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EØS-ORGANER
 EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 115/98
av 18. desember 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.
63/98 av 4. juli 1998(1).

Kommisjonsvedtak 97/520/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk
forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr
for 2 048 kb/s ustrukturerte digitale leigde ONP-samband (første
endring)(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/521/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk
forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr
for 2 048 kb/s strukturerte digitale leigde ONP-samband(3) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/522/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk
forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr
for 64 kb/s digitale leigde ONP-samband utan restriksjonar
(første endring)(4) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/520/EF opphever, med virkning fra
10. juli 1998, kommisjonsvedtak 94/470/EF om felles tekniske
forskrifter med hensyn til tilkoplingskrav til grensesnitt på
terminalutstyr til digitalt ustrukturert leid samband med kapasitet
på 2 048 kbit/s i ONP, som er innlemmet i avtalen, og som
følgelig må oppheves under avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/522/EF opphever, med virkning fra
10. juli 1998, kommisjonsvedtak 94/821/EF om en felles teknisk
forskrift med tilknytningskrav for grensesnitt til terminalutstyr

for ONP 64 kbit/s ustrukturerte digitale leide samband, som er
innlemmet i avtalen, og som følgelig må oppheves under avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4x (kommisjonsvedtak
97/529/EF) skal nytt nr. 4y, 4z og 4za lyde:

�4y. 397 D 0520: Kommisjonsvedtak 97/520/EF av 9. juli 1997
om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for
grensesnitt til terminalutstyr for 2 048 kb/s ustrukturerte
digitale leigde ONP-samband (første endring) (EFT L 215
av 7.8.1997, s. 41).

4z. 397 D 0521: Kommisjonsvedtak 97/521/EF av 9. juli 1997
om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for
grensesnitt til terminalutstyr for 2 048 kb/s strukturerte
digitale leigde ONP-samband (EFT L 215 av 7.8.1997,
s. 44).

4za. 397 D 0522: Kommisjonsvedtak 97/522/EF av 9. juli 1997
om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for
grensesnitt til terminalutstyr for 64 kb/s digitale leigde
ONP-samband utan restriksjonar (første endring)
(EFT L 215 av 7.8.1997, s. 46).�

Artikkel 2

Vedlegg II kapittel XVIII nr. 4c (kommisjonsvedtak 94/470/EF)
og nr. 4h (kommisjonsvedtak 94/821/EF) oppheves.

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsvedtak 97/520/EF, 97/521/EF og
97/522/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

99/EØS/50/01

_____________
(1) EFT L 100 av 15.4.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 16 av

15.4.1999, s. 96.

(2) EFT L 215 av 7.8.1997, s. 41.

(3) EFT L 215 av 7.8.1997, s. 44.

(4) EFT L 215 av 7.8.1997, s. 46.
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Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 19. 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, 18. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr
samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1), endra ved
direktiv 93/68/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 2 andre strekpunktet,
og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
terminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatte, og den
tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei som
dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av, og som
skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner for
utstyr som er godkjent i medhald av kommisjonsvedtak
94/470/EF(3).

Vedtak 94/470/EF bør opphevast frå utgangen av overgangs-
perioden.

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket, er
i samsvar med fråsegna frå Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til eit termineringspunkt i eit offentleg telenett av
ustrukturerte 2 048 kb/s digitale leigde ONP-samband som nyttar
grensesnitt på 120 ohm, og som fell inn under verkeområdet for
den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar dei generelle krava til tilkopling for det
terminalutstyret som er nemnt i nr. 1.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 4
bokstav c), d) og f) i direktiv 91/263/EØF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er oppførd
i vedlegget.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr. 1,
og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF, og krava i andre direktiv
som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(4) og
89/336/EØF(5).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 9 i direktiv 
91/263/EØF, nytte den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1, eller syte for at han vert nytta, innan eitt år etter
at det er gjeve melding om dette vedtaket.

(1) TEF nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) TEF nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) TEF nr. L 194 av 29.7.1994, s. 87.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1997

om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til
terminalutstyr for 2 048 kb/s ustrukturerte digitale leigde ONP-samband

(første endring)(*)

(97/520/EF)

_________________

(4) TEF nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(5) TEF nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

_____________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 7.8.1997, s. 41, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 115/98 av 18. desember 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.
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Artikkel 4

1. Vedtak 94/470/EF vert oppheva eitt år etter at det er gjeve
melding om dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som er godkjent i samsvar med vedtak 94/
470/EF, kan framleis marknadsførast og takast i bruk på det
vilkåret at godkjenninga vert gjeven innan eitt år etter at det er
gjeve melding om dette vedtaket.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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_________________

(1) TEF nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.

VEDLEGG

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Business TeleCommunications (BTC)
2 048 kbit/s digital unstructured leased line (D2048 U)

Attachment requirements for terminal equipment interface

[Telekommunikasjon i forretningslivet
2 048 kb/s ustrukturert digitalt leigt samband (D2048 U)

Krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar
ETSI-sekretariatet

TBR 12 � desember 1993, endra ved TBR012/A1 � januar 1996
(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av
rådsdirektiv 83/189/EØF(1 ).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Det europeiske standardiseringsinstituttet for
telekommunikasjonar
650, Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Kommisjonen for Dei europeiske fellesskapa
DG XIII/A/2 � (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr
samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1 ), endra ved
direktiv 93/68/EØF(2 ), særleg artikkel 6 nr. 2 andre strekpunktet,
og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
terminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatta, og den
tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei som
dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av, og som
skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør vedtakast.

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til eit termineringspunkt i eit offentleg telenett av
strukturerte 2 048 kb/s digitale leigde ONP-samband som nyttar
grensesnitt på 120 ohm, og som fell inn under verkeområdet for
den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1.
Dette vedtaket skal òg nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til den førnemnde typen grensesnitt når kapasiteten
er vidare inndelt i éin eller fleire 64 kb/s kanalar til det same målet
eller til ulike mål.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar dei generelle krava til tilkopling for det
terminalutstyret som er nemnt i nr. 1.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 4
bokstav c), d) og f) i direktiv 91/263/EØF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er oppførd
i vedlegget.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr. 1,
og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF, og krava i andre direktiv
som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(3 ) og
89/336/EØF(4 ).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 9 i direktiv
91/263/EØF, nytte den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1, eller syte for at han vert nytta, innan eitt år etter
at dette vedtaket er gjort.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(1) TEF nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) TEF nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1997

om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til
terminalutstyr for 2 048 kb/s strukturerte digitale leigde ONP-samband(*)

(97/521/EF)

_________________

(3) TEF nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(4) TEF nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

__________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 7.8.1997, s. 44, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 115/98 av 18. desember 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.
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VEDLEGG

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Business TeleCommunications (BTC)
2 048 kbit/s digital structured leased line (D2048 S)

Attachment requirements for terminal equipment interface

[Telekommunikasjon i forretningslivet
2 048 kb/s strukturert digitalt leigd samband (D2048 S)

Krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar
ETSI-Sekretariatet

TBR 13 � januar 1996
(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av
rådsdirektiv 83/189/EØF(1 ).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i rådsdirektiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

__________________

(1) TEF nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.

Det europeiske standardiseringsinstituttet for
telekommunikasjonar
650, Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Kommisjonen for Dei europeiske fellesskapa
DG XIII/A/2 � (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel

________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr
samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1 ), endra ved
direktiv 93/68/EØF(2 ), særleg artikkel 6 nr. 2 andre strekpunktet,
og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
terminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfattae, og
den tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei som
dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av, og som
skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner
for utstyr som er godkjent i medhald av kommisjonsvedtak 
94/821/EF(3 ).

Vedtak 94/821/EF bør opphevast frå utgangen av overgangs-
perioden.

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til eit termineringspunkt i eit offentleg telenett av

64 kb/s digitale leigde ONP-samband utan restriksjonar som har
oktettintegritet og nyttar grensesnitt på 120 ohm, og som fell inn
under verkeområdet for den harmoniserte standarden som er
nemnd i artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar dei generelle krava til tilkopling for det
terminalutstyret som er nemnt i nr. 1.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 4
bokstav c), d) og f) i direktiv 91/263/EØF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er oppførd
i vedlegget.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr. 1,
og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF, og krava i andre direktiv
som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(4 ) og
89/336/EØF(5 ).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 9 i direktiv 
91/263/EØF, nytte den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1, eller syte for at han vert nytta, innan eitt år etter
at det er gjeve melding om dette vedtaket.

Artikkel 4

1. Vedtak 94/821/EF vert oppheva eitt år etter at det er gjeve
melding om dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som er godkjent i samsvar med vedtak
94/821/EF, kan framleis marknadsførast og takast i bruk på det
vilkåret at godkjenninga vert gjeven innan eitt år etter at det er
gjeve melding om dette vedtaket.

(1) TEF nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) TEF nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) TEF nr. L 339 av 29.12.1994, s. 81.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1997

om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for grensesnitt til
terminalutstyr for 64 kb/s digitale leigde ONP-samband utan restriksjonar

(første endring)(*)

(97/522/EF)

_________________

(4) TEF nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(5) TEF nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 7.8.1997, s. 46, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 115/98 av 18. desember 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.
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Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 1997.
For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Business TeleCommunications (BTC)
64 kbit/s digital unrestricted leased line (D64 U)

Attachment requirements for terminal equipment interface

[Telekommunikasjon i forretningslivet
64 kb/s digitalt leigd samband utan restriksjonar (D64 U)

Krav til tilkopling for grensesnitt til terminalutstyr]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar

ETSI-sekretariatet

TBR 14 � april 1994, endra ved TBR014/A1 � januar 1996

(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av
rådsdirektiv 83/189/EØF(1 ).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i rådsdirektiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Det europeiske standardiseringsinstituttet for
telekommunikasjonar
650, Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

___________________

(1) TEF nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.

_________

Kommisjonen for Dei europeiske fellesskapa
DG XIII/A/2 � (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 116/98
av 18. desember 1998

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

99/EØS/50/02

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.
63/98 av 4. juli 1998(1).

Kommisjonsvedtak 97/523/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk
forskrift om generelle krav til tilkopling av terminalutstyr for
digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve)(2)
skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/524/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk
forskrift om krav til bruk av telefoni i nettet for digital utvida
snorlaus telekommunikasjon (DECT)(2.utgåve)(3) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/525/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk
forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr for felles
tilgjengeleg (GAP) bruk av digital utvida snorlaus
telekommunikasjon (DECT)(4) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/523/EF opphever, med virkning fra
10. januar 1998, kommisjonsvedtak 94/471/EF om felles tekniske
forskrifter med hensyn til de alminnelige tilkoplingskrav til
terminalutstyr for digital europeisk trådløs telekommunikasjon
(DECT), som er innlemmet i avtalen, og som følgelig må oppheves
under avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/524/EF opphever, med virkning fra
10. januar 1998, kommisjonsvedtak 94/472/EF om felles tekniske
forskrifter med hensyn til kravene i forbindelse med anvendelse
av telefoni i nettet for digital europeisk trådløs telekommunikasjon
(DECT), som er innlemmet i avtalen, og som følgelig må oppheves
under avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/525/EF opphever, med virkning fra
10. juli 1998, kommisjonsvedtak 95/525/EF om ei felles teknisk
forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr for offentleg
tilgjengeleg (PAP) bruk av digital europeisk snorlaus
telekommunikasjon (DECT), som er innlemmet i avtalen, og som
følgelig må oppheves under avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4za
(kommisjonsvedtak 97/522/EF) skal nytt nr. 4zb, 4zc og 4zd
lyde:

�4zb. 397 D 0523: Kommisjonsvedtak 97/523/EF av
9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om generelle
krav til tilkopling av terminalutstyr for digital utvida
snorlaus telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve) (EFT
L 215 av 7.8.1997, s. 48).

4zc. 397 D 0524: Kommisjonsvedtak 97/524/EF av
9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til
bruk av telefoni i nettet for digital utvida snorlaus
telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve) (EFT L 215 av
7.8.1997, s. 50).

4zd. 397 D 0525: Kommisjonsvedtak 97/525/EF av
9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til
tilkopling av terminalutstyr for felles tilgjengeleg (GAP)
bruk av digital utvida snorlaus telekommunikasjon
(DECT) (EFT L 215 av 7.8.1997, s. 52), rettet ved EFT
L 160 av 4.6.1998, s. 47.�

Artikkel 2

Vedlegg II kapittel XVIII nr. 4d (kommisjonsvedtak
94/471/EF), nr. 4e (kommisjonsvedtak 94/472/EF) og nr. 4k
(kommisjonsvedtak 95/525/EF) oppheves.

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsvedtak 97/523/EF, 97/524/EF og
97/525/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

__________________

(1) EFT L 100 av 15.4.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 16 av
15.4.1999, s. 96.

(2) EFT L 215 av 7.8.1997, s. 48.

(3) EFT L 215 av 7.8.1997, s. 50.

(4) EFT L 215 av 7.8.1997, s. 52.
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Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 19. 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, 18. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr
samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1 ), endra ved
direktiv 93/68/EØF(2 ), særleg artikkel 6 nr. 2 andre strekpunktet,
og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
terminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatte, og den
tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei som
dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av, og som
skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner for
utstyr som er godkjent i medhald av kommisjonsvedtak 
94/471/EF(3 ).

Vedtak 94/471/EF bør opphevast frå utgangen av overgangs-
perioden.

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på radioterminalutstyr for
digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) som nyttar

frekvensbandet 1 880-1 900 Mhz, og som fell inn under
verkeområdet for den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar dei generelle krava til tilkopling for det
terminalutstyret som er nemnt i nr. 1.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 4
bokstav c), d), e) og f) i direktiv 91/263/EØF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er oppførd
i vedlegget.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr. 1,
og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF, og krava i andre direktiv
som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(4 ) og
89/336/EØF(5 ).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 9 i direktiv
91/263/EØF, nytte den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1, eller syte for at han vert nytta, innan seks månader
etter at det er gjeve melding om dette vedtaket.

Artikkel 4

1. Vedtak 94/471/EF vert oppheva seks månader etter at det
er gjeve melding om dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som er godkjent i samsvar med vedtak
94/471/EF, kan framleis marknadsførast og takast i bruk på det
vilkåret at godkjenninga vert gjeven innan seks månader etter at
det er gjeve melding om dette vedtaket.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1997

om ei felles teknisk forskrift om generelle krav til tilkopling av
terminalutstyr for digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT)

(2. utgåve)(*)

(97/523/EF)

(1) TEF nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) TEF nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) TEF nr. L 194 av 29.7.1994, s. 89.

__________________

(4) TEF nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(5) TEF nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 7.8.1997, s. 48, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 116/98 av 18. desember 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.
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Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 1997.
For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

_________________

(1) TEF nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.

VEDLEGG

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Radio equipment and systems (RES); digital enhanced cordless telecommunications (DECT); general
terminal attachment requirements

[Radioutstyr og -system (RES); digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT); generelle krav til
tilkopling av terminalutstyr]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar
ETSI-sekretariatet

TBR 6, 2. utgåve � januar 1997
(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av
rådsdirektiv 83/189/EØF(1 ).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i rådsdirektiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Det europeiske standardiseringsinstituttet for
telekommunikasjonar
650, Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Kommisjonen for Dei europeiske fellesskapa
DG XIII/A/2 � (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr
samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1), endra ved
direktiv 93/68/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 2 andre strekpunktet,
og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
terminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatte, og den
tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei som
dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av, og som
skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner for
utstyr som er godkjent i medhald av kommisjonsvedtak 
94/472/EF(3 ).

Vedtak 94/472/EF bør opphevast frå utgangen av overgangs-
perioden.

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på radioterminalutstyr for dig-
ital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) som nyttar

frekvensbandet 1 880-1 900 Mhz og er meint for tilkopling til
det offentlege telenettet, og som fell inn under verkeområdet for
den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar dei generelle krava til bruk av telefoni for det
terminalutstyret som er nemnt i nr. 1.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 4
bokstav g) i direktiv 91/263/EØF så langt råd skal gjennomførast
ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er oppførd i vedlegget.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr. 1,
og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF, og krava i andre direktiv
som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(4 ) og
89/336/EØF(5 ).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 9 i direktiv
91/263/EØF, nytte den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1, eller syte for at han vert nytta, innan seks månader
etter at det er gjeve melding om dette vedtaket.

Artikkel 4

1. Vedtak 94/472/EF vert oppheva seks månader etter at det
er gjeve melding om dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som er godkjent i samsvar med vedtak
94/472/EF, kan framleis marknadsførast og takast i bruk på det
vilkåret at godkjenninga vert gjeven innan seks månader etter at
det er gjeve melding om dette vedtaket.

