar med
kausalitetsprinsippet skal disse inntektene henføres til virksomheten de hører under.

Inntektene fra framleie av deler av eiendommer som brukes av basistelefonvirksomhet, kan for eksempel
behandles på ulike måter. Følgende muligheter finnes:

� inntektene behandles som inntekter for virksomhetsområdet som framleier eiendommen,

� inntektene registreres under «annen virksomhet».

Den ene framgangsmåten er ikke nødvendigvis bedre enn den andre. Det er imidlertid viktig at inntekter fra
virksomhet som ikke er basistelefonvirksomhet og kostnadene tilknyttet denne behandles på en ensartet
måte. Dersom dette prinsippet ikke overholdes, vil det føre til at overskuddet fra ett virksomhetsområde
verdsettes for lavt, og overskuddet fra et annet for høyt.
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Inntekter fra investeringer i anleggsmidler

Inntekter fra investeringer i anleggsmidler skal henføres på samme måte som investeringene de er tilknyttet.
Tatt i betraktning framgangsmåten beskrevet i avsnitt 5 om henføring av finansielle aktiva og investeringer
i annen virksomhet enn telekommunikasjon, skal inntektene fra disse investeringene henføres til «annen
virksomhet». Inntektene fra investeringer i anleggsmidler henføres til virksomhetsområdene «lokalt
tilgangsnett», «basisnett» eller «detaljsalg» bare dersom de berørte investeringene henføres slik.

Inntekter fra kortsiktige investeringer

De samme prinsippene gjelder for inntekter av kortsiktige investeringer. Inntektene bør henføres til
virksomhetsområdet som den tilsvarende investeringer er henført til.

7. Rapporteringskrav

Dette avsnittet av retningslinjene omhandler opplysningene som en operatør bør utarbeide i forbindelse
med de atskilte regnskapene, og i hvilken utstrekning slike opplysninger skal offentliggjøres.

7.1. Foreslåtte regnskaper

Hver operatør skal opprette atskilte regnskaper for virksomhetsområdene «lokalt tilgangsnett», «basisnett»
og «detaljsalg», med opplysninger om «annen virksomhet» oppsummert i ett enkelt sett regnskaper(1).

Følgende opplysninger skal utarbeides for hvert sett regnskaper:

� et resultatregnskap,

� en balanse i en form som er i samsvar med omfanget av anvendt kapital som er brukt i prisfastsettelsen.

En operatørs detaljsalgsvirksomhet omfatter både regulert og uregulert virksomhet. Det skal opprettes
atskilte regnskaper for hver regulerte virksomhet. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal avgjøre
hvilken detaljsalgsvirksomhet det skal opprettes atskilte regnskaper for, idet de tar hensyn til kravene til
oversiktlighet i nasjonal lovgivning og i fellesskapsretten.

Det er ikke hensiktsmessig å kreve at operatørene offentliggjør detaljerte økonomiske opplysninger om
uregulert virksomhet som de ellers ikke ville være forpliktet til å offentliggjøre i henhold til lovfestede
krav til regnskapsrapportering. Slike opplysninger kan anses for å være forretningshemmeligheter.
Opplysninger om slik virksomhet skal derfor vises samlet, og inngå i rapportene under «Detaljsalg �
annen virksomhet».

7.2. Rapportenes innhold

Figur 7.1 til slutt i dette avsnittet viser et forslag til resultatregnskap og balanse for «basisnett», med
henblikk på atskilte regnskaper. Figur 7.2, 7.3 og 7.4 inneholder modeller som er tilpasset henholdsvis
virksomhetsområdene «lokalt tilgangsnett», «detaljsalg» og «annen virksomhet».

Alle regnskapene skal klart vise enhver avgift for overføring til eller fra andre virksomhetsområder. For
eksempel skal avgifter for samtrafikktjenester som betales av en operatørs egen «detaljsalg»-virksomhet,
framgå klart som kostnader i regnskapene for «detaljsalg», og som inntekter i regnskapene for «basisnett».

Regnskapene skal også klart vise enhver differanse mellom kostnader som operatøren henfører til de ulike
virksomhetsområdene, og kostnader som den nasjonale reguleringsmyndighet har tillatt for å fastsette
avgiftene. Denne framgangsmåten sikrer oversiktlighet når det gjelder omfanget av kostnadene som den
nasjonale reguleringsmyndighet utelater ved avgiftsberegningen og når det gjelder årsakene til at de blir
utelatt.

_____________________

(1) Dersom de nasjonale reguleringsmyndigheter, som omtalt i avsnitt 1, krever at det opprettes egne sett regnskaper for «annen
virksomhet», skal det også utarbeides en rapport for disse regnskapene. Dette tiltaket vil redusere omfanget av virksomhet
innenfor «annen virksomhet».
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7.3. Utgangspunkt for utarbeidelsen av regnskapene

Atskilte regnskaper skal utarbeides på grunnlag av gjenanskaffelseskost. Tillegget inneholder retningslinjer
for anvendelsen av regnskapssystemer som bygger på gjenanskaffelseskost.

7.4. Revisjonskrav

Som fastsatt i artikkel 8 i samtrafikkdirektivet skal operatørenes atskilte regnskaper underlegges en
uavhengig kontroll i samsvar med gjeldende regler i nasjonal lovgivning.

7.5. Andre opplysninger

Følgende opplysninger skal også inngå i utarbeidingen av atskilte regnskaper:

� en redegjørelse for hvilke regnskapsregler som er brukt i utarbeidingen av regnskapene,

� avstemming mellom operatørens atskilte regnskaper og operatørens lovfestede regnskaper,

� en tabell som viser samlede avgifter for overføring mellom de ulike regnskapene. Denne tabellen skal
klart vise de samlede avgiftene som er betalt for eksempel av virksomhetsområdet «basisnett» til
«detaljsalg», og bidrar til avstemming mellom de atskilte regnskapene og de lovfestede regnskapene,

� en rapport som forklarer på hvilket grunnlag ikke henførbare kostnader er blitt fordelt mellom ulike
regnskaper(1),

� opplysninger om framgangsmåtene for henføring av kostnader som er brukt ved utarbeiding av de
atskilte regnskapene. Disse opplysningene må være tilstrekkelig detaljerte til at forholdet mellom
kostnadene og samtrafikkavgiftene vises klart,

� en rapport som oppgir gjennomsnittskostnaden for nettkomponenter,

� i de medlemsstater som har innført ordninger for finansiering i forbindelse med plikt til å yte
universelle tjenester, en forklarende merknad som viser at det ikke forekommer forskjellsbehandling
mellom bidragene som innkreves av andre operatører og bidrag som (indirekte) innkreves internt.

Nevnte opplysninger skal framlegges i en form som avtales mellom operatørene og den nasjonale
reguleringsmyndighet.

I samtrafikkdirektivet pålegges operatørene også å tilby samtrafikk til andre operatører på samme vilkår
som dem de tilbyr sine egne tjenester (det vil si internt), sine datterforetaks eller sine partneres tjenester.
Operatørene plikter altså å framlegge for sin nasjonale reguleringsmyndighet opplysninger som beviser at
det ikke forekommer utilbørlig forskjellsbehandling mellom tjenester som ytes internt og tjenester som
ytes eksternt. Det påligger hver nasjonal reguleringsmyndighet å vedta nærmere regler for i hvilken form
slike opplysninger skal framlegges og hvordan de skal vurderes.