(1) TEF nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) TEF nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) TEF nr. L 194 av 29.7.1994, s. 91.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1997

om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk av telefoni i nettet for
digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT)

(2. utgåve)(*)

(97/524/EF)

________________

(4) TEF nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(5) TEF nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 160 av 4.6.1998, s. 47, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 116/98 av 18. desember 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.
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__________________

(1) TEF nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 1997.
For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Radio equipment and systems (RES); attachment requirements for terminal equipment for digital
enhanced cordless telecommunications (DECT); generic access profile (GAP) applications

[Radioutstyr og -system (RES); krav til tilkopling av terminalutstyr for felles tilgjengeleg (GAP) bruk
av digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT)]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar
ETSI-sekretariatet

TBR 10, 2. utgåve � januar 1997
(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av
rådsdirektiv 83/189/EØF(1 ).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i rådsdirektiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

___________

Det europeiske standardiseringsinstituttet
for telekommunikasjonar
650, Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Kommisjonen for Dei europeiske fellesskapa
DG XIII/A/2 � (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr
samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1), endra ved
direktiv 93/68/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 2 andre strekpunktet,
og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
terminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatte, og den
tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei som
dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av, og som
skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner for
utstyr som er godkjent i medhald av kommisjonsvedtak
95/525/EF(3).

Vedtak 95/525/EF bør opphevast frå utgangen av overgangs-
perioden.

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på radioterminalutstyr for
digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) som nyttar

(1) TEF nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) TEF nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) TEF nr. L 300 av 13.12.1995, s. 35.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1997

om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr for
felles tilgjengeleg (GAP) bruk av digital utvida snorlaus

telekommunikasjon (DECT)(*)

(97/525/EF)

frekvensbandet 1 880-1 900 Mhz og er meint for direkte eller
indirekte tilkopling til det offentlege telenettet, og som fell inn
under verkeområdet for den harmoniserte standarden som er
nemnd i artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar krav til felles tilegjengeleg (GAP) bruk av det
terminalutstyret som er nemnt i nr. 1.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 4
bokstav d), e) og f) i direktiv 91/263/EØF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er oppførd
i vedlegget.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr. 1,
og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF, og krava i andre direktiv
som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(4) og
89/336/EØF(5).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 9 i direktiv 
91/263/EØF, nytte den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1, eller syte for at han vert nytta, innan seks månader
etter at det er gjeve melding om dette vedtaket.

Artikkel 4

1. Vedtak 95/525/EF vert oppheva seks månader etter at det
er gjeve melding om dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som er godkjent i samsvar med vedtak
95/525/EF, kan framleis marknadsførast og takast i bruk på det
vilkåret at godkjenninga vert gjeven innan seks månader etter at
det er gjeve melding om dette vedtaket.

______________

(4) TEF nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(5) TEF nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

______________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 7.8.1997, s. 52, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 116/98 av 18. desember 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.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende18.11.1999 Nr.50/17

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 1997.
For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Radio equipment and systems (RES); Attachment requirements for terminal equipment for digital
enhanced cordless telecommunications (DECT); general access profile (GAP) applications

[Radioutstyr og -system (RES); krav til tilkopling av terminalutstyr for felles tilgjengeleg (GAP) bruk
av digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT)]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar
ETSI-sekretariatet

TBR 22 � januar 1997
(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av
rådsdirektiv 83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i rådsdirektiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

________________

(1) TEF nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.

Det europeiske standardiseringsinstituttet for
telekommunikasjonar
650, Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Kommisjonen for Dei europeiske fellesskapa
DG XIII/A/2 � (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 117/98
av 18. desember 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.
63/98 av 4. juli 1998(1).

Kommisjonsvedtak 97/346/EF av 20. mai 1997 om ei felles teknisk
forskrift om grunntilknyting til det felleseuropeiske, digitale
fleirtenestenettet (ISDN)(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/347/EF av 20. mai 1997 om ei felles teknisk
forskrift om utvida tilknyting til det felleseuropeiske, digitale
fleirtenestenettet (ISDN)(3) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/346/EF opphever, med virkning fra
21. mai 1998, kommisjonsvedtak 94/797/EF om en felles teknisk
forskrift for grunntilknytning til det felleseuropeiske
tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN), som er innlemmet i
avtalen, og som følgelig må oppheves under avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/347/EF opphever, med virkning fra
21. mai 1998, kommisjonsvedtak 94/796/EF om en felles teknisk
forskrift for utvidet tilknytning til det felleseuropeiske
tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN), som er innlemmet i
avtalen, og som følgelig må oppheves under avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4zd
(kommisjonsvedtak 97/525/EF) skal nytt nr. 4ze og 4zf lyde:

�4ze. 397 D 0346: Kommisjonsvedtak 97/346/EF av 20. mai
1997 om ei felles teknisk forskrift om grunntilknyting
til det felleseuropeiske, digitale fleirtenestenettet (ISDN)
(EFT L 148 av 6.6.1997, s. 19).

4zf. 397 D 0347: Kommisjonsvedtak 97/347/EF av 20. mai
1997 om ei felles teknisk forskrift om utvida tilknyting
til det felleseuropeiske, digitale fleirtenestenettet (ISDN)
(EFT L 148 av 6.6.1997, s. 24).�

Artikkel 2

Vedlegg II kapittel XVIII nr. 4f (kommisjonsvedtak 94/796/EF)
og nr. 4g (kommisjonsvedtak 94/797/EF) oppheves.

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsvedtak 97/346/EF og 97/347/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 19. 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, 18. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
_________________

(1) EFT L 100 av 15.4.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 16 av 15.4.1999, s. 96.

(2) EFT L 148 av 6.6.1997, s. 19.

(3) EFT L 148 av 6.6.1997, s. 24.

99/EØS/50/03
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr
samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1), endra ved
direktiv 93/68/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 2 andre strekpunktet,
og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
terminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatte, og den
tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei som
dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av, og som
skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør vedtakast.

I visse medlemsstatar kan gjennomføringa av ISDN på nasjonalt
plan syne seg å vere inkompatibel med EURO-ISDN-terminalane.
Slike avvik bør ikkje vere omfatta av typegodkjenning. Slike
nasjonale avvik bør påvisast av dei rette nasjonale styresmaktene,
og opplysningar om dei bør vere tilgjengelege for ålmenta.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar som no forsyner éin eller fleire nasjonale marknader,
er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner for utstyr som er
godkjent i medhald av kommisjonsvedtak 94/797/EF(3).

Vedtak 94/797/EF bør opphevast frå utgangen av overgangs-
perioden.

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til eit offentleg telenett, og som fell inn under
verkeområdet for den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar tekniske spesifikasjonar, krav til elektrisk og
mekanisk grensesnitt og protokollen for tilgangskontroll for
terminalutstyr som kan og som produsenten eller representanten
for produsenten har meint skal tilknytast eit T-referansepunkt
eller eit samanfallande S- og T-referansepunkt som skal gje
grunntilknyting til eit grensesnitt i eit offentleg telenett, og som
har nemninga felleseuropeisk grunntilknytingspunkt for ISDN
(EURO-ISDN).

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 4
bokstav c), d) og f) i direktiv 91/263/EØF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er oppførd
i vedlegg I, og dei delane av standarden som ikkje skal nyttast, er
oppførde i vedlegg II til dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr. 1,
og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF, og krava i andre direktiv
som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(4) og
89/336/EØF(5).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 9 i direktiv
91/263/EØF, nytte den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1, eller syte for at han vert nytta, innan eitt år etter
at det er gjeve melding om dette vedtaket.

(1) TEF nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) TEF nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) TEF nr. L 329 av 20.12.1994, s. 14.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. mai 1997

om ei felles teknisk forskrift om grunntilknyting til det felleseuropeiske,
digitale fleirtenestenettet (ISDN)(*)

(97/346/EF)

_________________

(4) TEF nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(5) TEF nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

___________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 148 av 6.6.1997, s. 19, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 117/98 av 18. desember 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.
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Artikkel 4

1. Vedtak 94/797/EF vert oppheva eitt år etter at det er gjeve
melding om dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som er godkjent i medhald av vedtak
94/797/EF, kan framleis marknadsførast og takast i bruk på det
vilkåret at godkjenninga vert gjeven innan eitt år etter at det er
gjeve melding om dette vedtaket.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. mai 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG  I

TILVISING TIL DEN GJELDANDE HARMONISERTE STANDARDEN

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

TBR 3

Digitalt fleirtenestenett (ISDN)
Krav til tilkopling av terminalutstyr for ISDN-tilknyting ved hjelp av grunntilknyting

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar
ETSI-sekretariatet

TBR 3 � november 1995
(utan forordet)

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Kommisjonen for Dei europeiske fellesskapa
DG XIII/A/2 � (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel
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VEDLEGG II

DEI FØLGJANDE DELANE AV DEN HARMONISERTE STANDARDEN
SKAL IKKJE NYTTAST

Nr. 9.4.2.3.1. Activation/deactivation procedures for TEs

Specifications of the procedures

Tabell 9.7

Kravet om å sende MPH-II(d), som er oppført i rada «Disappearance of PS1 for
at least 500 ms», gjeld ikkje.

Kravet om å sende PH-DI, som er oppført i rada «Expiry T3» og i spalta
«Synchronized», gjeld ikkje.

Tabell 9.8

Kravet om å sende MPH-II(d), som er oppført i rada «Loss of power», gjeld
ikkje.

Kravet som er oppført i rada «Detect PS1», gjeld ikkje.

Kravet om å sende PH-DI, som er oppført i rada «Expiry T3» og i spalta
«Synchronized», gjeld ikkje.

Tabell 9.9

skal ikkje nyttast. Tabell 9.8 med førnemnde endringar skal nyttast i staden.

Nr. 9.5.5.1.4. Protection against PS1 interruption

Dette kravet gjeld ikkje.

Nr. 10.5.4.2. Conditions for TEI removal

Kravet gjeld ikkje på det følgjande av dei vilkåra som er oppførde: «on receipt of
an MPH-Information indication (disconnected) primitive».

Nr. 10.5.5.3. Expiry of timer T202

Dette kravet gjeld ikkje.

Nr. 10.6.1. Establishment of multiple frame operation

10.6.1.1. General

Kravet til slutt i andre leddet, «All frames other than unnumbered frame formats
received during the establishment procedures shall be ignored», gjeld ikkje.

Nr. 11.4.2.2.2. Address checking

Dette kravet gjeld ikkje.
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Nr. 11.4.6.5.1. Mandatory information element missing

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «When a message other than
SET UP, DISCONNECT...» og sluttar med «...element is missing», gjeld ikkje.

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «Other actions taken...» og
sluttar med «...had been received», gjeld ikkje.

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «When a RELEASE mes
sage...» og sluttar med «...was received (see subclause 11.4.3)», gjeld ikkje.

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «When a DISCONNECT
message...» og sluttar med «...was received (see subclause 11.4.3)», gjeld ikkje.

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «When a RELEASE COM
PLETE message...» og sluttar med «...normal, unspecified», gjeld ikkje.

Merknaden til slutt i det siste leddet gjeld ikkje.

Nr. 11.4.6.5.2. Mandatory information element content error

Dette kravet gjeld ikkje.

Nr. 11.4.6.6.1. Unrecognized information element

Følgjande krav som er oppførde i det nest siste leddet, gjeld ikkje:

a) when a DISCONNECT message is received which has one or more
unrecognized information elements, a RELEASE message shall be
returned.

c) when a RELEASE COMPLETE message is received which has one or
more unrecognized information elements, no action shall be taken on the
unrecognized information.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr
samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1), endra ved
direktiv 93/68/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 2 andre strekpunktet,
og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
terminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatte, og den
tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei som
dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av, og som
skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør vedtakast.

I visse medlemsstatar kan gjennomføringa av ISDN på nasjonalt
plan syne seg å vere inkompatibel med EURO-ISDN-terminalane.
Slike avvik bør ikkje vere omfatta av typegodkjenning. Slike
nasjonale avvik bør påvisast av dei rette nasjonale styresmaktene,
og opplysningar om dei bør vere tilgjengelege for ålmenta.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar som no forsyner éin eller fleire nasjonale marknader,
er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner for utstyr som er
godkjent i medhald av kommisjonsvedtak 94/796/EF(3).

Vedtak 94/796/EF bør opphevast frå utgangen av overgangs-
perioden.

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket, er
i samsvar med fråsegna frå Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til eit offentleg telenett, og som fell inn under
verkeområdet for den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar tekniske spesifikasjonar, krav til elektrisk og
mekanisk grensesnitt og protokollen for tilgangskontroll for
terminalutstyr som kan og som produsenten eller representanten
for produsenten har meint skal tilknytast eit T-referansepunkt
eller eit samanfallande S- og T-referansepunkt som skal gje utvida
tilknyting til eit grensesnitt i eit offentleg telenett, og som har
nemninga felleseuropeisk utvida tilknytingspunkt (EURO-ISDN).

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 4
bokstav c), d) og f) i direktiv 91/263/EØF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er oppførd
i vedlegg I, og dei delane av standarden som ikkje skal nyttast, er
oppførde i vedlegg II til dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr. 1,
og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF, og krava i andre direktiv
som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(4) og
89/336/EØF(5 ).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 9 i direktiv
91/263/EØF, nytte den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1, eller syte for at han vert nytta, innan eitt år etter
at det er gjeve melding om dette vedtaket.

(1) TEF nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) TEF nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) TEF nr. L 329 av 20.12.1994, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. mai 1997

om ei felles teknisk forskrift om utvida tilknyting til det felleseuropeiske,
digitale fleirtenestenettet (ISDN)(*)

(97/347/EF)

_____________

(4) TEF nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(5) TEF nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

_______________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 148 av 6.6.1997, s. 24, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 117/98 av 18. desember 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.
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Artikkel 4

1. Vedtak 94/796/EF vert oppheva eitt år etter at det er gjeve melding om dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som er godkjent i medhald av vedtak 94/796/EF, kan framleis marknadsførast og
takast i bruk på det vilkåret at godkjenninga vert gjeven innan eitt år etter at det er gjeve melding om dette
vedtaket.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. mai 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

TILVISING TIL DEN GJELDANDE HARMONISERTE STANDARDEN

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

TBR 4

Digitalt fleirtnestenett (ISDN)
Krav til tilkopling av terminalutstyr for ISDN-tilknyting ved hjelp av utvida tilknyting

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar
ETSI-sekretariatet

TBR 4 � november 1995
(utan forordet)

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Kommisjonen for Dei europeiske fellesskapa
DG XIII/A/2 � (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel
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VEDLEGG II

DEI FØLGJANDE DELANE AV DEN HARMONISERTE STANDARDEN
SKAL IKKJE NYTTAST

Nr. 10.5.5.3. Expiry of timer T202

Dette kravet gjeld ikkje.

Nr. 10.6.1. Establishment of multiple frame operation

10.6.1.1. General

Kravet til slutt i andre leddet, «All frames other than unnumbered frame formats
received during the establishment procedures shall be ignored», gjeld ikkje.

Nr. 11.4.6.5.1. Mandatory information element missing

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «When a message other than
SET UP, DISCONNECT...» og sluttar med «...element is missing», gjeld ikkje.

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «Other actions taken...» og
sluttar med «...had been received», gjeld ikkje.

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «When a RELEASE
message...» og sluttar med «...was received (see subclause 11.4.3)», gjeld ikkje.

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «When a DISCONNECT
message...» og sluttar med «...was received (see subclause 11.4.3)», gjeld ikkje.

Kravet som er oppført i det leddet som byrjar med «When a RELEASE
COMPLETE message...» og sluttar med «...normal, unspecified», gjeld ikkje.

Merknaden til slutt i det siste leddet gjeld ikkje.

Nr. 11.4.6.5.2. Mandatory information element content error

Dette kravet gjeld ikkje.

Nr. 11.4.6.6.1. Unrecognized information element

Følgjande krav som er oppførde i det nest siste leddet, gjeld ikkje.

a) when a DISCONNECT message is received which has one or more
unrecognized information elements, a RELEASE message shall be
returned.

c) when a RELEASE COMPLETE message is received which has one or
more unrecognized information elements, no action shall be taken on the
unrecognized information.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 118/98
av 18. desember 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.
65/98 av 4. juli 1998(1).

Kommisjonsvedtak 97/740/EF av 14. oktober 1997 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
omsyn til murverk og nærskylde varer(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 97/808/EF av 20. november 1997 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
omsyn til underlagsdekke(3) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XXI nr. 1 (kommisjonsvedtak
89/106/EF) skal nye strekpunkter lyde:

99/EØS/50/04

�� 397 D 0740: Kommisjonsvedtak 97/740/EF av
14. oktober 1997 (EFT L 299 av 4.11.1997, s. 42),

� 397 D 0808: Kommisjonsvedtak 97/808/EF av
20. november 1997 (EFT L 331 av 3.12.1997, s. 18).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 97/740/EF og 97/808/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 19. 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, 18. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
________________

(1) EFT L 100 av 15.4.1999, s. 54, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 16 av 15.4.1999, s. 118.

(2) EFT L 299 av 4.11.1997, s. 42.

(3) EFT L 331 av 3.12.1997, s. 18.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
byggevarer(1), endra ved direktiv 93/68/EØF(2), særleg artikkel 13
nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

I samband med samsvarsattestering av ei vare må Kommisjonen
velje den av dei to framgangsmåtane i artikkel 13 nr. 3 i direktiv
89/106/EØF som «er minst kostnadskrevende og samtidig forenlig
med hensynet til sikkerheten». Dette tyder at det for ei viss vare
eller varegruppe må avgjerast om det er eit naudsynt og
tilstrekkeleg vilkår for samsvarsattestering at det ved fabrikken
finst eit system for produksjonskontroll som produsenten har
ansvaret for, eller om det er naudsynt å nytte eit godkjent
sertifiseringsorgan for å rette seg etter dei kriteria som er nemnde
i artikkel 13 nr. 4.

Etter artikkel 13 nr. 4 skal den framgangsmåten som såleis vert
fastsett, førast opp i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.
Difor bør varene eller varegruppene definerast slik dei vert nytta
i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til direktivet.
Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå tydeleg fram, ved
tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei to framgangsmåtane
skal gjennomførast, ettersom visse system er gjevne førerang i
vedlegg III.

Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav a),
svarar til systema i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ utan jamleg
tilsyn og andre og tredje alternativ, medan framgangsmåten som
er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav b), svarar til systema i
vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ med
jamleg tilsyn.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene og varegruppene som er oppførde i vedlegg I, skal
samsvarsattesterast etter ein framgangsmåte der produsenten har
eineansvaret for eit system for produksjonskontroll ved fabrikken
som sikrar at varene er i samsvar med dei aktuelle tekniske
spesifikasjonane.

Artikkel 2

Dei varene som er oppførde i vedlegg II, skal samsvarsattesterast
etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det systemet for
produksjonskontroll som produsenten gjennomfører ved
fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan til å vurdere
og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller sjølve vara.

Artikkel 3

Framgangsmåten for samsvarsattestering i medhald av vedlegg III
skal gå fram av mandata for harmoniserte standardar.

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. oktober 1997

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til murverk og

nærskylde varer(*)

(97/740/EF)

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 299 av 4.11.1997, s. 42, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 118/98 av 18. desember 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.
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Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 14. oktober 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Murverk og nærskylde varer

� Murdelar i kategori II til bruk i vegger, søyler og skiljevegger,

� særskilde murdelar i kategori II som inneheld varmeisolerande materiale til bruk i vegger og
skiljevegger, og som ikkje er tekne med i vedlegg II,

� fabrikkframstilte, standardblanda murmørtlar til bruk i vegger, søyler og skiljevegger,

� fabrikkframstilte pussmørtlar til bruk ved innvendig og utvendig sluttpuss av vegger, søyler,
skiljevegger og tak,

og

� bindarar, strekkband, bjelkesko, brakettar, støttevinklar, liggjefugearmering og overdekkingar til
bruk i vegger, søyler og skiljevegger av murverk.

VEDLEGG II

Murverk og nærskylde varer

� Murdelar i kategori I til bruk i vegger, søyler og skiljevegger,

� særskilde murdelar i kategori I eller II som inneheld varmeisolerande materiale som er klassifiserte
i euroklasse A, B eller C, og som har ei yting ved brannpåverknad som anten kan endre seg under
produksjonsprosessen (gjeld vanlegvis varer som er framstilte av brennbare råstoff) eller er vorten
endra ved iblanding av visse stoff, t.d. brannhemmande middel, og som er meinte for bruk i vegger
og skiljevegger som er underlagde krav til yting ved brannpåverknad, men berre når desse materiala
kan verte utsette for brann etter at dei er tekne i endeleg bruk,

og

� fabrikkframstilte, spesialblanda murmørtlar til bruk i vegger, søyler og skiljevegger.
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VEDLEGG III

VAREGRUPPE:

MURVERK OG NÆRSKYLDE VARER (1/3)

System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC) oppmoda om å spesifisere
følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle harmoniserte standardane:

                   Varer   Tiltenkt bruk Nivå System for

eller klassar   samsvarsattestering

Murdelar i kategori I(1) I vegger, søyler og skiljevegger   �   2+

Fabrikkframstilte,

spesialblanda murmørtlar(2)

Murdelar i kategori II I vegger, søyler og skiljevegger   �   4

Fabrikkframstilte, standard-

blanda murmørtlar(3)

Fabrikkframstilte puss- Ved sluttpuss av vegger, søyler,

mørtlar til innvendig og skiljevegger og tak

utvendig bruk

System 2+: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), første alternativ, medrekna prov på at eit godkjent organ utfører
produksjonskontroll ved fabrikken.                                                                                                                                                                                                                                                                
System 4: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.

(1) Delar med ein spesifisert gjennomsnittleg trykkfastleik som det er høgst 5 % sjanse for at ikkje skal oppnåast.

(2) Mørtlar som er samansette og framstilte med sikte på at dei skal stette visse ytingskrav.

(3) Mørtlar som er framstilte i eit særskilt blandingshøve av delemne som er venta å stette visse ytingskrav.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE:

MURVERK OG NÆRSKYLDE VARER (2/3)

System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC) oppmoda om å spesifisere
følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle harmoniserte standardane:
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                       Varer   Tiltenkt bruk Nivå System for

eller klassar   samsvarsattestering

Bindarar, strekkband, bjelke- I vegger og skiljevegger   �   3

sko, brakettar, støttevinklar,

liggjefugearmering og

overdekkingar

System 3: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), andre alternativ.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE:

MURVERK OG NÆRSKYLDE VARER (3/3)

System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC) oppmoda om å spesifisere
følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle harmoniserte standardane:

                          Varer   Tiltenkt bruk Nivå System for

eller klassar   samsvarsattestering

Murdelar som inneheld varme- I vegger og skiljevegger A, B eller C(2)  1
isolerande materiale som er å finne som er underlagde krav til A, B eller C(3)  3
på ei overflate som kan verte utsett yting ved brannpåverknad D, E eller F  4
for brann

System 1: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 i), utan stikkprøvekontroll.

System 3. Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), andre alternativ.

System 4: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.

(1) Når det gjeld yting ved brannpåverknad, sjå kommisjonsvedtak 94/611/EF (TEF L 241 av 16.9.1994, s. 25).

(2) Materiale der ytinga ved brannpåverknad anten kan endre seg under produksjonsprosessen (gjeld vanlegvis materiale som
er framstilte av brennbare råstoff) eller er vorten endra ved iblanding av visse stoff, t.d. brannhemmande middel.

(3) Materiale der ytinga ved brannpåverknad ikkje kan endre seg under produksjonsprosessen (gjeld vanlegvis materiale som er
framstilte av ikkje-brennbare råstoff).

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
byggevarer(1), endra ved direktiv 93/68/EØF(2), særleg artikkel 13
nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

I samband med samsvarsattestering av ei vare må Kommisjonen
velje den av dei to framgangsmåtane i artikkel 13 nr. 3 i direktiv
89/106/EØF som «er minst kostnadskrevende og samtidig forenlig
med hensynet til sikkerheten». Dette tyder at det for ei viss vare
eller varegruppe må avgjerast om det er eit naudsynt og
tilstrekkeleg vilkår for samsvarsattestering at det ved fabrikken
finst eit system for produksjonskontroll som produsenten har
ansvaret for, eller om det er naudsynt å nytte eit godkjent
sertifiseringsorgan for å rette seg etter dei kriteria som er nemnde
i artikkel 13 nr. 4.

Etter artikkel 13 nr. 4 skal den framgangsmåten som såleis vert
fastsett, førast opp i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.
Difor bør varene eller varegruppene definerast slik dei vert nytta
i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til direktivet.
Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå tydeleg fram, ved
tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei to framgangsmåtane
skal gjennomførast, ettersom visse system er gjevne førerang i
vedlegg III.

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. november 1997

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til

underlagsdekke(*)

(97/808/EF)

Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav a),
svarar til systema i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ utan jamleg
tilsyn og andre og tredje alternativ, medan framgangsmåten som
er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav b), svarar til systema i
vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ med
jamleg tilsyn.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene og varegruppene som er oppførde i vedlegg I, skal
samsvarsattesterast etter ein framgangsmåte der produsenten har
eineansvaret for eit system for produksjonskontroll ved fabrikken
som sikrar at varene er i samsvar med dei aktuelle tekniske
spesifikasjonane.

Artikkel 2

Dei varene som er oppførde i vedlegg II, skal samsvarsattesterast
etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det systemet for
produksjonskontroll som produsenten gjennomfører ved
fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan til å vurdere
og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller sjølve vara.

Artikkel 3

Framgangsmåten for samsvarsattestering i medhald av vedlegg III
skal gå fram av mandata for harmoniserte standardar.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. november 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 331 av 3.12.1997, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/98 av 18. desember 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.
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VEDLEGG I

Underlagsdekke

Stive underlagsdekke til utandørs bruk og til vegdekke (bruleggingselement, medrekna brustein, steinheller,
kantstein, blokker, overlysstein; underlagsdekke av vêrherdige metallplater; stive fliser; skifer; fliser;
mosaikk; klinkerfliser; terrassofliser; underlagsdekke av strekkmetall eller gitterrister; rister).

Stive underlagsdekke til innandørs bruk, medrekna bruk i innelukka område knytte til offentleg transport
i form av komponentar (bruleggingselement, fliser, mosaikk, parkett, underlagsdekke av netting eller
metallplater, golvrister, stive laminerte underlagsdekke, trebaserte varer) og i form av berande system
marknadsførde som modular (installasjonsgolv; holgolv) som er klassifiserte i brannmotstandsklasse A

FL
,

B
FL

 eller C
FL

, og som har ei yting ved brannpåverknad som ikkje kan endre seg under produksjonsprosessen,
i brannmotstandsklasse D

FL
, E

FL
 eller F

FL
 og dessutan i brannmotstandsklasse A

FL
, der ytinga ved

brannpåverknad etter vedtak 96/603/EF(1) ikkje treng prøvast.

Halvharde og tekstile underlagsdekke til innandørs bruk i form av einsarta og ueinsarta halvharde goldvdekke
som vert leverte i form av fliser, plater eller rullar (tekstile golvdekke, medrekna fliser; plast- og gummiplater
(varmeherda aminoplastunderlagsdekke); linoleum og kork; antistatiske plater; laust lagde golvfliser;
halvharde laminerte underlagsdekke) som er klassifiserte i brannmotstandsklasse A

FL
, B

FL
 eller C

FL
, og

som har ei yting ved brannpåverknad som ikkje kan endre seg under produksjonsprosessen, i
brannmotstandsklasse D

FL
, E

FL
 eller F

FL
 og dessutan i brannmotstandsklasse A

FL
, der ytinga ved

brannpåverknad etter vedtak 96/603/EF ikkje treng prøvast.

Halvharde og tekstile underlagsdekke til utandørs bruk i form av einsarta og ueinsarta halvharde dekke
som vert leverte i form av fliser, plater eller rullar (tekstile underlagsdekke, medrekna fliser; plast- og
gummiplater (varmeherda aminoplastunderlagsdekke); linoleum og kork; antistatiske plater; laust lagde
fliser; halvharde laminerte underlagsdekke).

________________

(1) TEF L 267 av 19.10.1996, s. 23.
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VEDLEGG II

Underlagsdekke

Stive underlagsdekke til innandørs bruk, medrekna bruk i innelukka område knytte til offentleg transport
i form av komponentar (bruleggingselement, fliser, mosaikk, parkett, underlagsdekke av netting eller
metallplater, golvrister, stive laminerte underlagsdekke, trebaserte varer) og i form av berande system
marknadsførde som modular (installasjonsgolv; holgolv) som er klassifiserte i brannmotstandsklasse A

FL
,

B
FL

 eller C
FL

, og som har ei yting ved brannpåverknad som kan endre seg under produksjonsprosessen
(gjeld vanlegvis materiale som vert utsette for kjemiske endringar, t.d. brannhemmande middel, eller varer
der endringar i samansetnaden kan føre til endringar i ytinga ved brannpåverknad).

Halvharde og tekstile underlagsdekke til innandørs bruk i form av einsarta og ueinsarta halvharde golvdekke
som vert leverte i form av fliser, plater eller rullar (tekstile golvdekke, medrekna fliser; plast- og gummiplater
(varmeherda aminoplastunderlagsdekke); linoleum og kork; antistatiske plater; laust lagde golvfliser;
halvharde laminerte underlagsdekke) som er klassifiserte i brannmotstandsklasse A

FL
, B

FL
 eller C

FL
, og

som har ei yting ved brannpåverknad som kan endre seg under produksjonsprosessen (gjeld vanlegvis
materiale som vert utsette for kjemiske endringar, t.d. brannhemmande middel, eller varer der endringar i
samansetnaden kan føre til endringar i ytinga ved brannpåverknad.
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VEDLEGG III

VAREGRUPPE:

UNDERLAGSDEKKE (1/2)

System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC) oppmoda om å spesifisere
følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle harmoniserte standardane:

Varer   Tiltenkt bruk Nivå  System
eller for samsvars-

klassar attestering

Stive underlagsdekke til
utandørs bruk
Bruleggingselement (med glatt
eller strukturert overflate),
medrekna brustein, steinheller,
kantstein, blokker, overlysstein;
underlagsdekke av vêrherdige
metallplater; stive fliser;
skifer; fliser; mosaikk;
klinkerfliser; terrassofliser;
dekke av strekkmetall eller
gitterrister; rister.

Til utandørs bruk og til
vegdekke, til å dekkje
utandørs trafikkerte område
for fotgjengarar og køyretøy

 4(1)

 (1) System 4: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE:

UNDERLAGSDEKKE (2/2)

System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC) oppmoda om å spesifisere
følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle harmoniserte standardane:

Varer   Tiltenkt bruk Nivå eller System
klassar for samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Stive underlagsdekke
A) Komponentar

Bruleggingselement, fliser,
mosaikk, parkett, under-
lagsdekke av netting eller
metallplater, golvrister, stive
laminerte underlagsdekke,
trebaserte varer

Til innandørs bruk, med-
rekna bruk i innelukka
område knytte til
offentleg transport

A
FL

 � B
FL

 � C
FL

(1)        1(2)

A
FL

 � B
FL

 � C
FL

(3)  3(4)
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Varer   Tiltenkt bruk Nivå eller System
klassar for samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Halvharde og tekstile
underlagsdekke
Einsarta og ueinsarta halvharde
golvdekke som vert leverte i
form av fliser, plater eller rullar
(tekstile golvdekke, medrekna
fliser; plast- og gummiplater
(varmeherda aminoplastunder-
lagsdekke); linoleum og kork;
antistatiske plater; laust lagde
golvfliser; halvharde laminerte
underlagsdekke)

Til innandørs bruk  A
FL

 � B
FL

 � C
FL

(1) 1(2)

A
FL

 � B
FL

 � C
FL

(3)  3(4)
A

FL
(5) � D

FL
 �

E
FL

 � F
FL

Halvharde og tekstile
underlagsdekke
Einsarta og ueinsarta halvharde
golvdekke som vert leverte i
form av fliser, plater eller rullar
(tekstile underlagsdekke, med-
rekna fliser; plast- og gummi-
plater (varmeherda aminoplast-
underlagsdekke); linoleum og
kork; antistatiske plater; laust
lagde fliser; halvharde laminerte
underlagsdekke)

Til utandørs bruk  �  4(6)

(1) Materiale der ytinga ved brannpåverknad kan endre seg under produksjonsprosessen (gjeld vanlegvis materiale som vert
utsette for kjemiske endringar, t.d. brannhemmande middel, eller varer der endringar i samansetnaden kan føre til endringar i
ytinga ved brannpåverknad).

(2) System 1: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 i), utan stikkprøvekontroll.

(3) Materiale der ytinga ved brannpåverknad ikkje kan endre seg under produksjonsprosessen.

(4) System 3: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), andre alternativ.

(5) Materiale i klasse A
FL

 der ytinga ved brannpåverknad etter samsvar med vedtak 96/603/EF ikkje treng prøvast.

(6) System 4: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

B) Berande system mark-
nadsførde som modular
Installasjonsgolv;
holgolv

A
FL

(5) � D
FL

 � 4(6)
        E

FL
 � F

FL
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 119/98
av 18. desember 1998

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering) og 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 II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
107/98 av 27. november 1998(1).

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 112/98 av 27. november 1998(2).

Rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr(3)
skal innlemmes i avtalen.

Rådsdirektiv 96/98/EF har til formål å styrke sikkerheten til sjøs
og sikre fritt varebytte for skipsutstyr og skal derfor innlemmes
i både avtalens vedlegg II og vedlegg XIII �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II skal nytt kapittel XXXII lyde:

�XXXII. SKIPSUTSTYR

OMHANDLEDE RETTSAKTER

1. 396 L 0098: Rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember
1996 om skipsutstyr (EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25),
rettet ved EFT L 246 av 10.9.1997, s. 7 og EFT L 241
av 29.8.1998, s. 27.�

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 56c (rådsforordning (EF)
nr. 3051/95) skal nytt nr. 56d lyde:

�56d. 396 L 0098: Rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996
om skipsutstyr (EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25), rettet
ved EFT L 246 av 10.9.1997, s. 7 og EFT L 241 av
29.8.1998, s. 27.�

Artikkel 3

Teksten til rådsdirektiv 96/98/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 19. 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, 18. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
______________

(1) EFT L 277 av 28.10.1999, s. 42, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 28.10.1999, s. 5.

(2) EFT L 277 av 28.10.1999, s. 49, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 28.10.1999, s. 159.

(3) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25.