7.6. Offentliggjøring av opplysningene

Offentliggjøring av opplysningene som fastsatt i samtrafikkdirektivet har flere formål, blant annet å

� synliggjøre forholdet mellom samtrafikkostnader og samtrafikkavgifter,

� gi den ønskede oversiktlighet når det gjelder samtrafikkavgifter som betales av operatørens egen
«detaljsalgs»-virksomhet og sikkerhet for at det ikke forekommer utilbørlig forskjellsbehandling
mellom intern og ekstern yting av samtrafikktjenester,

_____________________

(1) Den beste framgangsmåten er å fordele ikke henførbare kostnader i de endelige regnskapene på samme måte som de ble fordelt
med tanke på prisfastsettelsen.
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� bidra til å skape tillit til samtrafikkordningen.

De nasjonale reguleringsmyndigheter skal oppmuntre til at så mange av de ovennevnte opplysninger som
mulig offentliggjøres.

Opplysninger som anses for å være forretningshemmeligheter, skal ikke offentliggjøres.

Operatørenes framgangsmåter for henføring av kostnader vil nødvendigvis være gjenstand for endringer,
særlig for operatører som ikke tidligere har vært pålagt å utarbeide atskilte regnskaper. De nasjonale
reguleringsmyndigheter skal derfor vurdere i hvilken utstrekning ovennevnte opplysninger skal
offentliggjøres det første året etter vedtakelsen av samtrafikkdirektivet. Opplysninger om operatørenes
framgangsmåter for henføring av kostnader skal offentliggjøres umiddelbart.
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Figur 7.1.

Forslag til rapporteringsmodeller for virksomhetsområdet «basisnett»

a) Resultatregnskap
Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Omsetning
Inntekter fra virksomhetsområdet
«detaljsalg»
Inntekter fra andre operatører ______________ ______________

1
Samlet omsetning
Driftskostnader
Justering for gjenanskaffelseskost _____________ ______________

2
Samlede driftskostnader _____________ ______________

3   =    1   -   2
Resultat ______________ ______________

Resultatberegningen skal samsvare med grunnlaget for beregning av kapitalkostnadene. Derfor skal resultatet
som framgår av regnskapene, dersom man bruker en WACC før skatt og finansutgifter som forutsatt i retningslinjenes
hoveddel, tilsvare utbyttet (det vil si før finansinntekter- og utgifter samt skatt).

b) Opplysninger om balansen
Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Aktiva

Materielle anleggsaktiva
Immaterielle anleggsaktiva
Finansielle aktiva

______________ ______________
1

Samlede aktiva

Omløpsmidler
Varelager og andre beholdninger
Fordringer
Investeringer
Kassabeholdning og
tilgodehavende i bank

______________ ______________

Samlede omløpsmidler 2

Gjeld 3

Avsetninger for risiko og kostnader 4
______________ ______________

Gjennomsnittlig anvendt kapital 5   =    1   +   2   -   3   -   4

Alle tallene i «balansen» skal beregnes på grunnlag av gjenanskaffelseskost. Det må dreie seg om
gjennomsnittsverdier for regnskapsåret de angår. Når det er mulig og aktuelt, skal de oppgitte gjennomsnittsverdiene
være veide gjennomsnitt. Dersom det ikke foreligger opplysninger, kan et enkelt gjennomsnitt av inngående og
utgående balanse anvendes første gang.
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c) Avkastning av anvendt kapital

Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Resultat 1

Gjennomsnittlig anvendt kapital 2

Avkastning av gjennomsnittlig 3   =    1   /   2
anvendt kapital (%)



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.10.1999

 00

Nr.46/152

Figur 7.2.

Forslag til rapporteringsmodeller for virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett»

a) Resultatregnskap

Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Omsetning
Overføringsavgifter til
virksomhetsområdet «detaljsalg»
Eventuelt fra andre operatører

          ______________ ______________
1

Samlet omsetning

Driftskostnader

Justering for gjenanskaffelseskost
          ______________ ______________

2
Samlede driftskostnader

          ______________ ______________
3   =    1   -   2

Resultat (unntatt eventuelle bidrag til
utligning av tilgangsunderskudd)           ______________ ______________

Eventuelle bidrag til utligning av
tilgangsunderskudd

fra andre operatører
fra virksomhetsområdet
«detaljsalg»           ______________ ______________

4
Samlede bidrag til utligning av
tilgangsunderskudd           ______________ ______________

5   =    3  +   4
Resultat (herunder eventuelle bidrag til
utligning av tilgangsunderskudd) ______________ ______________

b) Opplysninger om balansen
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».

c) Avkastning av anvendt kapital
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».
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Figur 7.3.

Forslag til rapporteringsmodeller for virksomhetsområdet «detaljsalg»

a) Resultatregnskap

Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Omsetning
Tilknytningsavgifter
Leieavgifter
Samtaleavgifter
Annen omsetning

          ______________ ______________
1

Samlet omsetning

Driftskostnader
Driftskostnader som er spesifikke
for virksomhetsområdet «detaljsalg»

Overføringsavgifter betalt av
virksomhetsområdet «basisnett»

Overføringsavgifter betalt av
virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett»

Eventuelle bidrag til utligning av
tilgangsunderskudd betalt til
«lokalt tilgangsnett»

Justering for gjenanskaffelseskost
          ______________ ______________

2
Samlede driftskostnader

Resultat (unntatt eventuelle bidrag til
yting av universelle tjenester)

3   =    1   -   2

Eventuelle bidrag til yting av universelle
tjenester fra andre operatører(1) 4

          ______________ ______________

Resultat (herunder eventuelle bidrag til
yting av universelle tjenester) 5   =    3   +   4

De samme modellene anvendes for ulike former for regulert virksomhet innenfor virksomhetsområdet «detaljsalg».

b) Opplysninger om balansen
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».

c) Avkastning av anvendt kapital
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».

__________________

(1) Bidrag til yting av universelle tjenester som anvendes internt utlignes til null, og vises dermed ikke i resultatregnskapet for
virksomhetsområdet «detaljsalg».
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Figur 7.4.

Forslag til rapporteringsmodeller for virksomhetsområdet «annen virksomhet»

a) Resultatregnskap

Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Omsetning 1
______________ ______________

Driftskostnader 2
______________ ______________

3   =    1   -   2
Resultat

Som forklart i retningslinjenes hoveddel, kan det være grunnlag for å dele opp «annen virksomhet» for å sikre større
oversiktlighet ved gjennomføringen av særskilt virksomhet. Det påligger hver nasjonal reguleringsmyndighet å
avgjøre i hvor stor grad det skal opprettes atskilte regnskaper for denne virksomheten.

b) Opplysninger om balansen
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».

c) Avkastning av anvendt kapital
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».
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Tillegg

Regnskap på grunnlag av gjenanskaffelseskost

1. Verdsetting av aktiva på grunnlag av gjenanskaffelseskost

Et grunnleggende element i regnskapsføring på grunnlag av gjenanskaffelseskost, er verdsetting av aktiva.
Aktiva kan verdsettes med utgangspunkt i følgende betraktninger og regler.

Netto gjenanskaffelseskost

Netto gjenanskaffelseskost er prisen som betales for å erstatte et aktivum med et annet med tilsvarende
alder og kjennetegn.

Et grunnleggende element i denne formelen er beregning av aktivumets gjenanskaffelseskost.
Gjenanskaffelseskost kan ganske enkelt være det det koster i dag å erstatte aktivumet med et identisk
aktivum. På grunn av den raske teknologiske utviklingen kan det imidlertid være at det eksisterende
aktivum ikke kan erstattes (for eksempel fordi det ikke lenger produseres). I slike tilfeller er det nødvendig
å beregne verdien av det tilsvarende moderne aktivumet («modern equivalent asset» eller MEA), som er
verdien av et aktivum med samme kapasitetsnivå og funksjonsevne som det eksisterende aktivumet.
Spørsmål om beregning av MEA-verdier for teleoperatører er behandlet nedenfor.