99/EØS/50/05
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RÅDSDIREKTIV 96/98/EF

av 20. desember 1996

om skipsutstyr(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,

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 C(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Innenfor rammen av den felles transportpolitikk er det
nødvendig å treffe ytterligere tiltak for ivareta sikkerheten
på området sjøtransport.

2) Fellesskapet er meget bekymret over sjøulykker, særlig
dem som medfører tap av menneskeliv og forurensning av
medlemsstatenes hav og kyster.

3) Faren for at det inntreffer sjøulykker kan reduseres effektivt
ved hjelp av felles standarder som garanterer et høyt
sikkerhetsnivå for utstyret skipene har om bord.
Prøvingsstandarder og prøvingsmetoder kan ha stor
innvirkning på utstyrets framtidige yteevne.

4) I henhold til internasjonale konvensjoner plikter
flaggstatene å påse at utstyr som skipene har om bord,
oppfyller visse sikkerhetskrav, og å utstede relevante
sertifikater. For dette formål har de internasjonale
standardiseringsorganene og Den internasjonale
sjøfartsorganisasjon (IMO) utviklet prøvingsstandarder for
visse typer skipsutstyr. Nasjonale prøvingsstandarder for
gjennomføring av internasjonale standarder overlater et visst

rom for skjønn til sertifiseringsmyndighetene, som befinner
seg på ulike nivåer med hensyn til kvalifikasjoner og erfaring.
Dette medfører forskjeller i sikkerhetsnivå for
produkter hvis samsvar med relevante internasjonale
sikkerhetsstandarder er blitt bekreftet av vedkommende
nasjonale myndigheter, samt en sterk uvilje blant
medlemsstatene til å godta uten ytterligere kontroll at skip
som seiler under deres flagg, har utstyr om bord som er
godkjent av andre medlemsstater.

5) Det må fastsettes felles regler for å fjerne forskjellene i
gjennomføringen av internasjonale standarder. Slike felles
regler vil føre til at unødvendige kostnader og administra-
tive framgangsmåter i forbindelse med godkjenning av utstyr
forsvinner, at driftsforholdene og konkurranseevnen til
sjøtransporten i Fellesskapet forbedres, og at tekniske
handelshindringer fjernes ved hjelp av samsvarsmerket som
påføres utstyret.

6) I sin resolusjon av 8. juni 1993 om en felles politikk for
sikkerheten til sjøs(4) anmodet Rådet Kommisjonen om å
fremme forslag med henblikk på å harmonisere
gjennomføringen av IMOs standarder og framgangsmåtene
for godkjenning av skipsutstyr.

7) Slik harmonisering kan skje bare gjennom et tiltak på
fellesskapsplan, ettersom medlemsstatene verken på
selvstendig grunnlag eller gjennom internasjonale
organisasjoner har mulighet til å etablere det samme
sikkerhetsnivå for utstyret.

8) Et rådsdirektiv er det juridiske dokument som er egnet i
denne sammenheng, fordi det gir en ramme for ensartet og
obligatorisk anvendelse av internasjonale prøvings-
standarder i medlemsstatene.

9) Utstyr som i henhold til de viktigste internasjonale
konvensjoner obligatorisk skal finnes om bord og godkjennes
av nasjonale myndigheter i samsvar med de sikkerhet-
standarder som er fastlagt i internasjonale konvensjoner
eller resolusjoner, bør tas i betraktning i første rekke.

__________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 119/98 av 18. desember 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering) og vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 218 av 23.8.1995, s. 9.

(2) EFT nr. C 101 av 3.4.1996, s. 3.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 29. november 1995 (EFT nr. C 339 av
18.12.1995, s. 21), Rådets felles holdning av 18. juni 1996 (EFT nr. C 248
av 26.8.1996, s. 10) og europaparlamentsbeslutning av 24. oktober 1996
(EFT nr. C 347 av 18.11.1996).

__________________

(4) EFT nr. C 271 av 7.10.1993, s.
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10) En rekke direktiver sikrer fri omsetning av visse produkter
som bl.a. kan brukes som utstyr om bord i skip, men berører
ikke medlemsstatenes sertifisering av dette utstyret i
samsvar med de internasjonale konvensjoner som gjelder
på området. Det må derfor fastsettes nye felles regler som
særlig får anvendelse på utstyr som skal anbringes om bord
i skip.

11) Det er nødvendig å fastlegge nye prøvingsstandarder,
fortrinnsvis på internasjonalt plan, for utstyr som det ennå
ikke finnes standarder for, eller som ikke har tilstrekkelig
detaljerte standarder.

12) Medlemsstatene bør sikre at de meldte organer som vurderer
om utstyret er i samsvar med prøvingsstandardene, er
uavhengige, effektive og har den faglige kompetanse som
kreves for at de kan utføre sine oppgaver.

13) Samsvar med internasjonale prøvingsstandarder kan best
fastslås ved hjelp av rutinene for samsvarsvurdering fastsatt
i rådsbeslutning 93/465/EØF av 22. juli 1993 om modulene
for de forskjellige fasene i rutinene for samsvarsvurdering
og reglene for påføring og bruk av CE-samsvarsmerking til
bruk i direktivene om teknisk harmonisering(1).

14) Ikke ved noen av bestemmelsene i dette direktiv begrenses
den rett en flaggstats myndigheter i henhold til internasjonale
konvensjoner har til å utføre driftsmessig funksjonsprøving
om bord i skip som de har utstedt sikkerhetssertifikat for,
forutsatt at slik prøving ikke overlapper rutinene for
samsvarsvurdering.

15) Generelt bør utstyr som omfattes av dette direktiv, være
forsynt med et merke som viser at det er i samsvar med
kravene i dette direktiv.

16) Medlemsstatene kan i visse tilfeller treffe foreløpige tiltak
for å begrense eller forby bruk av utstyr med
samsvarsmerke.

17) Bruk av utstyr uten samsvarsmerke kan tillates i
ekstraordinære tilfeller.

18) En forenklet framgangsmåte med en forskriftskomité må
anvendes ved endring av dette direktiv �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette direktiv har som formål på den ene side å styrke sikkerheten
til sjøs og hindre havforurensning ved at relevante internasjonale
dokumenter får en ensartet anvendelse på utstyr nevnt i vedlegg
A som skal anbringes om bord i skip som det i henhold til
internasjonale konvensjoner er utstedt sikkerhetssertifikater for
av medlemsstatene eller på vegne av medlemsstatene, og på den
annen side å sikre fri omsetning av dette utstyret i Fellesskapet.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med:

a) «rutiner for samsvarsvurdering», rutinene fastsatt i dette
direktivs artikkel 10 og vedlegg B,

b) «utstyr», artiklene oppført i vedlegg A.1 og A.2 som skal
anbringes om bord i skip for å brukes i henhold til
internasjonale dokumenter, eller som frivillig anbringes om
bord for å brukes, og som skal godkjennes av flaggstatens
myndigheter i henhold til internasjonale dokumenter,

c) «radiokommunikasjonsutstyr», utstyret som kreves i
kapittel IV i SOLAS-konvensjonen av 1974, som endret i
1988 med hensyn til Det globale maritime nød- og
sikkerhetssystem (GMDSS), og de toveis
VHF-radiotelefonapparater som kreves i regel III/6.2.1 i
nevnte konvensjon,

d) «internasjonale konvensjoner»,

� den internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer,
LL66,

� konvensjonen av 1972 om internasjonale regler til
forebygging av sammenstøt på sjøen (COLREG-
konvensjonen),

� den internasjonale konvensjon av 1973 om hindring
av forurensning fra skip (MARPOL-konvensjonen)
og

� den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet
for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen),

med tilhørende protokoller og endringer som er i kraft på
datoen for vedtakelsen av dette direktiv,

e) «internasjonale dokumenter», de relevante internasjonale
konvensjoner samt relevante resolusjoner og rundskriv fra
Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) og de
internasjonale prøvingsstandarder som gjelder på området,

f) «merke», symbolet som er nevnt i artikkel 11 og gjengitt i
vedlegg D,

g) «meldt organ», ethvert organ som er utpekt av
vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat i
samsvar med artikkel 9,

h) «anbrakt om bord», installert eller plassert om bord i et
skip,

i) «sikkerhetssertifikater», de sertifikater som utstedes av en
medlemsstat eller på vegne av medlemsstaten i samsvar
med internasjonale konvensjoner,

__________________

(1) EFT nr. C 220 av 30.8.1993, s. 23.
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j) «skip», ethvert skip som hører inn under de internasjonale
konvensjoners virkeområde. Denne definisjonen skal ikke
omfatte krigsskip,

k) «fellesskapsskip», ethvert skip som det i henhold til
internasjonale konvensjoner er utstedt sikkerhetssertifikater
for av medlemsstatene eller på vegne av medlemsstatene.
Denne definisjon omfatter ikke de tilfeller der myndighetene
i en medlemsstat utsteder sertifikat for et skip på
anmodning fra myndighetene i en tredjestat,

l) «nytt skip», ethvert skip som har fått kjølen strukket, eller
som befinner seg på et tilsvarende byggestadium på eller
etter datoen for ikrafttredelsen av dette direktiv. I denne
definisjon menes med «tilsvarende byggestadium», det sta-
dium der

i) byggingen av et bestemt skip blir påbegynt og

ii) montering av minst 50 tonn eller 1 % av skipets
anslåtte samlede byggemasse er påbegynt, avhengig
av hvilken verdi som er den laveste,

m) «eksisterende skip», ethvert skip som ikke er et nytt skip,

n) «prøvingsstandarder», de standarder som er vedtatt av

� Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO),

� Den internasjonale standardiseringsorganisasjon
(ISO),

� Den internasjonale elektrotekniske standardiserings-
organisasjon (IEC),

� Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN),

� Den europeiske komité for elektroteknisk
standardisering (CENELEC) og

� Det europeiske standardiseringsinstitutt for
telekommunikasjoner (ETSI),

og som er i kraft den dag dette direktiv vedtas, og som er
utarbeidet i samsvar med de relevante internasjonale
konvensjoner samt med relevante resolusjoner og rundskriv
fra IMO for å definere prøvingsmetoder og
prøvingsresultater, men utelukkende i den form som er
nevnt i vedlegg A,

o) «typegodkjenning», rutinene for vurdering av utstyr
produsert i samsvar med relevante prøvingsstandarder,
samt utstedelse av det aktuelle sertifikat.

Artikkel 3

1. Dette direktiv får anvendelse på utstyr til bruk om bord i

a) et nytt fellesskapsskip, uavhengig av om det befinner seg i
Fellesskapet på byggetidspunktet,

b) et eksisterende fellesskapsskip

� dersom det tidligere ikke hadde slikt utstyr om bord,
eller

� dersom utstyr det tidligere hadde om bord, skiftes ut,
med mindre noe annet er tillatt i henhold til
internasjonale konvensjoner,

uavhengig av om skipet befinner seg i Fellesskapet på det
tidspunkt utstyret anbringes om bord.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på utstyr som på
ikrafttredelsesdatoen for direktivet allerede er anbrakt om bord i
et skip.

3. Uten hensyn til det forhold at utstyret nevnt i nr. 1 med
hensyn til fri omsetning kan omfattes av anvendelsesområdet for
andre direktiver enn dette direktiv, særlig rådsdirektiv 
89/336/EØF av 3. mai 1989 om tilnærming av medlems-statenes
lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet(1) og rådsdirektiv
89/686/EØF av 21. desember 1989 om tilnærming av
medlemsstatenes lover om personlig verneutstyr(2), skal det
aktuelle utstyret for dette formål utelukkende underkastes
bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 4

Den enkelte medlemsstat eller den organisasjon som handler på
medlemsstatens vegne, skal når den utsteder eller fornyer de
relevante sikkerhetssertifikater, påse at utstyret om bord i et
fellesskapsskip som den utsteder sikkerhetsetssertifikater for,
oppfyller kravene i dette direktiv.

Artikkel 5

1. Utstyr som er oppført i vedlegg A.1 og anbrakt om bord i et
fellesskapsskip på datoen nevnt i artikkel 20 nr. 1 annet ledd eller
senere, skal oppfylle gjeldende krav i de internasjonale
dokumentene som er nevnt i vedlegget.

2. Det forhold at utstyret er i samsvar med relevante krav i
internasjonale konvensjoner samt i resolusjoner og rundskriv fra
Den internasjonale sjøfartsorganisasjon, skal fastslås utelukkende
i henhold til de relevante prøvingsstandarder samt rutinene for
samsvarsvurdering nevnt i vedlegg A.1. For alt utstyr oppført i
vedlegg A.1 der både IECs og ETSIs prøvingsstandarder er angitt,
skal standardene anses som alternativer, og produsenten eller

__________________

(1) EFT nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv
93/68/EØF (EFT nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1).

(2) EFT nr. L 399 av 30.12.1989, s. 18. Direktivet sist endret ved direktiv
93/95/EØF (EFT nr. L 276 av 9.11.1993, s. 11).
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dennes representant etablert i Fellesskapet kan velge hvilken
som skal brukes.

3. Utstyret som er oppført i vedlegg A.1 og produsert før
datoen nevnt i nr. 1, kan også i et tidsrom på to år fra nevnte dato
markedsføres og anbringes om bord i et fellesskapsskip som har
fått sine sikkerhetssertifikater utstedt av en medlemsstat eller på
vegne av medlemsstaten i samsvar med internasjonale
konvensjoner, forutsatt at utstyret er produsert i samsvar med
rutinene for typegodkjenning som allerede var i kraft på
medlemsstatens territorium før vedtakelsesdatoen for dette
direktiv.

Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal ikke forby at utstyr nevnt i vedlegg
A.1 som er forsynt med merket eller på andre måter oppfyller
bestemmelsene i dette direktiv, markedsføres eller anbringes om
bord i et fellesskapsskip, eller nekte å utstede eller fornye
sikkerhetssertifikater i denne forbindelse.

2. Vedkommende myndighet skal ha utstedt en radiolisens i
samsvar med det internasjonale radioreglement før den utsteder
det relevante sikkerhetssertifikat.

Artikkel 7

1. Etter datoen for ikrafttredelsen av dette direktiv skal
Fellesskapet anmode IMO eller eventuelt de europeiske
standardiseringsorganisasjoner om å utarbeide detaljerte
standarder for utstyret oppført i vedlegg A.2.

2. Anmodningen nevnt i nr. 1 skal framlegges av

� formannskapet i Rådet og Kommisjonen når den sendes til
IMO,

� Kommisjonen, i samsvar med rådsdirektiv 83/189/EØF av
28. mars 1983 om en informasjonsprosedyre for tekniske
standarder og forskrifter(1), når den sendes til de europeiske
standardiseringsorganisasjoner. Mandatene som
Kommisjonen gir, skal ta sikte på utvikling av internasjonale
standarder gjennom samarbeid mellom europeiske organer
og tilsvarende organer på internasjonalt plan.

3. Medlemsstatene skal gjøre sitt ytterste for å påse at de
internasjonale organisasjoner, herunder IMO, raskt sørger for å
utarbeide nevnte standarder.

4. Kommisjonen skal regelmessig kontrollere utviklingen av
prøvingsstandarder.

5. Dersom de internasjonale organisasjoner, herunder IMO,
ikke kan vedta eller avslår å vedta de relevante prøvingsstandarder
for en bestemt type utstyr innen en rimelig frist, kan det vedtas
standarder på bakgrunn av de europeiske standardiserings-

organisasjoners arbeid etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 18.

6. Når prøvingsstandardene nevnt i nr. 1 eller nr. 5 for en
bestemt type utstyr vedtas eller eventuelt trer i kraft, kan utstyret
overføres fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1 etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 18, og bestemmelsene i artikkel 5 får anvendelse
fra datoen for overføringen.

Artikkel 8

1. Et nytt skip, uansett hvilket flagg det seiler under, som
ikke er registrert i en medlemsstat, men som skal overføres til en
medlemsstats register, skal ved overføringen inspiseres av den
nye flaggstaten, slik at det kan kontrolleres om utstyret faktisk
er i samsvar med skipets sikkerhetssertifikater og enten oppfyller
bestemmelsene i dette direktiv og er forsynt med merket eller på
en måte den berørte medlemsstats myndigheter finner
tilfredsstillende, tilsvarer utstyr som er typegodkjent i samsvar
med dette direktiv.

2. Utstyr som ikke er forsynt med merket, eller som
myndighetene ikke anser som tilsvarende, skal erstattes.

3. For utstyr som i henhold til denne artikkel anses som
tilsvarende, skal medlemsstaten utstede et sertifikat som alltid
skal følge utstyret, og som omfatter flaggmedlemsstatens tillatelse
til at utstyret anbringes om bord i skipet, samt alle restriksjoner
eller bestemmelser som gjelder bruken av det.

4. Med hensyn til radiokommunikasjonsutstyr skal
flaggstatens myndigheter kreve at utstyret ikke på en urimelig
måte påvirker radiofrekvensspekteret.

Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om hvilke organer de har utpekt til å gjennomføre
rutinene nevnt i artikkel 10 og de særskilte oppgaver disse
organene er utpekt til å utføre, samt det identifikasjonsnummer
Kommisjonen på forhånd har tildelt dem. Hvert organ skal
framlegge for den medlemsstat som har til hensikt å foreta
utpekingen, utførlige opplysninger om og bevis for at kriteriene
definert i vedlegg C er oppfylt.

2. Den enkelte medlemsstat skal minst hvert annet år la
myndighetene eller et upartisk eksternt organ utpekt av
myndighetene gjennomføre en kontroll av oppgavene som de
meldte organger utfører på vegne av medlemsstaten. Denne
kontrollen skal sikre at hvert enkelt meldt organ fortsatt oppfyller
kriteriene oppført i vedlegg C.

3. En medlemsstat som utpeker et organ, skal trekke
utpekingen tilbake dersom den fastslår at det meldte organ ikke
lenger oppfyller kriteriene oppført i vedlegg C. Den skal
umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene
om dette.__________________

(1) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten
av 1994.
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Artikkel 10

1. Rutinen for samsvarsvurdering som er detaljert beskrevet i
vedlegg B, skal omfatte følgende:

i) EF-typeprøving (modul B); i tillegg skal alt utstyr
underkastes, før det markedsføres, og avhengig av hvilken
løsning produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet har valgt i henhold til vedlegg A.1,

a) EF-erklæring om typesamsvar (modul C),

b) EF-erklæring om typesamsvar (kvalitetssikring av
produksjonen) (modul D),

c) EF-erklæring om typesamsvar (kvalitetssikring av
produkter) (modul E),

d) EF-erklæring om typesamsvar (produktverifisering)
(modul F) eller

ii) full EF-kvalitetssikring (modul H).

2. Erklæringen om typesamsvar skal gis skriftlig og inneholde
opplysningene angitt i vedlegg B.

3. Dersom utstyret er produsert enkeltvis eller i et lite antall
og ikke er serie- eller masseprodusert, kan EF-verifisering av
enheter (modul G) anvendes som rutine for samsvarsvurdering.

4. Kommisjonen skal ajourføre listen over utstyr som er
godkjent, og søknader som er trukket tilbake eller avslått, og
gjøre den tilgjengelig for de berørte parter.

Artikkel 11

1. Utstyr nevnt i vedlegg A.1 som er i samsvar med de relevante
internasjonale dokumenter og produsert i samsvar med rutinene
for samsvarsvurdering, skal ha et merke som er påført av
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet.

2. Merket skal være fulgt av identifikasjonsnummeret for det
meldte organ som foretok rutinen for samsvarsvurdering, dersom
dette organet har deltatt i produksjonskontrollfasen, samt av de
to siste sifrene i årstallet for påføring av merket. Det meldte
organs identifikasjonsnummer skal påføres på organets ansvar,
enten av organet selv eller av produsenten eller dennes represen-
tant etablert i Fellesskapet.

3. Merket skal utformes grafisk som vist i vedlegg D.

4. Merket skal påføres utstyret eller utstyrets merkeplate
slik at det er synlig, lett å lese og ikke kan slettes så lenge utstyret
forventes å være i bruk. Dersom utstyret er av en slik art at dette
ikke er mulig eller rimelig, skal merket påføres emballasjen, en e

5. Det er forbudt å påføre merker eller preging som kan villede
tredjemann med hensyn til betydningen og den grafiske
utformingen av merket nevnt i dette direktiv.

6. Merket skal påføres i avslutningen av produksjonsfasen.

Artikkel 12

1. Uten hensyn til artikkel 6 kan den enkelte medlemsstat
treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at det foretas
stikkprøvekontroller av utstyr som er forsynt med merket, og
som finnes på medlemsstatens marked, for å påse at utstyret er
i samsvar med dette direktiv. Stikkprøvekontroller som ikke er
fastsatt i modulene for samsvarsvurdering i vedlegg B, skal foretas
for medlemsstatens regning.

2. Uten hensyn til artikkel 6 skal det etter anbringelse om
bord i et fellesskapsskip av utstyr som er i samsvar med
bestemmelsene i dette direktiv, tillates at myndighetene i skipets
flaggstat foretar en vurdering av utstyret, dersom det i henhold til
internasjonale dokumenter kreves driftsmessig funksjonsprøving
om bord for å ivareta sikkerheten og/eller hindre forurensning,
forutsatt at slik prøving ikke overlapper rutinene for
samsvarsvurdering som allerede er gjennomført. Flaggstatens
myndigheter kan kreve at produsenten av utstyret, dennes rep-
resentant etablert i Fellesskapet eller personen med ansvar for å
markedsføre utstyret i Fellesskapet framlegger rapportene fra
inspeksjonen eller prøvingen.

Artikkel 13

1. Dersom en medlemsstat ved inspeksjon eller på annen måte
fastslår at utstyr som er nevnt i vedlegg A.1, selv om det er
forsynt med merket og er korrekt installert, vedlikeholdt og brukt
etter hensikten, kan sette mannskapets, passasjerenes og
eventuelt andre personers helse og/eller sikkerhet i fare eller skade
det marine miljø, skal medlemsstaten treffe alle passende
midlertidige tiltak for å trekke det aktuelle utstyr tilbake fra
markedet eller forby eller forhindre at det markedsføres eller
brukes om bord i et skip som den har utstedt sikkerhetssertifikater
for. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette de øvrige
medlemsstatene og Kommisjonen om tiltaket og oppgi grunnene
for vedtaket, særlig hvorvidt manglende samsvar med dette
direktiv skyldes:

a) manglende overholdelse av artikkel 5 nr. 1 og 2,

b) feilaktig anvendelse av prøvingsstandardene nevnt i artikkel
5 nr. 1 og 2 eller

c) at det er mangler ved selve prøvingsstandardene.

2. Kommisjonen skal i god tid innlede samråd med de berørte
parter. Dersom Kommisjonen etter slike samråd trekker den
konklusjon at
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� tiltakene er berettigede, skal den umiddelbart underrette
den medlemsstat som tok initiativet, og de øvrige
medlemsstatene. Når vedtaket nevnt i nr. 1 skyldes man-
gler ved selve prøvingsstandardene, skal Kommisjonen, etter
å ha rådspurt de berørte parter, forelegge saken for komiteen
nedsatt ved artikkel 18 innen en frist på to måneder dersom
medlemsstaten som har gjort vedtaket, har til hensikt å
opprettholde det, og skal innlede framgangsmåten omhandlet
i artikkel 18,

� tiltakene ikke er berettigede, skal den umiddelbart underrette
den medlemsstat som tok initiativet, og produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet om dette.

3. Dersom utstyr som ikke er i samsvar, er forsynt med merket,
skal passende tiltak treffes av medlemsstaten hvis myndighet
den person eller de personer er underlagt som påførte merket.
Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om dette.

4. Kommisjonen skal sørge for at medlemsstatene holdes
informert om utviklingen og om resultatene av denne
framgangsmåten.

Artikkel 14

1. Uten hensyn til artikkel 5 kan flaggstaten under
ekstraordinære forhold i forbindelse med teknisk nyvinning tillate
at utstyr som ikke oppfyller rutinene for samsvarsvurdering,
anbringes om bord i et fellesskapsskip, dersom det gjennom
prøving eller på annen måte som flaggstatens myndigheter finner
tilfredsstillende, fastslås at det aktuelle utstyret er minst like
effektivt som utstyr som oppfyller rutinene for
samsvarsvurdering.

Med hensyn til radiokommunikasjonsutstyr skal flaggstatens
myndigheter kreve at utstyret ikke på en urimelig måte påvirker
radiofrekvensspekteret.

2. Ved slike prøvingsmetoder skal det ikke på noen måte skilles
mellom utstyr produsert i flaggmedlemsstaten og utstyr produsert
i andre medlemsstater.

3. For utstyr som omfattes av denne artikkel, skal
flaggmedlemsstaten utstede et sertifikat som alltid skal følge
utstyret, og som omfatter tillatelsen fra flaggmedlemsstaten til å
anbringe utstyret om bord i et fellesskapsskip samt alle
restriksjoner eller bestemmelser som gjelder bruken av det.

4. Dersom en medlemsstat tillater at utstyr som omfattes av
denne artikkel, anbringes om bord i et fellesskapsskip, skal
medlemsstaten umiddelbart gi Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene nærmere opplysninger i denne forbindelse samt
rapporter om all relevant prøving og alle relevante vurderinger og
rutiner for samsvarsvurdering.

5. Utstyret nevnt i nr. 1 skal tilføyes i vedlegg A.2 etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.

6. Dersom et skip med utstyr om bord som hører inn under
anvendelsesområdet for nr. 1, overføres til en annen medlemsstat,
skal den nye flaggstaten treffe alle tiltak som er nødvendige,
herunder f.eks. prøving og praktiske demonstrasjoner, for å sikre
at utstyret er minst like effektivt som utstyr som oppfyller
rutinene for samsvarsvurdering.

Artikkel 15

1. Uten hensyn til artikkel 5 kan flaggstatens myndigheter
tillate at utstyr som ikke oppfyller rutinene for samsvarsvurdering
eller omfattes av artikkel 14, med sikte på prøving eller vurdering
anbringes om bord i et fellesskapsskip, men utelukkende på
følgende vilkår:

a) utstyret skal ha et sertifikat utstedt av flaggmedlemsstaten
som alltid skal følge utstyret, og som omfatter tillatelsen
fra flaggmedlemsstaten til å anbringe utstyret om bord i
skipet samt alle restriksjoner eller bestemmelser som gjelder
bruken av det,

b) tillatelsen skal gjelde et begrenset tidsrom,

c) utstyret skal ikke brukes i stedet for utstyr som oppfyller
kravene i dette direktiv, og skal ikke erstatte slikt utstyr,
som skal forbli om bord i fellesskapsskipet i god stand og
klart til umiddelbar anvendelse.

2. Med hensyn til radiokommunikasjonsutstyr skal
flaggstatens myndigheter kreve at utstyret ikke på en urimelig
måte påvirker radiofrekvensspekteret.

Artikkel 16

1. Dersom utstyret må erstattes i en havn utenfor Fellesskapet
og det under ekstraordinære forhold som skal begrunnes utførlig
overfor flaggstatens myndigheter, ikke er mulig å anbringe EF-
typegodkjent utstyr om bord i rimelig tid og uten at det medfører
forsinkelser eller kostnader, kan annet utstyr anbringes om bord
etter følgende framgangsmåte:

a) utstyret skal følges av dokumentasjon utstedt av en
anerkjent organisasjon som anses å tilsvare et meldt organ,
dersom det er inngått avtale mellom Fellesskapet og
tredjestaten om gjensidig anerkjennelse av slike
organisasjoner,

b) dersom det viser seg at bestemmelsene i bokstav a) ikke
kan overholdes, kan det om bord anbringes utstyr med
dokumentasjon utstedt av en stat som er medlem i IMO og
part i gjeldende avtaler, der det bekreftes at utstyret er i
samsvar med de relevante krav fra IMO, med forbehold for
nr. 2 og 3.
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2. Flaggstatens myndigheter skal umiddelbart underrettes om
hvilken type utstyr det gjelder, samt om utstyrets kjennetegn.

3. Flaggstatens myndigheter skal snarest mulig sikre at
utstyret nevnt i nr. 1 samt prøvingsdokumentasjonen er i samsvar
med relevante krav i internasjonale dokumenter og i dette direktiv.

4. Med hensyn til radiokommunikasjonsutstyr skal
flaggstatens myndigheter kreve at utstyret ikke på en urimelig
måte påvirker radiofrekvensspekteret.

Artikkel 17

Dette direktiv kan endres etter framgangsmåten i artikkel 18
for å

� anvende senere endringer av internasjonale dokumenter for
dette direktivs formål,

� ajourføre vedlegg A, både ved å innføre nytt utstyr og
overføre utstyr fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1 og omvendt,

� tilføye muligheten for å bruke modul B + C og modul H for
utstyr oppført i vedlegg A.1,

� la definisjonen av «prøvingsstandarder» i artikkel 2 omfatte
andre standardiseringsorganisasjoner.

Artikkel 18

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel
12 i rådsdirektiv 93/75/EØF av 13. september 1993 om
minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller forlater
Fellesskapets sjøhavner, og som transporterer farlig eller
forurensende last(1), etter framgangsmåten fastsatt i denne
artikkel.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt
i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen
skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt
som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal

Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag
til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen to
måneder etter at forslaget ble framlagt, skal
Kommisjonen vedta de foreslåtte tiltakene.

Artikkel 19

Medlemsstatene skal yte hverandre bistand med sikte på effektiv
gjennomføring og overholdelse av dette direktiv.

Artikkel 20

1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv,
innen 30. juni 1998. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra
1. januar 1999.

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 umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar
på det området dette direktiv omhandler. Kommisjonen skal
underrette de øvrige medlemsstatene om dette.

Artikkel 21

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 1996.

For Rådet

S. BARRETT

Formann

__________________

(1) EFT nr. L 247 av 5.10.1993, s. 19.
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VEDLEGG A

Vedlegg A.1: Utstyr som det allerede finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter(1)

I TILLEGG TIL DE INTERNASJONALE PRØVINGSSTANDARDER SOM ER UTTRYKKELIG NEVNT, ER DET I DE RELEVANTE KONVENSJONER FASTSATT VISSE
BESTEMMELSER SOM SKAL ETTERPRØVES VED TYPEPRØVINGEN (TYPEGODKJENNINGEN)

1. Redningsutstyr

 Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Gjeldende SOLAS 74-regel med  Internasjonale prøvingsstandarder(2) Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.  der det kreves «typegodkjenning»  endringer

B+C  B+D  B+E B+F  G  H

1  Livbøyer Regel III/4 & III,30  Regel III/7.1,31  IMO-resolusjon A 689 (17) x x x

2 Selvtennende lys for Regel III/4 & III,30  Regel III/7.1,31.2  IMO-resolusjon A 689 (17) x x x
livbøyer

3 Selvvirkende røyk-  Regel III/4 & III,30  Regel III/7.1,31.3  IMO-resolusjon A 689 (17) x x x
signaler for livbøyer

4 Redningsvester  Regel III/4 & III,30  Regel III/7.2,32  IMO-resolusjon A 689 (17) x x x

5 Redningsdrakter  Regel III/4 & III,30  Regel III/7.3,33  IMO-resolusjon A 689 (17)  x x x

6 Redningsdrakter �  Regel III/4 & III,30  Regel III/33.1.2  IMO-resolusjon A 689 (17) x x x
redningsvester

7 Termiske Regel III/4 & III,30  Regel III/34 IMO-resolusjon A 689 (17) x x x
beskyttelsesmidler

8 Fallskjermlys Regel III/4 & III,30  Regel III/35 IMO-resolusjon A 689 (17) x x
(pyrotekniske)

9 Håndbluss Regel III/4 & III,30  Regel III/36 IMO-resolusjon A 689 (17) x x
(pyrotekniske)
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10 Flytende røyksignaler Regel III/4 & III,30  Regel III/37 IMO-resolusjon A 689 (17) x x
(pyrotekniske)

11 Linekastende apparater Regel III/4 & III,30  Regel III/49 IMO-resolusjon A 689 (17)  x  x
(pyrotekniske)

12 Oppblåsbare Regel III/4 & III,30  Regel III/38,39  IMO-resolusjon A 689 (17) x
redningsflåter

13  Stive redningsflåter Regel III/4 & III,30  Regel III/38,40  IMO-resolusjon A 689 (17)  x

14 Friflyt-arrangement for Regel III/4 & III,30  Regel III/38.6.3  IMO-resolusjon A 689 (17) x x x
redningsflåte, hydro-
statiske utløserenheter

15 Livbåter Regel III/4 & III,30  Regel III/41-46  IMO-resolusjon A 689 (17) x x

16 Stive mann- Regel III/4 & III,30  Regel III/47.1. & 2  IMO-resolusjon A 689 (17) x x
overbord-båter

17 Oppblåste mann- Regel III/4 & III,30  Regel III/47 IMO-resolusjon A 689 (17) x x
overbord-båter

18 Utsettings-innretninger Regel III/4 & III,30  Regel III/47 IMO-resolusjon A 689 (17) x x x x
med taljeløpere og vinsj
(daviter)

19 Friflyt-utsettingsinn- Regel III/4 & III,30  Regel III/48.1 & 3  IMO-resolusjon A 689 (17) x x x
retninger

20 Frittfall-utsettingsinn- Regel III/4 & III,30  Regel III/48.1 & 4  IMO-resolusjon A 689 (17) x
retninger  ´

(1) Dersom modul H forekommer i sjette kolonne, er det nødvendig med sertifikat for designkontroll i tillegg til modul H.