Restverdi

Restverdi («deprival value» eller DV) er verdien som aktivumet tilfører foretaket, det vil si enten den
økonomiske verdien («economic value» eller EV) som aktivumet forventes å generere, eller, dersom denne
er høyere, nettoverdien som aktivumet ville innbringe («net realisable value» eller NRV) dersom det ble
solgt.

Økonomisk verdi

Økonomisk verdi (EV) er et mål for verdien av et aktivum som bygger på netto nåverdi av framtidige
kontantstrømmer som vil følge av bruken av aktivumet.

Reglene for verdsetting kan oppsummeres på følgende måte:

� Dersom EV > NRV, beholder foretaket aktivumet med dets nåværende bruk.

� Dersom NRV > EV, selger foretaket aktivumet nå, fordi inntekten av salget vil overstige den
økonomiske verdien aktivumet ville generere ved fortsatt bruk.

Dermed er aktivumets restverdi eller realiserbare beløp den høyeste av de to verdiene EV og NRV.
Gjenanskaffelseskost er dermed den laveste av de to verdiene restverdi og netto gjenanskaffelseskost. Det
vil si at gjenanskaffelseskost enten er beløpet som foretaket hadde kunnet få ved bruk av aktivumet, eller
kostnaden for foretaket ved å erstatte aktivumet med et annet aktivum, alt etter hvilken verdi som er
lavest.

2. Spørsmål om verdsetting av et tilsvarende moderne aktivum

Vedtakelsen av CCA-metoder på telekommunikasjonsområdet kompliseres av den raske tekniske
utviklingen på dette området. De hyppige teknologiske endringene har innvirkning både på fastsettelse av
riktig gjenanskaffelseskost for gamle teknologiske aktiva, og når det skal sikres at aktiva har samme
funksjonsevne og kapasitet.
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Teknologiske problemstillinger som teleoperatørene står overfor, er bl.a.:

� kobberkabler kontra kabler med optiske fibrer,

� analoge sentraler kontra digitale sentraler,

� PDH-overføringsteknologi kontra SDH-overføringsteknologi.

Ny teknologi er vanligvis langt bedre enn gammel teknologi med hensyn til funksjonsevne og effektivitet.
Fordi MEA-verdien skal tilsvare et aktivum med tilsvarende kapasitet og funksjonsevne, er det imidlertid
nødvendig å tilpasse faktisk innkjøpspris og driftskostnader for det nye aktivumet � det kan for
eksempel være at det nye aktivumet krever mindre vedlikehold.

3. Justering for gjenanskaffelseskost

Det finnes to mulige metoder for regnskapsføring basert på gjenanskaffelseskost. De skiller seg fra
hverandre i tolkningen av begrepet «kapitalbevaring», det vil si måten et foretaks kapital betraktes på når
man skal fastsette overskuddet.

Kapitalen kan betraktes fra en driftsmessig synsvinkel (det vil si som foretakets evne til å produsere varer
og tjenester), eller fra en finansiell synsvinkel (det vil si som verdien av egenkapitalen). Disse to metodene
er kjent som bevaring av driftskapital («operating capital maintenance» eller OCM) og bevaring av
finansiell kapital («financial capital maintenance» eller FCM):

� Bevaring av driftskapital (OCM) omhandler foretakets driftsevne. Denne metoden for kapitalbevaring
krever at foretakets driftsevne, eller produksjonskapasitet, er like stor ved slutten av vedkommende
periode som ved begynnelsen av den(1).

� Bevaring av finansiell kapital (FCM) har til formål å opprettholde foretakets finansielle kapital i
forhold til markedspriser. Kapitalen anses for bevart dersom foretakets egenkapital ved slutten av
vedkommende periode ligger på samme reelle nivå som ved begynnelsen av perioden (2).

3.1. De viktigste justeringer som kreves for bevaring av driftskapital

Som angitt over har denne metoden til formål å opprettholde operatørens produksjonskapasitet. En av de
viktigste justeringene dreier seg om oppskriving av materielle aktiva til gjenanskaffelseskost. Denne
oppskrivingen nødvendiggjør i sin tur ytterligere justeringer med tanke på en ny vurdering av
avskrivningsbeløpene. Disse justeringene er omtalt nedenfor.

Oppskriving av materielle aktiva

Ved bevaring av driftskapital oppskrives aktivaenes brutto bokførte verdi for å ta hensyn til den spesifikke
prisutvikling for aktivaene samt den teknologiske utvikling.

En metode å beregne aktivaenes gjenanskaffelseskost på, er å anvende prisindekser som er spesifikke for
aktivaenes netto bokførte verdi. Innkjøpsavdelingen i et foretak kan framskaffe slike indekser. En annen
løsning er å bruke metoder for verdsetting av det tilsvarende moderne aktivumet (MEA). Disse metodene
baserer aktivaenes verdi på gjenanskaffelseskost for et tilsvarende moderne aktivum, og forutsetter
kostnadsreduksjoner. Disse reduksjonene er behandlet nedenfor.

Tilleggsavskrivning

Avskrivningskostnadene for regnskapsåret beregnes på grunnlag av den nye verdsettingen av aktivaene.
Dette sikrer at gjenanskaffelseskost for forbrukte anleggsaktiva trekkes fra på inntektene. For hvert
aktivum eller gruppe av aktiva kan OCM-avskrivningskostnaden � dersom det forutsettes en lineær
avskrivning � beregnes ved å dividere brutto gjenanskaffelseskost med aktivumets levetid.
__________________

(1) Med hensyn til effektivitet og i et langsiktig perspektiv.

(2) For kapitalen slik den anvendes av en effektiv operatør.
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Tilleggsavskrivningen er differansen mellom avskrivning til historisk kostnad og avskrivning til
gjenanskaffelseskost. Den kan være positiv eller negativ avhengig av om aktivaenes verdi stiger eller
synker. Den vises som kostnad i resultatregnskapet.

Belysning av disse begrepene

Tabellene nedenfor belyser ovennevnte begreper for et aktivum med en innkjøpspris på 10 000 ECU.
Den forventede levetiden for aktivumet er fire år. For enkelhets skyld antas det at aktivumet avskrives
lineært. I tabell 1 antas det at gjenanskaffelseskost for aktivumet synker med 10 % per år. I tabell 2 antas
det derimot at gjenanskaffelseskost stiger med 5 % per år.

Tabell 1

Gjenanskaffelseskost synker med 10 % per år

       Avskrivning
 Regnskaps- Gjenanskaff-

år  elseskost Gjenanskaff- Historisk     Tillegg    Akkumulert  �Nødvendig�  Etterslep
elseskost kostnad

0  10 000
1  9 000 2 250,00 2 500,00 (250,00) 2 250,00 2 250,00 Null
2 8 100 2 025,00 2 500,00 (475,00) 4 275,00 4 050,00 (225,00)
3 7 290 1 822,50 2 500,00 (677,50) 5 872,50 5 467,50 (405,00)
4  6 561 1 640,25 2 500,00  (859,75)  7 107,75 6 561,00  (546,75)

Tabell 2

Gjenanskaffelseskost stiger med 5 % per år

                   Avskrivning
 Regnskaps- Gjenanskaff-

år  elseskost Gjenanskaff- Historisk     Tillegg    Akkumulert  �Nødvendig�  Etterslep
elseskost kostnad

0 10 000,00
1 10 500,00 2 625,00 2 500,00 125,00 2 625,00 2 625,00 Null
2 11 025,00 2 756,25 2 500,00 256,25 5 381,25 5 512,50 131,25
3 11 576,25 2 894,06 2 500,00 394,06 8 406,56 8 682,19 275,63
4  12 155,06   3 038,77 2 500,00   538,77  11 720,96    12 155,06 434,10

Beregning/forklaring

� gjenanskaffelseskost er den samlede kostnaden for å erstatte aktivumet,

� avskrivning på grunnlag av gjenanskaffelseskost beregnes ved å dividere brutto gjenanskaffelseskost
med aktivumets levetid,

� avskrivning til historisk kostnad beregnes ved å dividere opprinnelig anskaffelsekostnad med
aktivumets levetid,
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� tilleggsavskrivning er den ytterligere avskrivningskostnaden som følger av den nye verdsettingen av
aktivumet (den kan også beregnes ved å trekke avskrivning til historisk kostnad fra avskrivning til
gjenanskaffelseskost),

� akkumulert avskrivning er summen av de samlede avskrivningene til gjenanskaffelseskost ved slutten
av forrige periode, etterslep på avskrivning for forrige periode og avskrivning til gjenanskaffelseskost
for gjeldende periode. Dette tilsvarer nødvendig avskrivning ved slutten av forrige periode pluss
avskrivning til gjenanskaffelseskost for gjeldende periode,

� «nødvendig» avskrivning er den samlede avskrivningen som ville ha blitt belastet i henhold til
aktivumets gjenanskaffelseskost � med andre ord differansen mellom brutto og netto
gjenanskaffelseskost for aktivumet,

� etterslep på avskrivning er differansen mellom «nødvendig» avskrivning og akkumulert avskrivning.

3.2. Andre justeringer som kreves for bevaring av finansiell kapital (FCM)

Under FCM skal det foretas lignende justeringer som under OCM når det gjelder oppskriving av aktiva
og tilleggsavskrivning. Under FCM kreves det imidlertid en tilleggsjustering av visse operasjoner når det
gjelder resultatregnskapet, for å ta hensyn til gevinst eller tap som oppstår som følge av virkningen av
inflasjon som er spesifikk for aktiva på gjenanskaffelseskost, og virkningen av den generelle inflasjon på
egenkapitalen(1).

4. Hvilken metode for kapitalbevaring bør anvendes?

Ovenfor er det redegjort for de viktigste justeringene som skal foretas i forbindelse med regnskaper på
grunnlag av historiske kostnader for å få opplysninger om gjenanskaffelseskost ved hjelp av metodene
OCM og FCM. Formålet med redegjørelsen er å vise at overgangen fra fullstendig henførte historiske
kostnader til LRAIC som grunnlag for fastsettelse av samtrafikkavgifter, krever at aktiva verdsettes til
markedsverdi (det vil si gjenanskaffelseskost). Bruk av opplysninger på grunnlag av gjenanskaffelseskost
er altså et avgjørende element ved fastsettelse av egnede samtrafikkavgifter, og særlig oppmerksomhet
bør rettes mot valg av metode for kapitalbevaring, slik den anvendes av en effektiv operatør(2).

Dersom OCM-metoden er brukt for å fastsette avgiftene, tilsvarer nødvendig inntektsnivå(3) summen av
driftskostnader, avskrivning til historisk kostnad, tilleggsavskrivning og avkastning av netto aktiva. Ifølge
FCM-metoden vil nødvendig inntektsnivå være summen av driftskostnader, avskrivning til historisk
kostnad, tilleggsavskrivning og avkastning av netto aktiva minus gevinst/tap pluss justering for egenkapital.
Det nødvendige inntektsnivået avviker derfor avhengig av hvilken metode for kapitalbevaring som er
brukt.

OCM-metoden kan systematisk komme til å innebære at utilstrekkelig eller overskytende avkastning tas
med i det tillatte inntektsnivået (avhengig av om den inflasjonen som er spesifikk for aktiva er lavere eller
høyere enn den generelle inflasjonen). Dette er ikke et ønskelig kjennetegn for noen regulert ordning, idet
det ikke i tilstrekkelig grad vil oppmuntre til investering. Derfor bør metoden for bevaring av finansiell
kapital anvendes som kapitalbevaringsmetode.

_____________
(1) Arthur Andersen-rapporten om atskilte regnskaper innenfor rammen av ONP gir nærmere retningslinjer for de regnskapsmessige

justeringene som må foretas for bevaring av finansiell kapital.

(2) Forutsatt at nivået for investeringer i aktiva er effektivt.

(3) Definert som det inntektsnivået som er nødvendig for å oppnå en rimelig avkastning.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 112/98
av 27. november 1998

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

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 XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 103/98 av 30. oktober 1998(1).

Rådsrekommandasjon 98/376/EF av 4. juni 1998 om et
parkeringskort for funksjonshemma(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 89 (rådsresolusjon 96/C 99/01)
skal nytt nr. 90 lyde:

�90. 398 X 0376: Rådsrekommandasjon 98/376/EF av
4. juni 1998 om et parkeringskort for funksjonshemma
 (EFT L 167 av 12.6.1998, s. 25).�

Artikkel 2

Teksten til rådsrekommandasjon 98/376/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 28. november 1998, 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, 27. november 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
_______________

(1) EFT L 197 av 29.7.1999, s. 55, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 33 av 29.7.1999, s. 13.

(2) EFT L 167 av 12.6.1998, s. 25.

99/EØS/46/07
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RÅDSREKOMMANDASJON

av 4. juni 1998

om et parkeringskort for funksjonshemma(*)

(98/376/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN �

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 75 nr. 1,

som viser til det utkastet til rekommandasjon som Kommisjonen
har lagt fram,

som viser til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(1),

som viser til fråsegna frå Regionutvalet(2),

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

som legg desse synsmåtane til grunn:

1) I meldinga frå Kommisjonen om eit program for
sosialpolitisk handling på mellomlang sikt (1995-97), som
vart send over til Rådet, Europaparlamentet, Økonomi- og
sosialutvalet og Regionutvalet 12. april 1995, og likeins i
rapporten hans til Rådet av 26. november 1993 om tiltak
som skal gjerast i Fellesskapet for å gje rørslehemma betre
tilgang til transport, har han tilrådd innbyrdes godkjenning
av eit parkeringskort for funksjonshemma som er utforma
etter ein einsarta fellesskapsmodell.

2) I tråd med innhaldet i resolusjonen av 20. desember 1996
om like høve for funksjonshemma, som vart vedteken av
Rådet og representantane for regjeringane i medlemsstatane
samla i Rådet, bør alle funksjonshemma kunne dra nytte av
konkrete tilleggstiltak som tek sikte på å betre den
yrkesmessige og sosiale integrasjonen deira.

3) For mange funksjonshemma er bruken av eit anna
transportmiddel enn dei offentlege transportmidla den

einaste måten å forflytte seg sjølvstendig med sikte på
yrkesmessig og sosial integrasjon. På visse vilkår, og
samstundes som det vert teke omsyn til trafikktryggleiken,
bør det tillatast at funksjonshemma som er innehavarar av
eit parkeringskort for funksjonshemma, kan parkere
køyretøyet sitt nærast mogleg den staden dei skal til.
Funksjonshemma bør difor i heile Fellesskapet kunne dra
nytte av dei ordningane som er knytte til eit slikt
parkeringskort for funksjonshemma, i samsvar med dei
nasjonale reglane som gjeld i det landet der den
funksjonshemma er.

4) Parkeringskort for funksjonshemma kan høyre inn under
ansvarsområdet til regionale og lokale styresmakter. Difor
bør Regionutvalet rådspørjast.

5) I samsvar med nærleiksprinsippet er det føremålstenleg
med fellesskapstiltak for å fremje forståinga for og den
innbyrdes godkjenninga av parkeringskort for
funksjonshemma og for å lette den frie rørsla for
funksjonshemma.