(2) Dersom det vises til en IMO-resolusjon, dreier det seg om standardene i relevante deler av vedleggene til resolusjonen, med unntak av bestemmelser i selve resolusjonen.
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Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Gjeldende SOLAS 74-regel med  Internasjonale prøvingsstandarder(2) Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.  der det kreves «typegodkjenning»  endringer

B+C  B+D  B+E B+F  G  H

21 Utsettings- og inn-  Regel III/4 & III,30  Regel III/48.1 & 5  IMO-resolusjon A 689 (17) x x
skipningsinnretninger
 ´

22 Innskipningsleidere  Regel III/4 & III,30  Regel III/48.7 IMO-resolusjon A 689 (17) x x x

23 Lysreflekterende Regel III/4 Regel III/30.2.7  IMO-resolusjon A 658 (16) x x x
materialer

24 Toveis VHF-radio- Regel III/4 Regel III/6.2.1 IMO-resolusjon A 694 (17) x x x x
telefonapparater IMO-resolusjon A 762 (18)

I-ETS 300.225 IEC 945,
utkast IEC 1097-12

25 Radartransponder  Regel III/4 Regel III/6.2.2 IMO-resolusjon A 530 (13) x x x x
IMO-resolusjon A 697 (17)
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945 & 1097-1
ITU-R 628

 ´  ´  ´  ´
26 Radarreflektor  Regel III/4 Regel III/38.5.1.14 IMO-resolusjon A 384 (X) x x x x

Regel III/41.8.30 ISO 8729

2. Hindring av havforurensning

 Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Gjeldende SOLAS 74-regel med  Internasjonale prøvingsstandarder Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.  der det kreves «typegodkjenning»  endringer

B+C  B+D  B+E B+F  G  H

27 Oljefiltreringsutstyr Vedlegg I Vedlegg I  MEPC 60 (33) x x x
(for et oljeinnhold i  Regel 16(4), (5) & (7) Regel 16 (1) & (2)
spillvannet på høyst
15 ppm)
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28 Detektorer for Vedlegg I Vedlegg I  MEPC 5 (XIII) x x x
grensen mellom olje Regel 15 (3) (b) Regel 15 (3) (b)
og vann

29 Oljemålere Vedlegg I Vedlegg I  MEPC 60 (33) x x x
Regel 16 (5) Regel 16 (2)

30 Behandlingsenheter Vedlegg I Vedlegg I  IMO-resolusjon A 444 (XI) x x x
som skal settes på Regel 16 (5) Regel 16 (5)
eksisterende oljevann-
separeringsutstyr
(for et oljeinnhold i
spillvannet på høyst
15 ppm)

31 Overvåkings- og Vedlegg I Vedlegg I  IMO-resolusjon A 586 (14) x x x
kontrollsystem for Regel 15 (3) Regel 15 (3)
oljeutslipp fra
oljetankskip

32 Renseanlegg Vedlegg IV Vedlegg IV  MEPC 2 (VI) x x x x
Regel 8 (b) Regel 8 (b)

3. Brannvern

Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Gjeldende SOLAS 74-regel med  Internasjonale prøvingsstandarder Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.  der det kreves «typegodkjenning»  endringer

B+C  B+D  B+E B+F  G  H

33 Tungt antennelige Regel II-2/34.8 Regel II-2/34.8 IMO-resolusjon A 214 (VII) x
materialer til underste Regel II-2/49.3 Regel II-2/49.3 IMO-resolusjon A 687 (17)
dekkskledning IMO MSC-rundskriv 549

34 Bærbare brann- Regel II-2/6.1 Regel II-2/6 EN 3 x x x
slokkingsapparater



NORSK utgave
E

Ø
S-tillegget til D

e E
uropeiske Fellesskaps T

idende
18.11.1999

N
r. 50/50

4. Navigasjonsutstyr

Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Gjeldende SOLAS 74-regel med  Internasjonale prøvingsstandarder Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.  der det kreves «typegodkjenning»  endringer

B+C  B+D  B+E B+F  G  H

35  Magnetkompass  Regel V/12 (r) Regel V/12 (b) IMO-resolusjon A 382 (x) x x x x
IMO-resolusjon A 394 (17)
IEC 945
ISO 449, 2269, 10316

36  Gyrokompass  Regel V/12 (r) Regel V/12 (d) IMO-resolusjon A 694 (17) x x x x
IMO-resolusjon A 424 (XI)
IEC 945
ISO 8728

37  Radarutstyr Regel V/12 (r) Regel V/12 (g) IMO-resolusjon A 477 (XII) x x x x
Regel V/12 (h) IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 936 & 945

 38 Automatisk radar- Regel V/12 (r) Regel V/12 (j) IMO-resolusjon A 422 (XI)  x x x x
plotteanlegg (ARPA) IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 945 & 872

39  Ekkolodd Regel V/12 (r) Regel V/12 (k) IMO-resolusjon A 224 (VII) x x x x
IMO-resolusjon A 694 (17)
ISO 9875
IEC 945

40 Innretning som viser  Regel V/12 (r) Regel V/12 (l) IMO-resolusjon A 478 (XII) x x x x
fart og distanse IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 945 & 1023

41 Måler for omdreinings- Regel V/12 (r) Regel V/12 (n) IMO-resolusjon A 526 (13) x x x x
hastighet IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 945

42 Radiopeileapparat  Regel V/12 (r) Regel V/12 (p) IMO-resolusjon A 665 (16) x x x x
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945
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43 Omega-utstyr Regel V/12 (r) Regel V/12 (p) IMO-resolusjon A 479 (XII) x x x x
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945 & 1010

44 Loran-C-utstyr Regel V/12 (r) Regel V/12 (p) IMO-resolusjon A 694 (17) x x x x
IEC 945 & 1075

 45 Decca navigasjons- Regel V/12 (r) Regel V/12 (p) IMO-resolusjon A 694 (17) x x x x
utsyr IEC 945 & 1135

46 GPS-utstyr Regel V/12 (r) Regel V/12 (p) IMO-resolusjon A 694(17) x x x x
IEC 945
IEC 1108-1, utkast

5. Radiokommunikasjonsutstyr

Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Gjeldende SOLAS 74-regel med  Internasjonale prøvingsstandarder Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.  der det kreves «typegodkjenning»  endringer

B+C  B+D  B+E B+F  G  H

47 VHF-radioanlegg som  Regel IV/14 Regel IV/7.1.1 IMO-resolusjon A 524 (13) x x x x
kan sende og motta IMO-resolusjon A 609 (15)
DSC og radiotelefoni IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 945 & 1097-3
& 1097-7
ITU-R 493,541
ETS 300 162

48 VHF-DSC-vaktmotta-  Regel IV/14 Regel IV/7.1.2 IMO-resolusjon A 609 (15) x x x x
ker IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 945 & 1097-3
& 1097-8
ITU-R 493,541
ETS 300 338
ETS 300 162
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Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Gjeldende SOLAS 74-regel med  Internasjonale prøvingsstandarder Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.  der det kreves «typegodkjenning»  endringer

B+C  B+D  B+E B+F  G  H

49  Radartransponder  Regel IV/14 Regel IV/7.1.3 IMO-resolusjon A 530 (13) x x x x
IMO-resolusjon A 697 (17)
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945 & 1097-1
ITU-R 628

50  NAVTEX-mottaker  Regel IV/14 Regel IV/7.1.4 IMO-resolusjon A 525 (13) x x x x
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945 & 1097-6
ITU-R 540 & 625
ETS 300 065

51  EGC-mottaker  Regel IV/14 Regel IV/7.1.5 IMO-resolusjon A 570 (14) x x x x
IMO-resolusjon A 664 (16)
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945
IIEC 1097-4, utkastETS 300 460

 52 HF-radioutstyr for Regel IV/14 Regel IV/7.1.5 IMO-resolusjon A 700 (17) x x x x
mottak av marin IMO-resolusjon A 694 (17)
sikkerhetsinformasjon IEC 945 &
(MSI) (HF-NBDP- 1097-11, utkast
mottaker) ITU-R 491, 492, 625, 688

ETS 300 067
ETS 300 067/A1

 53 406 MHz-nødradio- Regel IV/14 Regel IV/7.1.6 IMO-resolusjon A 662 (16) x x x x
peilesender IMO-resolusjon A 763 (18)

IMO-resolusjon A 696 (17)
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945 & 1097-2
IUT-R 633
ETS 300 066
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54 L-bånd- nødradio- Regel IV/14 Regel IV/7.1.6 IMO-resolusjon A 661 (16) x x x x
peilesender IMO-resolusjon A 662 (16)

IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945
IEC 1097-5, utkast
IUT-R 632
INMARSAT System
Definition Manual (SDM)
ETS 300 372

55 2182 kHz vakt- Regel IV/14 Regel IV/7.2 IMO-resolusjon A 383 (X) x x x x
mottaker IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 945
IEC 1097-15
ETS 300 441
ITU-R M 219

56 Alarmsignal- Regel IV/14 Regel IV/7.3 IMO-resolusjon A 421 (XI) x x x x
generator for IMO-resolusjon A 571 (14)
radiotelefon IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 945
IEC 1097-9
ETS 300 373
ITU-R M 219

57 MF-radioanlegg som Regel IV/14 Regel IV/9.1.1 IMO-resolusjon A 610 (15) x x x x
kan sende og motta Regel IV/10.1.2 IMO-resolusjon A 694 (17)
DSC og radiotelefoni IEC 945 & 1097-3

& 1097-10
ITU-R 493, 541
ETS 300 373
ETS 300 338
ITU-R M 219

58 DSC-vaktmottaker Regel IV/14 Regel IV/9.1.2 IMO-resolusjon A 610 (15) x x x x
for MF-radiotelefon Regel IV/10.1.3 IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 945 & 1097-3
& 1097-10
ITU-R 493, 541
ETS 300 373
ETS 300 338
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Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Gjeldende SOLAS 74-regel med  Internasjonale prøvingsstandarder Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.  der det kreves «typegodkjenning»  endringer

B+C  B+D  B+E B+F  G  H

59  INMARSAT-A SES Regel IV/14 Regel IV/10.1.1 IMO-resolusjon A 570 (14) x x x x
IMO-resolusjon A 698 (17)
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945         SDM

60  INMARSAT-C SES Regel IV/14 Regel IV/10.1.1 IMO-resolusjon A 570 (14) x x x x
IMO-resolusjon A 663 (16)
IMO-resolusjon A 664 (16)
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945
SDM IEC 1097-4, utkast
ETS 300 460

61 MF/HF radioanlegg  Regel IV/14 Regel IV/10.2.1 IMO-resolusjon A 613 (15) x x x x
som kan sende og IMO-resolusjon A 694 (17)
motta DSC, NBDP IEC 945 & 1097-3
og radiotelefoni & 1097-9 & 1097-11

ITU-R 493, 541, 476, 492,
625
ETS 300 067
ETS 300 373
ETS 300 338

62 MF/HF radiotelefon  Regel IV/14 Regel IV/10.2.2 IMO-resolusjon A 613 (15) x x x x
DSC-vaktmottaker IMO-resolusjon A 694 (17)

IEC 945 & 1097-3
& 1097-10
ITU-R 493
ETS 300 373
ETS 300 338
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Vedlegg A.2: Utstyr som det ennå ikke finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale
dokumenter

1. Redningsutstyr

Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Internasjonale prøvingsstandarder

stand nr. der det kreves «typegodkjenning»

1 Innretning for utsetting og Regel III/48.5
innskipning ved hjelp av
evakueringssklie

2 Utsettingsinnretning for Regel III/4 & III,30  IMO-resolusjon A 689 (17)
redningsflåte

2. Brannvern

Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Internasjonale prøvingsstandarder

stand nr. der det kreves «typegodkjenning»

3 Andre materialer enn stål til  Regel II-2/18.2.1 For plastrør: IMO-resolusjon
rør som skal gå gjennom A 753 (18)
skillevegger av typen
«A» eller «B»

4 Andre materialer enn stål Regel II-2/18.2.2
til rør som transporterer olje
eller brennolje

5 Ikke bærbare og trans- Regel II-2/6.1
portable brannslokkings- Regel II-2/7.1.3,
apparater 7.2.3 & 7.3.1

6 Åndedrettsvern for Regel II-2/17.1.2
brannmenn

7 Sprinkleranlegg Regel II-2/12.3, ISO 6182
(begrenset til sprinklerdyser 36.1.2 & 36.2
og automatisk overrisling Regel 41-2
og alarmsignal) nr. 5 & 52.2

8 Fastmontert vannforstøv- Regel II-2/10.1
ningssystem til brann-
slokking i maskinrom

9 Fastmontert vannforstøv- Regel II-2/37.1.3 IMO-resolusjon A 123 (V)
ningssystem til brann-
slokking i spesiallasterom

10 Kaldstart av aggregater  Regel II-1/44.2
(startinnretninger)

11 Brannslanger Regel II-2/4.7.1
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Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Internasjonale prøvingsstandarder

stand nr. der det kreves «typegodkjenning»

12  Kombinerte dyser Regel II-2/4.8.4
Regel II-2/41 � 2 nr. 1.5

13  Elektrisk sikkerhetslampe Regel II-2/17.1.1.4

14  Røykdetektorer Regel II-2/13.3.2

15  Varmedetektorer Regel II-2/13.3.3

16 Underste dekkskledning, Regel II-2/34.8  IMO-resolusjon A 687 (17)
forgiftnings- og Regel II-2/49.3
eksplosjonsfare

17 Skott og dekk i klasse Regel II-2/3.3.5  IMO-resolusjon A 754 (18)
«A» og «B», branninte- Regel II-2/3.4.4
gritet

18 Innretninger som skal Regel II-2/59.1.5 IMO MSC-rundskriv 373/Rev. 1
hindre flammene i å bre Regel IMO MSC-rundskriv 450/Rev. 1
seg til lastetankene i et II-2/59.1.9.4 & 59.2
oljetankskip

19 Ikke brennbare materialer Regel II-2/3.1  IMO-resolusjon A 472 (XII)
brukt i skillevegger i klasse Regel II-2/3.3.4
«A», «B» og «C» Regel II-2/3.4.3

Regel II-2/3.5

3. Radiokommunikasjonsutstyr

 Gjen- Betegnelse SOLAS 74-regel med endringer, Internasjonale prøvingsstandarder

stand nr. der det kreves «typegodkjenning»

20 VHF-nødradiopeilesender Regel IV/14 IMO-resolusjon A 612 (15)
IMO-resolusjon A 662
IMO-resolusjon A 694 (17)
IEC 945
ITU-R 693
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VEDLEGG B

Moduler for samsvarsvurdering

EF-TYPEPRØVING (MODUL B)

1. Et meldt organ skal fastslå og attestere at en prøve som er representativ for den planlagte produksjon,
oppfyller bestemmelsene i de internasjonale dokumenter som gjelder for den.

2. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal inngi søknad om EF-typeprøving
til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte

- produsentens navn og adresse, og dessuten representantens navn og adresse dersom
representanten har inngitt søknaden,

- en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt samtidig til et annet meldt organ,

- den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3.

Søkeren skal stille til rådighet for det meldte organ et eksemplar som er representativt for den
aktuelle produksjon, heretter kalt «type»(1). Det meldte organ kan be om ytterligere prøver dersom
prøvingsprogrammet krever det.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med
kravene i de internasjonale dokumenter som gjelder for det. Den skal, så langt det er nødvendig for
vurderingen, omfatte produktets design, konstruksjonsstandard, framstilling, installasjon og funksjon
i samsvar med beskrivelsen av den tekniske dokumentasjon i tillegget til dette vedlegg.

4. Det meldte organ skal

4.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen og kontrollere at typen er produsert i samsvar med
denne,

4.2. utføre eller få utført passende undersøkelser og den prøving som er nødvendig for å kontrollere om
kravene i gjeldende internasjonale dokumenter virkelig er anvendt,

4.3 avtale med søkeren hvor undersøkelsene og den nødvendige prøving skal utføres.

5. Når typen tilfredsstiller bestemmelsene i gjeldende internasjonale dokumenter, skal det meldte
organ utstede et EF-typeprøvingssertifikat til søkeren. Sertifikatet skal inneholde produsentens
navn og adresse, nærmere angivelse av utstyret, konklusjonene fra undersøkelsen, vilkårene for
gyldigheten av sertifikatet og de data som er nødvendige for å identifisere den godkjente type.

En liste over de relevante delene i den tekniske dokumentasjonen skal vedlegges sertifikatet, og det
meldte organ skal oppbevare en kopi av den.

Dersom det meldte organ nekter å utstede et typesertifikat til produsenten, skal det gi en detaljert
begrunnelse for avslaget.

Dersom en produsent inngir en ny søknad om typegodkjenning av utstyr som det er gitt avslag på
utstedelse av typesertifikat for, skal søknaden vedkommende inngir til det meldte organ, inneholde
all nødvendig dokumentasjon, herunder de tidligere prøvingsrapporter, begrunnelse for forrige avslag
og nærmere angivelse av alle endringer utstyret har gjennomgått.

____________________

(1) En type kan omfatte flere produktvarianter forutsatt at forskjellene mellom dem ikke berører sikkerhetsnivået og de andre
kravene til produktets kvalitet.
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6. Søkeren skal informere det meldte organ som har den tekniske dokumentasjonen for EF-
typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av det godkjente produktet som vil kreve en
tilleggsgodkjenning, når disse endringene kan berøre produktets samsvar med kravene eller vilkårene
som er fastsatt for bruken av det. Denne tilleggsgodkjenningen skal gis i form av et tillegg til det
opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

7. Hvert meldt organ skal på anmodning oversende flaggmedlemsstatens myndigheter og de andre
meldte organer relevante opplysninger om utstedte og tilbakekalte EF-typeprøvingssertifikater og
tillegg.

8. De andre meldte organer kan få kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og/eller tilleggene til dem.
Vedleggene til sertifikatene skal stilles til rådighet for de andre meldte organer.

9. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal oppbevare en kopi av EF-
typeprøvingssertifikatene og tilleggene til dem sammen med den tekniske dokumentasjonen i minst
ti år regnet fra siste produksjonsdag.

________

TYPESAMSVAR (MODUL C)

1. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal forsikre seg om og erklære at de
berørte produkter er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og tilfredsstiller
kravene i de internasjonale dokumenter som gjelder for dem. Produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet skal påføre hvert produkt merket og utarbeide en skriftlig erklæring om
samsvar.

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen sikrer at de framstilte
produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med kravene i de
internasjonale dokumenter som gjelder for dem.

3. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal oppbevare en kopi av
samsvarserklæringen i minst ti år regnet fra siste produksjonsdag.

________

KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONEN (MODUL D)

1. En produsent som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, skal forsikre seg om og erklære at de
aktuelle produkter er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet. Produsenten
eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal påføre hvert produkt merket og utarbeide en
skriftlig erklæring om samsvar. Merket skal følges av identifikasjonssymbolet til det meldte organ
som er ansvarlig for tilsynet nevnt i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjonen, skal utføre inspeksjon og
prøving av ferdige produkter som fastsatt i nr. 3 og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal sende inn søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte produkter til
et meldt organ etter eget valg.
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Søknaden skal omfatte

� alle opplysninger som er relevante for den planlagte produktkategori,

� dokumentasjon for kvalitetssystemet,

� teknisk dokumentasjon for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i
EF-typeprøvingssertifikatet.

Alle forhold, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på
en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, rutiner og instruksjoner. Denne
dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer,
-planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig omfatte en god beskrivelse av

� kvalitetsmålsettingene, organisasjonsplanen, ledernes ansvar og myndighet hva produktkvalitet
angår,

� produksjonsprosessene, teknikkene for kvalitetskontroll og kvalitetssikring og de systematiske
metoder og prosesser som vil bli anvendt,

� undersøkelsene og prøvingen som vil bli utført før, under og etter produksjonen, med angivelse
av hvor ofte dette vil skje,

� kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter, kontrolldata og kalibreringsdata, rapporter
om vedkommende personells kvalifikasjoner osv,

� mulighetene for å kontrollere at den påkrevde produktkvalitet blir oppnådd, og at
kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene nevnt i
nr. 3.2. Det skal forutsette at kvalitetssystemer der den aktuelle harmoniserte standard anvendes, er
i samsvar med disse kravene.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme den aktuelle produktteknologi.
I vurderingsrutinen skal det være inkludert en inspeksjon av produsentens anlegg.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde resultatene av
undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er
godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal holde det meldte organ som
godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde resultatene av
undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.
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4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det
godkjente kvalitetssystemet.

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons,
kontroll- og lagringssteder og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig

� dokumentasjon for kvalitetssystemet,

� kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter, prøvingsdata og kalibreringsdata, rapporter
om vedkommende personells kvalifikasjoner osv.

4.3. Det meldte organ skal med jevne mellomrom utføre revisjoner for å forsikre seg om at produsenten
opprettholder og anvender kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.

4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike besøk kan
organet om nødvendig utføre eller få utført prøving for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer
tilfredsstillende. Organet skal gi produsenten en rapport om besøket og en prøvingsrapport dersom
det er utført prøving.

5. Produsenten skal i minst ti år regnet fra siste produksjonsdag ha til rådighet for de nasjonale
myndigheter

� dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

� endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

� vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.4 siste ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldt organ skal oversende flaggstatens myndigheter og de andre meldte organer relevante
opplysninger i forbindelse med utstedte og tilbakekalte godkjenninger av kvalitetssystemer.

________

KVALITETSSIKRING AV PRODUKTER (MODUL E)

1. En produsent som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, skal forsikre seg om og erklære at de aktuelle
produkter er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet. Produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet skal påføre hvert produkt merket og utarbeide en
skriftlig erklæring om samsvar. Merket skal følges av identifikasjonssymbolet til det meldte organ
som er ansvarlig for tilsynet nevnt i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for endelig produktinspeksjon og prøving
som angitt i nr. 3 og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal sende inn søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte produkter til
et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte

� alle relevante opplysninger med hensyn til den planlagte produktkategori,

� dokumentasjon for kvalitetssystemet,

� teknisk dokumentasjon for den godkjente typen og kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.
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3.2. Innenfor rammen av kvalitetssystemet skal hvert produkt undersøkes, og det skal utføres
hensiktsmessig prøving for å sikre at produktet er i samsvar med de tilsvarende krav i internasjonale
dokumenter. Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal være dokumentert
på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, rutiner og instruksjoner. Denne
dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer,
-planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig omfatte en god beskrivelse av

� kvalitetsmålsettinger, organisasjonsplan, ledernes ansvar og myndighet hva produktkvalitetet
angår,

� undersøkelser og prøving som vil bli utført etter produksjonen,

� midler til å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt,

� kvalitetsregistre, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
vedkommende personells kvalifikasjoner osv.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene nevnt i
nr. 3.2. Det skal anta at kvalitetssystemer som anvender vedkommende harmoniserte standard, er i
samsvar med disse kravene.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme den aktuelle produktteknologi.
I vurderingsrutinen skal det være inkludert et besøk til produsentens anlegg.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde resultatene av
undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er
godkjent, og å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal holde det meldte organ som
godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde resultatene av
undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det
godkjente kvalitetssystemet.

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til inspeksjons-, kontroll- og
lagringssteder og skal gi det alle nødvendige opplysninger, særlig

� dokumentasjon for kvalitetssystemet,

� teknisk dokumentasjon,

� kvalitetsregistre, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
vedkommende personells kvalifikasjoner osv.
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4.3. Det meldte organ skal med jevne mellomrom utføre revisjoner for å forsikre seg om at produsenten
opprettholder og bruker kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.

4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike besøk kan
organet om nødvendig utføre eller få utført prøving for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer
tilfredsstillende. Organet skal gi produsenten en rapport om besøket og en prøvingsrapport dersom
det er utført prøving.

5. Produsenten skal i minst ti år regnet fra siste produksjonsdag ha til rådighet for de nasjonale
myndigheter:

� dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd tredje strekpunkt,

� endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

� vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.4 siste ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldt organ skal på anmodning oversende flaggstatens myndigheter og de andre meldte
organene relevante opplysninger i forbindelse med utstedte og tilbakekalte godkjenninger av
kvalitetssystemer.

________

PRODUKTVERIFISERING (MODUL F)

1. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal forsikre seg om og erklære at
produktene underlagt bestemmelsene i nr. 3 er i samsvar med typen beskrevet i
EF-typeprøvingssertifikatet.

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen sikrer produktenes
samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet. Produsenten skal påføre hvert produkt
merket og utarbeide en erklæring om samsvar.

3. Det meldte organ skal utføre passende undersøkelser og prøving for å kontrollere at produktet er i
samsvar med kravene i de internasjonale dokumenter, enten ved å undersøke og prøve hvert enkelt
produkt som angitt i nr. 4 eller ved å undersøke og prøve produktene på statistisk grunnlag som
angitt i nr. 5, etter produsentens valg.

3a. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal beholde en kopi av erklæringen
om samsvar i minst ti år regnet fra siste produksjonsdag.

4. Verifisering ved undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt

4.1. Alle produkter skal undersøkes enkeltvis, og nødvendig prøving skal utføres for å verifisere at de er
i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet.

4.2. Det meldte organ skal sette eller få satt sitt identifikasjonssymbol på hvert godkjent produkt og
utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat i forbindelse med prøvingen som er utført.

4.3. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal sørge for at det på anmodning er
mulig å forevise flaggstatens myndigheter samsvarssertifikatene utstedt av det meldte organ.

5. Statistisk verifisering

5.1. Produsenten skal framlegge sine produkter i form av ensartede partier og treffe alle nødvendige
tiltak slik at produksjonsprosessen sikrer at alle partier blir ensartet.
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5.2. Alle produkter skal være tilgjengelige for verifisering i form av ensartede partier. Det skal tas en
stikkprøve fra hvert parti. Produktene i prøven skal undersøkes enkeltvis, og nødvendig prøving
skal utføres for å sikre at de er i samsvar med de relevante kravene i internasjonale dokumenter, og
for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises.

5.3. Når det gjelder godkjente partier, skal det meldte organ sette eller få satt sitt identifikasjonsnummer
på hvert produkt og utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat i forbindelse med prøvingen som er
utført. Alle produktene i partiet kan markedsføres, bortsett fra dem som ble funnet ikke å være i
samsvar.

Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organ eller vedkommende myndighet treffe passende
tiltak for å hindre at partiet blir markedsført. Dersom avvisning forekommer ofte, kan det meldte
organ innstille den statistiske verifiseringen inntil videre.

Produsenten kan på det meldte organs ansvar sette organets identifikasjonsnummer på produktene
under produksjonsprosessen.

5.4. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal sørge for at det på anmodning er
mulig å forevise flaggstatens myndigheter samsvarssertifikatene utstedt av det meldte organ.

________

ENHETSVERIFISERING (MODUL G)

1. Denne modulen beskriver rutinen der produsenten forsikrer seg om og erklærer at det aktuelle
produkt, som det er utstedt et sertifikat som nevnt i nr. 2 for, er i samsvar med kravene i de
internasjonale dokumenter som gjelder for det. Produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet skal påføre produktet merket og utarbeide en samsvarserklæring.

2. Det meldte organ skal undersøke det enkelte produkt og utføre den nødvendige prøving for å sikre
at produktet er i samsvar med de relevante krav i internasjonale dokumenter. Det meldte organ skal
sette eller få satt sitt identifikasjonsnummer på det godkjente produktet og utarbeide et
samsvarssertifikat i forbindelse med prøvingen som er utført.

3. Formålet med den tekniske dokumentasjonen er å gjøre det mulig å vurdere om produktet er i
samsvar med kravene i de internasjonale dokumenter, og å gjøre det mulig å forstå framstillingen av
produktet, dets design og funksjon.

________

FULL KVALITETSSIKRING (MODUL H)

1. En produsent som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, skal forsikre seg om og erklære at de aktuelle
produkter oppfyller kravene i de internasjonale dokumenter som gjelder for dem. Produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet skal påføre hvert produkt merket og utarbeide en
skriftlig erklæring om samsvar. Merket skal følges av identifikasjonssymbolet til det meldte organ
som er ansvarlig for tilsynet nevnt i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for design, produksjon, sluttkontroll av
produkter og prøving som angitt i nr. 3 og være underlagt tilsyn som angitt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal sende inn søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ.
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Søknaden skal omfatte

� alle relevante opplysninger med hensyn til den planlagte produktkategori,

� dokumentasjon for kvalitetssystemet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med kravene i de internasjonale dokumenter
som gjelder for dem.

Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten har benyttet, skal være dokumentert på en
systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, rutiner og instruksjoner. Denne
dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolking av kvalitetstiltak og -
rutiner som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig omfatte en god beskrivelse av

� kvalitetsmålsettinger, organisasjonsplan, ledernes ansvar og deres myndighet hva
produktkvalitet angår,

� de tekniske spesifikasjoner for design, medregnet standarder, som vil bli anvendt, samt de
virkemidler som vil bli brukt for at grunnleggende krav i de internasjonale dokumenter som
gjelder for produktene, vil bli oppfylt,

� teknikkene for kontroll og verifisering av design, systematiske metoder og prosesser som vil
bli anvendt under utformingen av produktene i forbindelse med den aktuelle produktkategori,

� de tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt systematiske
metoder og prosesser som vil bli brukt,

� undersøkelser og prøving som vil bli utført før, under og etter produksjonen, med angivelse av
hvor ofte dette vil skje,

� kvalitetsregistre, f.eks. inspeksjonsrapporter, prøvingsdata og kalibreringsdata, rapporter om
vedkommende personells kvalifikasjoner osv,

� midler til å overvåke at den fastsatte produkt- og designkvalitet oppnås, og at kvalitetssystemet
fungerer effektivt.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene nevnt i
nr. 3.2. Det skal anta at kvalitetssystemer som anvender den aktuelle harmoniserte standard, er i
samsvar med kravene.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme den aktuelle produktteknologi.
I vurderingsrutinen skal det være inkludert et besøk til produsentens anlegg.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra
undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er
godkjent, og å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal holde det meldte organ som
godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet
fortsatt vil tilfredsstille kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.
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Organet skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene
fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. EF-tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det
godkjente kvalitetssystemet.

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til utformings-, produksjons-,
inspeksjons-, prøvings- og lagringssteder og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig

� dokumentasjon for kvalitetssystemet,

� kvalitetsregistre fastsatt i den del av kvalitetssystemet som gjelder design, f.eks. resultater av
analyser, beregninger, prøving osv,

� kvalitetsregistre fastsatt i den del av kvalitetssystemet som gjelder produksjonen, f.eks.
inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personells
kvalifikasjoner osv.

4.3. Det meldte organ skal med jevne mellomrom utføre revisjoner for å forsikre seg om at produsenten
opprettholder og bruker kvalitetssystemet, og gi produsenten en revisjonsrapport.

4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike besøk kan
organet om nødvendig utføre eller få utført prøving for å kontrollere om kvalitetssystemet fungerer
tilfredsstillende. Organet skal gi produsenten en rapport om besøket og en prøvingsrapport dersom
det er utført prøving.

5. Produsenten skal i minst ti år regnet fra siste produksjonsdag ha til rådighet for de nasjonale
myndigheter:

� dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

� endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

� vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.4 siste ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldt organ skal på anmodning oversende flaggstatens myndigheter og de andre meldte
organer de relevante opplysninger i forbindelse med utstedte og tilbakekalte godkjenninger av
kvalitetssystemer.

7. Undersøkelse av design

7.1. Produsenten skal sende inn søknad om undersøkelse av design til ett enkelt meldt organ.

7.2. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå framstillingen av produktet, dets design og funksjon og å
vurdere om det er i samsvar med kravene i de internasjonale dokumenter.

Søknaden skal omfatte

� spesifikasjonene for design, medregnet standarder, som er anvendt,

� de nødvendige bevis for at de er tilstrekkelige, særlig når standardene nevnt i artikkel 5 ikke er
anvendt i sin helhet. Bevisene skal omfatte resultatene av prøving utført av produsentens
laboratorium eller av andre på vedkommendes vegne.
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7.3. Det meldte organ skal gjennomgå søknaden, og når det finner at designen er i samsvar med de
aktuelle bestemmelser i de internasjonale dokumenter, skal det utstede et EF-sertifikat for
designundersøkelse til søkeren. Sertifikatet skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen, vilkårene
for gyldigheten av denne, de nødvendige data for å identifisere den godkjente design og eventuelt en
beskrivelse av produktets funksjon.

7.4. Søkeren skal holde det meldte organ som utstedte EF-sertifikatet for designundersøkelse, underrettet
om alle endringer i den godkjente design. Endringer i den godkjente design krever tilleggsgodkjenning
fra det meldte organ som utstedte EF-sertifikatet for designundersøkelse, når endringene kan innvirke
på produktets samsvar med de grunnleggende krav i de internasjonale dokumenter eller de fastsatte
vilkår for bruk av produktet. Tilleggsgodkjenningen skal gis i form av et tillegg til EF-sertifikatet for
designundersøkelse.

7.5. De meldte organer skal på anmodning oversende flaggstatens myndigheter og de andre meldte
organer relevante opplysninger i forbindelse med:

� utstedte EF-sertifikater for designundersøkelse og tillegg til dem,

� tilbakekalte EF-godkjenninger av design og tilleggsgodkjenninger.

________
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Tillegg til vedlegg B

Teknisk dokumentasjon som produsenten skal framlegge for det meldte organ

Bestemmelsene i dette tillegg får anvendelse på samtlige moduler i vedlegg B.

Den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg B skal omfatte alle relevante opplysninger eller midler
som produsenten anvender for å forsikre seg om at utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav som
får anvendelse på det.

Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å forstå framstillingen av produktet, dets design og
funksjon samt vurdere om det er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumenter.

Dokumentasjonen skal, så langt det er nødvendig for vurderingen, inneholde

� en generell beskrivelse av produktet,

� konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer,
strømkretsskjemaer osv,

� beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og produktets
virkemåte,

� resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er utført på nøytralt grunnlag osv,

� nøytrale prøvingsrapporter,

� håndbøker for installasjon, bruk og vedlikehold.

Dersom det er relevant, skal konstruksjonsdokumentasjonen inneholde følgende:

� attester for utstyr som inngår i innretningen,

� attester og sertifikater for metoder ved produksjon og/eller inspeksjon og/eller kontroll av innretningen,

� ethvert annet dokument som gjør det mulig for det meldte organ å foreta en bedre vurdering.

________
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VEDLEGG C

Minstekriterier som medlemsstatene skal ta hensyn til ved utpeking av organer

1. De meldte organer skal være i samsvar med de relevante standarder i EN 45 000-serien.

2. Det meldte organ skal være uavhengig og skal ikke kontrolleres verken av produsenter eller
leverandører.

3. Det meldte organ skal være etablert på Fellesskapets territorium.

4. Dersom det meldte organ utsteder typegodkjenning på vegne av en medlemsstat, skal medlemsstaten
forsikre seg om at det meldte organs kompetanse, erfaring og personell er av en slik art at organet kan
utstede typegodkjenninger i samsvar med kravene i dette direktiv og garantere et høyt sikkerhetsnivå.