6) Det er ønskjeleg å innføre eit parkeringskort for
funksjonshemma som er utforma etter ein fellesskapsmodell,
og som er innbyrdes godkjent av medlemsstatane.

7) Det høyrer inn under ansvarsområdet til medlemsstatane å
definere funksjonshemming og å fastsetje nærmare reglar
for tildeling av parkeringskort til funksjonshemma.

8) Medlemsstatane bør innføre visse tryggingstiltak som kan
hindre forfalsking eller etterlikning av parkeringskortet.

9) Den europeiske transportministerkonferansen (CEMT) har
alt vedteke ein resolusjon der det vert oppmoda om å innføre
og godkjenne innbyrdes parkeringskort for funksjonshemma
(CEMT-resolusjon av 22. april 1997).

10) Innehavarane av slike kort bør få fullstendige opplysningar
om kva vilkår som gjeld for bruken av dei i
medlemsstatane �_______________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 167 av 12.6.1998, s. 25, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 112/98 av 27. november 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF C 174 av 17.6.1996, s. 27.

(2) TEF C 42 av 10.2.1997, s. 27.

(3) Europaparlamentsfråsegn av 13. desember 1996 (TEF C 20 av 20.1.1997,
s. 386), felles haldning frå Rådet av 19. desember 1997 (TEF C 62 av
26.2.1998, s. 4) og europaparlamentsavgjerd av 30. mars 1998
(TEF C 138 av 4.5.1998).
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RÅR medlemsstatane TIL

1) å innføre eit parkeringskort for funksjonshemma som skal
utferdast til dei i samsvar med nasjonale føresegner og vere
utforma etter den einsarta fellesskapsmodellen i vedlegget,
og som kan nyttast på same måten som parkeringskort
som er utferda i medlemsstatane, i samsvar med dei vilkåra
som er fastsette i nr. 5,

2) frå 1. januar 1999 å godkjenne parkeringskort for
funksjonshemma som kvar medlemsstat har innført i
samsvar med den einsarta fellesskapsmodellen, slik at
innehavarane av slike kort kan dra nytte av dei
parkeringsordningane som er knytte til kortet, og som er
tilgjengelege i medlemsstaten der dei er,

3) å utferde parkeringskortet til folk som har ei
funksjonshemming som inneber rørslehemming,

4) på grunnlag av eit dokument med tekniske opplysningar
som er utarbeidd av Kommisjonen, og på oppmoding frå
dei det gjeld, å dele ut ei oversikt over bruksvilkåra i dei
ulike medlemsstatane i Den europeiske unionen når dei
utferdar parkeringskort til funksjonshemma,

5) å gjere dei tiltaka som er naudsynte for at parkeringskorta
for funksjonshemma etter den einsarta fellesskapsmodellen
vert tilgjengelege innan 1. januar 2000.

Denne rekommandasjonen skal ikkje vere til hinder for at
den kortmodellen som gjeld i ein medlemsstat før 1. januar
2000, inntil han vert bytt ut, framleis kan nyttast på
territoriet til den same medlemsstaten etter den førnemnde
datoen.

6) innan 1. juli 2000 å melde frå til Kommisjonen om kva
tiltak som er gjorde i medhald av denne rekommandasjonen.

Utferda i Luxembourg, 4. juni 1998.

For Rådet

D. BLUNKETT

Formann
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VEDLEGG

Føresegner om fellesskapsmodellen for parkeringskort for funksjonshemma

A. Etter fellesskapsmodellen skal parkeringskortet for funksjonshemma ha følgjande mål:

� høgd: 106 mm,
� breidd: 148 mm.

B. Fargen på parkeringskortet skal vere lyseblå, bortsett frå det kvite symbolet for rullestolbrukar,
som skal ha ein mørkeblå bakgrunn.

C. Parkeringskortet for funksjonshemma skal vere plastlaminert, bortsett frå den linja til venstre på
baksida som er sett av til underskrifta til innehavaren.

D. Parkeringskortet for funksjonshemma skal ha både ei framside og ei bakside, som begge skal vere
delte loddrett i to delar.

Venstre del av framsida skal innehalde

� symbolet for rullestolbrukar i kvitt på mørkeblå bakgrunn,
� datoen då parkeringskortet går ut,
� serienummeret til parkeringskortet,
� namnet og stempelet til den styresmakta eller organisasjonen som utferdar parkeringskortet.

Høgre del av framsida skal innehalde

� nemninga «Parkeringskort for funksjonshemma» trykt med blokkbokstavar på språket eller
språka i den medlemsstaten der parkeringskortet er utferda; i ein høveleg fråstand frå denne
nemninga skal nemninga «Parkeringskort» følgje med små bokstavar på dei andre språka i Den
europeiske unionen,

� nemninga «modell for Dei europeiske fellesskapa» trykt på språket eller språka i den
medlemsstaten der parkeringskortet er utferda,

� som bakgrunn, nasjonalitetmerket til den medlemsstaten der parkeringskortet er utferda:

B: Belgia
DK: Danmark
D: Tyskland
EL: Hellas
E: Spania
F: Frankrike
IRL: Irland
I: Italia
L: Luxembourg
NL: Nederland
A: Austerrike
P: Portugal
FIN: Finland
S: Sverige
UK: Det sameinte kongeriket

omgjeven av ringen med dei dei tolv stjernene, som er symbolet til Den europeiske unionen.
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Venstre del av baksida skal innehalde

1) etternamnet til innehavaren,

2) førenamnet eller førenamna til innehavaren,

3) underskrifta til innehavaren eller eit anna godkjent kjennemerke, dersom det er tillate etter den
nasjonale lovgjevinga,

4) fotografi av innehavaren.

Høgre del av baksida skal innehalde

1) følgjande fråsegn:

«Dette kortet gjev innehavaren rett til å dra nytte av dei parkeringsordningane som finst i den
medlemsstaten der han/ho er»,

2) følgjande fråsegn:

«Når kortet vert nytta, skal det plasserast framme i køyretøyet på ein slik måte at framsida er godt
synleg ved kontroll».

E. Bortsett frå nemningane på høgre del av framsida skal opplysningane vere på språket eller språka
i den medlemsstaten der parkeringskortet vert utferda.

Dersom ein medlemsstat ønskjer å utforme opplysningane på eit anna nasjonalspråk enn eit av dei
følgjande: dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk
og tysk, skal han, med atterhald for dei andre føresegnene i dette vedlegget, utarbeide ei tospråkleg
utgåve av kortet der eit av dei førnemnde språka er med.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 113/98
av 27. november 1998

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)

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 XIX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 53/98 av 29. mai 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av 16. februar 1998
om forbrukarvern ved opplysning av prisar på forbruksvarer(2)
skal innlemmes i avtalen.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF opphever,
med virkning fra 18. mars 2000, rådsdirektiv 79/581/EØF av
19. juni 1979 om forbrukervern ved angivelse av priser på
næringsmidler(3) og rådsdirektiv 88/314/EØF av 7. juni 1988 om
forbrukervern ved angivelse av priser på varer som ikke er
næringsmidler(4), som er innlemmet i avtalen, og som derfor
oppheves under avtalen med virkning fra samme dato -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIX etter nr. 1 (rådsdirektiv 79/581/EØF) skal
nytt nr. 1a lyde:

�1a. 398 L 0006: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF
av 16. februar 1998 om forbrukarvern ved opplysning av
prisar på forbruksvarer (EFT L 80 av 18.3.1998, s. 27).�

Artikkel 2

Teksten til nr. 1 (rådsdirektiv 79/581/EØF) og nr. 6 (rådsdirektiv
88/314/EØF) oppheves med virkning fra 18. mars 2000.

Artikkel 3

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 28. november 1998, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

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

Utferdiget i Brussel, 27. november 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein

_______________

(1) EFT L 30 av 4.2.1999, s. 56, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 6 av 4.2.1999, s. 273.

(2) EFT L 80 av 18.3.1998, s. 27.

(3) EFT L 158 av 26.6.1979, s. 19.

(4) EFT L 142 av 9.6.1988, s. 19.

99/EØS/46/08
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/6/EF

av 16. februar 1998

om forbrukarvern ved opplysning om prisar på forbruksvarer(*)

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 80 av 18.3.1998, s. 27, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 113/98 av 27. november 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Euopeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF C 260 av 5.10.1995, s. 5, og TEF C 249 av 27.8.1996, s. 2.

(2) TEF C 82 av 19.3.1996, s. 32.

(3) Europaparlamentsfråsegn av 18. april 1996 (TEF C 141 av 13.5.1996,
s. 191), felles haldning frå Rådet av 27. september 1996 (TEF C 333 av
7.11.1996, s. 7) og europaparlamentsavgjerd av 18. februar 1997 (TEF C 85
av 17.3.1997, s. 26). Europaparlamentsavgjerd av 16. desember 1997 og
rådsavgjerd av 18. desember 1997.

(4) TEF C 92 av 25.4.1975, s. 1.

(5) TEF C 133 av 3.6.1981, s. 1.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 129 A nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 B i
traktaten(3), på grunnlag av det felles framlegget frå Forliksutvalet
av 9. desember 1997, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ein oversiktleg marknad og korrekt informasjon er til
føremon for forbrukarvernet og for ein sunn konkurranse
mellom føretak og mellom produkt.

2) Forbrukarane må vere sikra eit høgt vernenivå. Fellesskapet
bør medverke til dette gjennom særlege tiltak som støttar
og utfyller politikken til medlemsstatane med omsyn til
nøyaktig, oversiktleg og eintydig informasjon til
forbrukarane om prisane på forbruksvarer.

3) I rådsresolusjon av 14. april 1975 om eit førebels program
for Det europeiske økonomiske fellesskapet for ein politikk
for forbrukarvern og forbrukaropplysning(4 ) og
rådsresolusjon av 19. mai 1981 om eit andre program for
Det europeiske økonomiske fellesskapet for ein politikk
for forbrukarvern og forbrukaropplysning(5 ) er det fastsett
at det bør utarbeidast felles prinsipp for opplysning av
prisar.

4) Desse prinsippa vart fastsette ved direktiv 79/581/EØF
om forbrukervern ved angivelse av priser på
næringsmidler(6) og direktiv 88/314/EØF om forbrukervern
ved angivelse av priser på varer som ikke er
næringsmidler(7).

5) Sambandet mellom opplysning av pris per måleining og
ferdigpakking av varer i førehandsfastsette mengder eller
rominnhald som tilsvarar dei mengdeseriane som er fastsette
på fellesskapsplan, har vist seg å vere altfor vanskeleg å
nytte. Difor bør dette sambandet falle bort til føremon for
ei ny og enklare ordning som stettar interessene til
forbrukarane, utan at dette rører ved dei reglane som gjeld
for standardisering av emballasje.

6) Plikta til å opplyse om både salspris og pris per måleining
er i stor grad med på å betre forbrukaropplysninga, ettersom
dette er den enklaste måten for forbrukarane å vurdere og
samanlikne prisane på varer på best mogleg måte, slik at dei
vil kunne gjere medvitne val på grunnlag av enkle
samanlikningar.

7) Det bør difor vere ei allmenn plikt til å opplyse om både
salspris og pris per måleining for alle varer, bortsett frå
varer som vert selde i laus vekt, der salsprisen ikkje kan
fastsetjast før forbrukaren har opplyst kor stor mengd av
vara han ønskjer.

8) Det må takast omsyn til at visse varer vanlegvis vert selde
i andre måleiningar enn kilo, liter, meter, kvadratmeter eller
kubikkmeter. Difor er det føremålstenleg å gje
medlemsstatane løyve til å godkjenne at prisen per måleining
viser til ei anna mengdeeining, samstundes som det vert
teke omsyn til kva slags vare det er og kva mengder vara
vanlegvis vert seld i i den aktuelle medlemsstaten.

9) Plikta til å opplyse om pris per måleining kan i visse høve
vere ei urimeleg stor bør for små detaljistar. Medlemsstatane
bør difor i ein høveleg overgangsperiode kunne fritakast for
å påleggje denne plikta.

_______________

(6) TEF L 158 av 26.6.1979, s. 19. Direktivet sist endra ved direktiv 95/58/
EF (TEF L 299 av 12.12.1995, s. 11).

(7) TEF L 142 av 9.6.1988, s. 19. Direktivet sist endra ved direktiv 95/58/EF
(TEF L 299 av 12.12.1995, s. 11).
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10) Medlemsstatane bør likeins kunne gjere unntak frå plikta
til å opplyse om pris per måleining for varer i tilfelle der
slik opplysning ikkje ville vere nyttig, eller ville kunne føre
til forvirring, t.d. når opplysning om mengd ikkje er rel-
evant for å kunne samanlikne prisane, eller når ulike varer
vert marknadsførde i same emballasje.

11) For å gjere det enklare å nytte den ordninga som er sett i
verk, har medlemsstatane, med omsyn til varer som ikkje
er næringsmiddel, høve til å utarbeide ei liste over dei varene
eller varekategoriane som framleis skal vere omfatta av
plikta til å opplyse om pris per måleining.

12) Ved hjelp av eit regelverk på fellesskapsplan er det mogleg
å sikre einsarta og oversiktleg informasjon som er til føremon
for alle forbrukarane i den indre marknaden. Den nye
forenkla metoden er både naudsynt og tilstrekkeleg for å nå
dette målet.

13) Medlemsstatane må syte for at ordninga er effektiv.
Ordninga bør òg vere like oversiktleg når euroen vert innførd.
Difor bør det fastsetjast ei høgstegrense for kor mange
prisar som det kan opplysast om.

14) Små detaljistar bør visast særleg merksemd. I rapporten
sin om gjennomføringa av dette direktivet, som skal leggjast
fram seinast tre år etter den datoen som er nemnd i
artikkel 11 nr. 1, bør Kommisjonen difor ta særleg omsyn
til dei røynslene som små detaljistar har gjort i samband
med gjennomføringa av dette direktivet, m.a. når det gjeld
teknologisk utvikling og innføring av ein felles valuta. Av
omsyn til den overgangsperioden som er nemnd i artikkel 6,
bør denne rapporten leggjast fram saman med eit
framlegg �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Føremålet med dette direktivet er å fastsetje at det skal opplysast
om salspris og pris per måleining for varer som vert bodne fram
for sal av forhandlarar til forbrukarar, med sikte på å betre
forbrukaropplysninga og gjere det enklare å samanlikne prisar.

Artikkel 2

I dette direktivet tyder

a) «salspris» den endelege prisen for ei eining av vara eller for
ei fastsett mengd av vara, medrekna meirverdiavgift og alle
andre avgifter,

b) «pris per måleining» den endelege prisen, medrekna
meirverdiavgift og alle andre avgifter, for ein kilo, ein liter,
ein meter, ein kvadratmeter eller ein kubikkmeter av vara,
eller for ei anna einskild mengdeeining som er utbreidd og

vanleg i bruk ved marknadsføring av særskilde varer i den
aktuelle medlemsstaten,

c) «varer som vert selde i laus vekt» varer som ikkje er
ferdigpakka, og som vert målte opp medan forbrukaren er
til stades,

d) «forhandlar» ein fysisk eller juridisk person som sel eller
byr fram for sal varer som fell innanfor forretnings- eller
yrkesverksemda hans/hennar,

e) «forbrukar» ein fysisk person som kjøper ei vare til føremål
som ikkje fell innanfor forretnings- eller yrkesverksemda
hans/hennar.

Artikkel 3

1. Det skal opplysast om salspris og pris per måleining for
alle varer som er nemnde i artikkel 1, og opplysninga om pris per
måleining skal vere underlagd føresegnene i artikkel 5. Det er
ikkje naudsynt å opplyse om prisen per måleining dersom han er
identisk med salsprisen.

2. Medlemsstatane kan vedta at nr. 1 ikkje skal nyttast på

� varer som vert leverte i samband med ei tenesteyting,

� auksjonssal og sal av kunstverk og antikvitetar.

3. For varer som vert selde i laus vekt, skal det berre vere
naudsynt å opplyse om pris per måleining.

4. All reklame som nemner salsprisen for varer som er nemnde
i artikkel 1, skal òg opplyse om pris per måleining, med atterhald
for artikkel 5.

Artikkel 4

1. Salsprisen og prisen per måleining må vere eintydige, godt
synlege og lett leselege. Medlemsstatane kan fastsetje ei
høgstegrense for kor mange prisar som det kan opplysast om.

2. Prisen per måleining skal vise til ei mengd som er oppgjeven
i samsvar med nasjonale føresegner og fellesskapsføresegner.

Dersom nasjonale føresegner eller fellesskapsføresegner krev at
det skal opplysast om nettovekt og nettovekt etter avrenning for
visse ferdigpakka varer, skal det vere tilstrekkeleg å opplyse om
pris per måleining for nettovekt etter avrenning.

Artikkel 5

1. Medlemsstatane kan gjere unntak frå plikta til å opplyse
om pris per måleining for varer i tilfelle der slike opplysningar
ikkje ville vere nyttige på grunn av eigenskapane til eller føremålet
med vara, eller dersom dei ville kunne skape forvirring.
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2. Med omsyn til gjennomføringa av nr. 1 kan
medlemsstatane, for varer som ikkje er næringsmiddel, utarbeide
ei liste over dei varene eller varekategoriane som skal vere omfatta
av plikta til å opplyse om pris per måleining.

Artikkel 6

Dersom plikta til å opplyse om pris per måleining skulle vere ei
urimeleg stor bør for visse små detaljistar på grunn av talet på
varer som vert bodne fram for sal, salslokalet, eigenskapane ved
salsstaden, særlege salsvilkår som gjeld dersom vara ikkje er
direkte tilgjengeleg for forbrukaren eller for visse former for
handel, t.d. visse former for omførslehandel, kan medlemsstatane,
i ein overgangsperiode etter den datoen som er nemnd i artikkel 11
nr. 1 og med atterhald for artikkel 12, fastsetje at plikta til å
opplyse om pris per måleining for andre varer enn dei som vert
selde i laus vekt, og som vert selde av dei førnemnde føretaka,
ikkje skal gjelde.

Artikkel 7

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som høver for å gje alle dei
som saka gjeld, melding om korleis dette direktivet vert
innarbeidd i den nasjonale lovgjevinga.

Artikkel 8

Medlemsstatane skal fastsetje kva sanksjonar som skal nyttast
ved brot på dei nasjonale føresegnene som vert vedtekne i samband
med gjennomføringa av dette direktivet, og skal gjere alle dei
tiltaka som er naudsynte for å sikre at dei vert sette i verk. Desse
sanksjonane må vere effektive, i rimeleg samhøve med brotet og
avskrekkande.

Artikkel 9

1. Fristen på ni år som er nemnd i artikkel 1 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 95/58/EF av 29. november
1995 om endring av direktiv 79/581/EØF om forbrukervern ved
angivelse av priser på næringsmidler og direktiv 88/314/EØF om
forbrukervern ved angivelse av priser på varer som ikke er
næringsmidler(1), skal lengjast fram til den datoen som er nemnd
i artikkel 11 nr. 1 i dette direktivet.

2. Direktiv 79/581/EØF og 88/314/EØF vert oppheva frå
den datoen som er nemnd i artikkel 11 nr. 1 i dette direktivet.

Artikkel 10

Dette direktivet skal ikkje hindre medlemsstatane i å vedta eller
halde ved lag føresegner som er meir gagnlege når det gjeld
forbrukaropplysning og samanlikning av prisar, utan at det rører
ved pliktene deira i medhald av traktaten.

Artikkel 11

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
18. mars 2000. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette. Dei skal nytte desse føresegnene frå denne datoen.

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 til Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.

3. Medlemsstatane skal gje melding om kva føresegner som
gjeld for dei sanksjonane som er fastsette i artikkel 8, og om
eventuelle seinare endringar av dei.

Artikkel 12

Innan tre år etter den datoen som er nemnd i artikkel 11 nr. 1, skal
Kommisjonen leggje fram for Europaparlamentet og Rådet ein
samla rapport om gjennomføringa av dette direktivet, særleg om
gjennomføringa av artikkel 6, saman med eit framlegg.

Europaparlamentet og Rådet skal på dette grunnlaget vurdere
føresegnene i artikkel 6 på nytt, og i samsvar med traktaten ta
avgjerda si innan tre år etter at Kommisjonen har gjort det
framlegget som er nemnt i første leddet.

Artikkel 13

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

Artikkel 14

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. februar 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

President Formann

_______________

(1) TEF L 299 av 12.12.1995, s. 11.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 114/98
av 27. november 1998

om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

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 protokoll 4 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 71/96 av 22. november 1996(1).

Protokoll 4, med de endringer som er gjort for å utvide systemet
med opprinnelseskumulasjon til land i Sentral- og Øst-Europa,
inneholder bestemmelser som forbyr restitusjon (drawback) av
eller fritak for toll, og som gir rom for ulike tolkninger.

Protokoll 4 bør derfor endres for å sikre at avtalen virker på
tilfredsstillende måte -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 4 skal artikkel 14 nr. 1 lyde:

�1. Ikke-opprinnelsesmaterialer som er brukt i fremstillingen
av produkter med opprinnelse i EØS i henhold til denne
protokoll eller i ett av landene nevnt i artikkel 3, for hvilke
et opprinnelsesbevis er utstedt eller utferdiget i samsvar
med bestemmelsene i avdeling V, skal ikke i noen avtalepart
være gjenstand for restitusjon (drawback) av eller fritak for
toll av noe slag.�

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 28. november 1998, 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.

Utferdiget i Brussel, 27. november 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
_____________
(1) EFT L 21 av 23.1.1997, s. 12, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 3 av 23.1.1997, s. 1.

99/EØS/46/09
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1599 � E.I. du Pont de Nemours and

Company/Teijin Limited)

1. Kommisjonen mottok 20. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene E.I. du Pont de Nemours (�DuPont�) og Teijin Limited overtar felles kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) ved kjøp av aksjer i et nyopprettet foretak
som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� DuPont: kjemiske produkter, kunstige og syntetiske fibrer, plast, landbrukskjemikalier, maling,
frø, legemidler m.m.,

� Teijin: fibrer, kjemikalier og plast, legemidler m.m.

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 C
309 av 28.10.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1599 � E.I. du Pont de Nemours and Company/Teijin
Limited, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

99/EØS/46/10
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1683 � The Coca-Cola Company/Kar-Tess

Group (Hellenic Bottling))

1. Kommisjonen mottok 19. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Hellenic Bottling Company S.A., som kontrolleres av Kar-Tess Group, overtar Coca-
Cola Beverages plc, som kontrolleres av The Coca-Cola Company. Denne transaksjonen medfører
at Kar-Tess Group og The Coca-Cola Company får felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det utvidede Hellenic Bottling Company.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Kar-Tess Group: i hovedsak produksjon og distribusjon av alkoholfrie drikker og produksjon
og distribusjon av butikkkjøle- og frysemøbler for drikker og næringsmidler,

� The Coca-Cola Company: produksjon og distribusjon av drikkekonsentrater og siruper,

� Hellenic Bottling Company og Coca-Cola Beverages: tapping og distribusjon av alkoholfrie
drikker.

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
C 308 av 27.10.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1683 � The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group
(Hellenic Bottling), til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1748 � Industri Kapital Ltd./Superfos A/S)

1. Kommisjonen mottok 20. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Industri Kapital 1997 overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr.
1 bokstav b) over hele foretaket Superfos A/S ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Industri Kapital 1997 Limited: investeringsforetak,

� Superfos A/S: asfaltproduksjon og veibygging, produksjon og distribusjon av plastemballasje,
kontraktbasert fylling og distribusjon av aerosolbokser og distribusjon av kjemiske produkter.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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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 C
309 av 28.10.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1748 � Industri Kapital Ltd./Superfos A/S), til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1667 � BBL/BT/ISP-Belgium)

1. Kommisjonen mottok 12. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Banque Brussels Lambert (�BBL�), som eies av ING-konsernet, og BT Yucom
Holdings Limited (�BT�), som eies av konsernet British Telecommunications PLC, overtar felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet foretak
som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BBL: bankvirksomhet, leasing, forsikring og reisetjenester,

� BT: levering av telekommunikasjonstjenester og -utstyr,

� det nyopprettede foretaket: internettilgang og internettreklame med tilhørende innhold.

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
C 308 av 27.10.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1667 � BBL/BT/ISP-Belgium, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Nr.46/172

Melding om avtaler om et fellesforetak
(Sak nr. IV/E-2/37.650)

1. Kommisjonen mottok 30. september 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 17/62(1) om avtaler der Solvay SA og Elf Atochem SA oppretter et fellesforetak. Foretakets
formål er felles produksjon av PVC-suspensjon ved et eksisterende anlegg i Martorell nær Barce-
lona i Spania.

Denne samarbeidsavtalen vil medføre en utvidelse av virksomheten i fellesforetaket, som allerede
har sin base ved anlegget i Martorell, men som fram til i dag bare har produsert VCM, en kjemisk
basiskomponent som er nødvending for framstilling av PVC.

Partene vil derfor få én enkelt, felles produksjonsenhet i stedet for Solvays produksjonsenhet i
Spania og Elf Atochems to produksjonsenheter i Spania.

Som følge av denne avtalen vil produksjonen av VCM og PVC bli lagt til bare ett enkelt anlegg. Den
nye felles produksjonsenheten vil få en noe høyere produksjonskapasitet enn de tre anleggene den
avløser. Partene kommer til å markedsføre PVC produsert i fellesskap i Martorell gjennom sine
respektive salgsnett.

2.  Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket kan komme inn
under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til det planlagte
fellesforetaket for Kommisjonen.

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT
C 308 av 27.10.1999. Merknadene kan sendes per faks (+32 2 299.24.64) eller med post, med
referanse IV/E-2/37.650, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate E
Office 2/86
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

99/EØS/46/14

(1) EFT 13 av 21.2.1962.
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(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1626 � SAirGroup/SAA)

1. Kommisjonen mottok 8. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene SAirGroup og Transnet Limited, som kontrolleres av Republikken Sør-Afrika,
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over South
African Airways (Proprietary) Limited (SAA) ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� SAirGroup: transport av passasjerer og frakt (innen Europa og interkontinentalt) basert på
ruteflyging og ikke-regelbundet flyging, samt beslektet virksomhet på lufttransportsektoren,

� Transnet: transport av passasjerer og frakt (innen Afrika og interkontinentalt) basert på
ruteflyging, beslektet virksomhet på lufttransportsektoren, jernbanetransport, eie av havner,
havneforvaltning og -drift, drift av høytrykksrørledninger samt pakke- og distribusjonstjenester,

� SAA: transport av passasjerer og frakt (innen Afrika og interkontinentalt) basert på ruteflyging,
samt beslektet virksomhet på lufttransportsektoren.

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 C
305 av 22.10.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1626 � SAirGroup/SAA, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

99/EØS/46/15
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1652 � D�Ieteren/PGSI)

1. Kommisjonen mottok 14. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket s.a. D�Ieteren n.v. (�D�Ieteren�) overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Plate Glass & Shatterprufe Industries Limited (�PGSI�) ved
kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� D�Ieteren: engros- og detaljsalg av motorkjøretøyer samt service på og reparasjon av
motorkjøretøyer, levering av bildeler og bilglass, leasing og finansiering av motorkjøretøyer,
bilutleie samt engrosdistribusjon av scootere og motorsykler,

� PGSI: produksjon, distribusjon, reparasjon og utskiftning av glass- og plateprodukter.

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
C 304 av 21.10.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1652 � D�Ieteren/PGSI, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1701 � Dekra/Gruner+Jahr/FairCar)

1. Kommisjonen mottok 19. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Gruner+Jahr AG & Co., som eies av Bertelsmann-konsernet, og Dekra Holding AG
(�Dekra�) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
FairCar online-services GmbH (�FairCar�), pr. i dag kontrollert av Dekra.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Gruner+Jahr: utgivelse av tidsskrifter, regionale aviser, levering av beslektede direktekoplede
tjenester, trykking og distribusjon, multimediavirksomhet,

� Dekra: testing av kjøretøyers sikkerhet, kjøretøyekspertise samt beslektede tjenester,

� FairCar: direktekoplet tjeneste for omsetning av bruktbiler.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

99/EØS/46/16
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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
C 306 av 23.10.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1701 � Dekra/Gruner+Jahr/FairCar, til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1723 � Illinois Tool Works/Premark)

1. Kommisjonen mottok 13. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Illinois Tool Works Inc., USA, (�ITW�) overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Premark International, Inc., USA, (�Premark�), ved
kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� ITW: maskindeler, bl.a. komponenter med kort levetid og lukkemekanismer, spesialsystemer,
bl.a. maskindeler og forbruksartikler med lengre levetid, leasing og investering,

� Premark: næringsmiddelutstyr for industrielt bruk, overflateprodukter beregnet på dekorasjon,
konsumgoder, bl.a. elektriske husholdningsapparater.

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
C 305 av 22.10.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1723 � Illinois Tool Works/Premark, til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1736 � UIAG/Carlyle/Andritz)

1. Kommisjonen mottok 14. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Carlyle Europe Partners L.P (�Carlyle�), som eies av Carlyle-konsernet, og
Unternehmens Invest AG (�ULAG�) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over hele Andritz AG (�Andritz�), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Carlyle: investeringsfond,

� UIAG: østerriksk finansieringsforetak for små og mellomstore bedrifter,

� Andritz: virksomhet innen produksjon og distribusjon av maskiner og systemer for bl.a. cellulose-
og papirindustrien samt stål- og elektrisitetsindustrien.

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
C 306 av 23.10.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1736 � UIAG/Carlyle/Andritz, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

99/EØS/46/19

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1452 � Ford/Volvo)

Kommisjonen vedtok 26.3.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1452.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1616 � Antonio de Sommer
Champalimaud/Banco Santander Central HispanoAmericano)

Kommisjonen vedtok 3.8.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og
å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på portugisisk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CPT�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer
399M1616. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps
regelverk. Dersom De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem
til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

99/EØS/46/20
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