5. Det meldte organ skal kunne yte ekspertise på sjøfartsområdet.

Et meldt organ er berettiget til å gjennomføre rutiner for samsvarsvurdering for enhver markedsdeltaker
som er etablert i eller utenfor Fellesskapet.

Et meldt organ kan gjennomføre rutiner for samsvarsvurdering i enhver medlemsstat eller tredjestat ved
bruk av midler på sitt hovedkontor eller personale ved et datterforetak i utlandet.

Dersom et datterforetak av det meldte organ gjennomfører rutiner for samsvarsvurdering, skal alle
dokumenter i forbindelse med rutinene for samsvarsvurdering utstedes av det meldte organ og i dets navn,
og ikke i datterforetakets navn.

Et datterforetak av et meldt organ som er etablert i en medlemsstat, kan imidlertid utstede dokumenter i
forbindelse med samsvarsvurdering dersom det er utpekt av den berørte medlemsstat.

________
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VEDLEGG D

Samsvarsmerke

Samsvarsmerket skal være i samsvar med følgende grafiske modell:

Dersom merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren ovenfor,
overholdes.

Merkets ulike komponenter skal ha tilnærmet samme vertikale mål, som skal være minst 5 mm.

Dette minstemålet kan fravikes når det gjelder små innretninger.

________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 120/98
av 18. desember 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.
111/98 av 27. november 1998(1).

Kommisjonsrekommandasjon 98/511/EF av 29. juli 1998 om
endring av rekommandasjon 98/195/EF om samtrafikk på et
liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 1 - Fastsettelse av
samtrafikktakster)(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XI nr. 26g (kommisjonsrekommandasjon 98/
195/EF) tilføyes følgende:

�, endret ved:

� 398 X 0511: Kommisjonsrekommandasjon 98/511/EF av
29. juli 1998 (EFT L 228 av 15.8.1998, s. 30).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsrekommandasjon 98/511/EF på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 19. 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, 18. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
__________________

(1) EFT L 277 av 28.10.1999, s. 48, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 28.10.1999, s. 126.

(2) EFT L 228 av 15.8.1998, s. 30.

99/EØS/50/06
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 29. juli 1998

om endring av rekommandasjon 98/195/EF om samtrafikk
på et liberalisert telekommunikasjonsmarked

(Del 1 � Fastsettelse av samtrafikktakster)(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2234]

(98/511/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 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
telekommunikasjonsområdet 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:

I nr. 9 i rekommandasjon 98/195/EF(2) fastslås det at rekommandasjonen, særlig avgiftene etter «beste
gjeldende praksis» i nr. 4 og opplysningene i vedlegg II, skal gjennomgås av Kommisjonen senest 31.
juli 1998 og om nødvendig ajourføres,

Samtrafikkavgiftene etter «beste gjeldende praksis» i nr. 4 i rekommandasjonen og opplysningene om
samtrafikkavgifter for medlemsstatene i vedlegg II til rekommandasjonen bør ajourføres.

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)(3),
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/51/EF(4 ), er rådspurt �

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

Artikkel 1

I rekommandasjon 98/195/EF gjøres følgende endringer:

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 228 av 15.8.1998, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/98 av 18.
desember 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.

(2) EFT L 73 av 12.3.1998, s. 42.

(3) EFT L 192 av 24.7.1990, s. 1.

(4) EFT L 295 av 29.10.1997, s. 23.
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1. Nytt nr. 4a skal lyde:

«4a. På grunnlag av opplysningene i vedlegg II anbefales følgende avgifter etter «beste gjeldende
praksis» som høyeste samtrafikkavgifter fra 1. januar 1999:

Samtrafikkavgifter etter «beste gjeldende praksis»

Samtrafikkavgift etter «beste gjeldende praksis» for terminering av anrop på LOKALT nivå
(dvs. ved en lokal sentral eller så nær en lokal sentral som mulig)

mellom 0,5 og 1,0 ECU/100 per minutt (trafikksterke perioder)

Samtrafikkavgift etter «beste gjeldende praksis» for samtrafikk innenfor regionalt
samtrafikkområde (storbynivå)

mellom 0,8 og 1,6 ECU/100 per minutt (trafikksterke perioder)

Samtrafikkavgift etter «beste gjeldende praksis» for samtrafikk utenfor regionalt
samtrafikkområde (nasjonalt nivå � mer enn 200 km)

mellom 1,5 og 2,3 ECU/100 per minutt (trafikksterke perioder)»

2.  I nr. 9 endres datoen 31. juli 1998 til 31. juli 1999.

3. I avsnitt 1 i vedlegg II innsettes ny figur 1a som gjengitt nedenfor:

«Figur 1a:

Samtrafikktakster for terminering av anrop (mai 1998)

(1) De siste takster som operatøren har foreslått, men som ennå ikke er godkjent av den nasjonale reguleringsmyndighet.»
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4. Tabellen i vedlegget innsettes i avsnitt 3 i vedlegg II.

Artikkel 2

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. juli 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

___________



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 18.11.1999Nr. 50/74

VEDLEGG

«Tabell 1a:

Nærmere opplysninger om samtrafikkostnader i medlemsstatene (mai 1998)

Samtrafikkavgifter per minutt på grunnlag

av en anropsvarighet på 3 minutter  Valuta- kurs i Samtrafikktakster i lokal valuta

Startverdi i hundredels ECU (dvs. ECU/100) forhold til Gyldighetstidspunkt for takstene

Prisene er uten mva ECU Andre opplysninger

(mai 1998)

Medlemsstat  Lokalt Innenfor Utenfor

regionalt regionalt

samtrafikk- samtrafikk-

område  område (4)

 Østerrike 1,80(1)  1,80  2,37  13,9 Priser fra 1.1.1998 (ATS):
� lokalt = ikke opplyst
� regionalt = 0,25 per minutt
� nasjonalt = 0,33 per minutt

 Belgia 1,11  2,10  2,94  41 Priser fra 1.1.1998 (BEF):
� lokalt = 0,14 per anrop + 0,41 per minutt
� regionalt = 0,27 per anrop + 0,77 per minutt
� nasjonalt = 0,38 per anrop + 1,08 per minutt

 Danmark 0,98  1,82  2,22  7,50 Priser fra september 1997 (DKK/100):
� lokal sentral = 4 per anrop + 6 per minutt
� innenfor regionalt samtrafikkområde =
     8 per anrop + 11 per minutt
� utenfor regionalt samtrafikkområde =
     8 per anrop +14 per minutt

 Finland 1,42 -1,58(1)  1,42 - 1,58(2)  2,81-3,91(2)  6,01 Priser per 1.9.1998 (FIM/100):
� lokalt = ikke opp1yst
� teledistrikt = 16,5 per anrop + 3 eller 4
     per minutt
� nasjonalt = teledistrikt + 8,8-14 per minutt

 Frankrike 0,70  1,71  2,52  6,63 Priser fra 1. januar 1998 (FF/100):
� lokal sentral = 4,69 per minutt
� innenfor regionalt samtrafikkområde = 11,40
     per minutt
� utenfor regionalt samtrafikkområde
     (>200 km) = 16,77 per minutt

 Tyskland(5)  0,99  1,69 - 2,14  2,58  1,98 Priser fra 1. januar 1998 (DM/100):
� by = 1,97 per minutt
� Regio50 = 3,36 per minutt
� Regio200 = 4,25 per minutt
� nasjonalt = 5,14 per minutt
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Samtrafikkavgifter per minutt på grunnlag

av en anropsvarighet på 3 minutter  Valuta- kurs i Samtrafikktakster i lokal valuta

Startverdi i hundredels ECU (dvs. ECU/100) forhold til Gyldighetstidspunkt for takstene

Prisene er uten mva ECU Andre opplysninger

(mai 1998)

Medlemsstat  Lokalt Innenfor Utenfor

regionalt regionalt

samtrafikk- samtrafikk-

område  område (4)

 Hellas(*) 1,81(1)  1,81  2,59  351 Forslag til priser for mobiloperatører i
1998 (GRD):
� storby = 1,7 per anrop + 5,8 per minutt
� nasjonalt = 2,4 per anrop + 8,3 per minutt

 Italia(*) 1,51(3)  2,47  1 958 Forslag til takster per 1.1.1998 (ITL):
� lokalt (bare fra 1.9.1998) = 29,6 per minutt
� regionalt = 48,4 per minutt � nasjonalt =
     ikke opplyst

 Irland 2,20  4,15  5,18  0,79 Priser for mobiloperatører i 1998 (IRLP/100):
� lokalt = 1,74 per minutt
� innenfor regionalt samtrafikkområde
     = 3,28 per minutt
� nasjonalt = 4,09 per minutt

 Luxembourg(*)  2,01(1)  2,01  2,01  41 Forslag til priser per 1.7.1998 (LUF):
� alle nivåer = 0,825 per minutt

 Nederland(6)  1,17  1,60  2,06  2,23 Priser fastsatt av OPTA (NLG/100):
� lokal sentral = 1,5 per anrop + 2,1 per minutt
� storby = 2,3 per anrop + 2,8 per minutt
� nasjonalt = 3 per anrop + 3,6 per minutt

 Portugal(*) (7)  1,20  2,37  18  203 Priser fra 1997 for mobiloperatører (PTE):
� lokalt = 2,43 per minutt
� storby = 4,86 per minutt
� nasjonalt = 36,4 per minutt

 Spania 1,49 (1)  1,49  4,17  168 Priser fra april 1997 (ESP):
� lokalt = ikke opplyst
� storby =2,5 per minutt
� nasjonalt = 7 per minutt

 Sverige 1,14  1,77  2,41  8,45 Priser fra 1.1.1998 (SEK/100):
� lokal sentral = 7 per anrop + 7,3 per minutt
� innenfor regionalt samtrafikkområde =
     7 per anrop + 12,6 per minutt
� utenfor regionalt samtrafikkområde =
     7 per anrop + 18 per minutt
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Samtrafikkavgifter per minutt på grunnlag

av en anropsvarighet på 3 minutter  Valuta- kurs i Samtrafikktakster i lokal valuta

Startverdi i hundredels ECU (dvs. ECU/100) forhold til Gyldighetstidspunkt for takstene

Prisene er uten mva ECU Andre opplysninger

(mai 1998)

Medlemsstat  Lokalt Innenfor Utenfor

regionalt regionalt

samtrafikk- samtrafikk-

område  område (4)

Det forente kongerike  0,61  0,87  1,69  0,68 Priser i mai 1998 (GBP/100):
� lokal sentral = 0,4117 per minutt
� innenfor regionalt samtrafikkområde =
     0,5928 per minutt
� utenfor regionalt samtrafikkområde
     (>200 km) = 1,1518 per minutt

 Kilde: De nasjonale reguleringsmyndigheter og Kommisjonens kontorer

 Merknader

(1) I Spania, Finland, Østerrike, Hellas og Luxembourg dekker den laveste samtrafikkavgiften samtrafikk fra en lokal sentral eller en fjernsentral. Den «lokale» prisen er
altså den samme som prisen for «samtrafikk innenfor regionalt samtrafikkområde».

(2) I Finland er det to priser for samtrafikk innenfor regionalt samtrafikkområde i samsvar med teledistriktets områdenummer, og for samtrafikk utenfor regionalt samtrafikkområde
er det et prisspenn avhengig av formidlet trafikk.

(3) I Italia er de lokale takstene tilgjengelige først 1. september 1998.

(4) Prisen for «samtrafikk utenfor regionalt samtrafikkområde» omfatter et avstandselement for forbindelser på > 200 km.

(5) De fire prisspennene i Tyskland, som er definert ut fra avstand, sammenfaller ikke nøyaktig med de tre områdene i tabellen, som er definert ut fra tekniske kriterier

(6) I Nederland er prisene for samtrafikk innenfor regionalt samtrafikkområde og samtrafikk utenfor regionalt samtrafikkområde fastsatt av den nasjonale reguleringsmyndighet
i forbindelse med en tvisteløsning. Ettersom det er innsendt klage mot denne avgjørelsen, gjelder for tiden andre priser for samtrafikk innenfor og utenfor regionalt
samtrafikkområde enn dem angitt i tabellen (per 1. mars var disse 1,82 ECU per minutt innenfor regionalt samtrafikkområde og 2,33 ECU per minutt utenfor regionalt
samtrafikkområde).

(7) I Portugal er de angitte samtrafikktakster de som Portugal Telecom anvender for mobiloperatører, og de kan være knyttet til nivået for mobiloperatørenes detaljtakster.
Situasjonen vurderes av den nasjonale reguleringsmyndighet (ICP).

(*) De siste takster som operatøren har foreslått, men som ennå ikke er godkjent av den nasjonale reguleringsmyndighet.»
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 121/98
av 18. desember 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. 112/98 av 27. november 1998(1).

Rådsforordning (EF) nr. 11/98 av 11. desember 1997 om endring
av forordning (EØF) nr. 684/92 om innføring av felles regler for
internasjonal persontransport med turvogn og buss(2) skal
innlemmes i avtalen.

Rådsforordning (EØF) nr. 2454/92 av 23. juli 1992 om fastsettelse
av vilkår for å gi transportører som ikke er hjemmehørende i en
medlemsstat adgang til å utføre innenlands persontransport på
vei i denne medlemsstat(3) er kjent ugyldig av De europeiske
fellesskaps domstol.

Rådsforordning (EF) nr. 12/98 av 11. desember 1997 om
fastsetjing av vilkåra for at transportørar skal kunne utføre
innanlands persontransport på veg i ein medlemsstat der dei
ikkje høyrer heime(4) skal innlemmes i avtalen.

Rådsforordning (EØF) nr. 2454/92 vil fortsatt få virkning inntil
rådsforordning (EF) nr. 12/98 er fullt gjennomført -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 32 (rådsforordning (EØF) nr. 684/92)
gjøres følgende endringer:

1. Følgende tilføyes før tilpasningene:

�, endret ved:

- 398 R 0011: Rådsforordning (EF) nr. 11/98 av
11. desember 1997 (EFT L 4 av 8.1.1998, s. 1).�

2. Teksten til tilpasning b) skal lyde:

�Artikkel 1 nr. 3 får ikke anvendelse�.

3. Følgende tilføyes etter tilpasning b):

�c) EFTA-statene skal anerkjenne fellesskapslisenser
utstedt av EFs medlemsstater i samsvar med
forordningen. Med hensyn til slik anerkjennelse skal
henvisninger til �medlemsstat(er)� i bestemmelsene i
fellesskapslisensen fastsatt i vedlegget til forordningen
forstås som henvisninger til �medlemsstat(er) i EF,
Island, Liechtenstein og/eller Norge�.

d) Fellesskapet og EFs medlemsstater skal anerkjenne
dokumenter utstedt av Island, Liechtenstein og Norge
i samsvar med forordningen, tilpasset ved tillegg 4 til
dette vedlegg.

e) Dokumenter utstedt av Island, Liechtenstein og Norge
skal tilsvare modellen fastsatt i tillegg 4 til dette
vedlegg.�

Artikkel 2

Tillegget i vedlegget til denne beslutning erstatter tillegg 4 til
avtalens vedlegg XIII.

Artikkel 3

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 33a (rådsforordning (EØF)
nr. 2454/92) skal nytt nr. 33b lyde:

�33b. 398 R 0012: Rådsforordning (EF) nr. 12/98 av 11.
desember 1997 om fastsetjing av vilkåra for at
transportørar skal kunne utføre innanlands
persontransport på veg i ein medlemsstat der dei ikkje
høyrer heime (EFT L 4 av 8.1.1998, s. 10).________________

(1) EFT L 277 av 28.10.1999, s. 49, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av
28.10.1999, s. 159.

(2) EFT L 4 av 8.1.1998, s. 1.

(3) EFT L 251 av 29.8.1992, s. 1.

(4) EFT L 4 av 8.1.1998, s. 10.

99/EØS/50/07
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Forordningens bestemmelser skal for denne avtales
formål gjelde med følgende tilpasninger:

a) Teksten til artikkel 4 nr. 1 bokstav e) skal lyde:

�meirverdiavgift (mva.) eller omsetningsavgift
på transporttenester�.

b) I situasjoner som nevnt i artikkel 9

- skal med hensyn til EFTA-statene med
�Kommisjonen� forstås �EFTAs
overvåknings-organ� og med �Rådet�
�EFTA-statenes faste komité�,

- dersom EF-kommisjonen mottar en
anmodning fra en medlemsstat i EF eller
EFTAs over-våkningsorgan fra en EFTA-
stat om å vedta beskyttelsestiltak, skal
EØS-komiteen umiddelbart underrettes
om dette og forelegges alle relevante
opplysninger.

På anmodning fra en avtalepart skal det
holdes samråd i EØS-komiteen. Det kan
også anmodes om slikt samråd i
forbindelse med forlengelse av
beskyttelsestiltak.

Så snart EF-kommisjonen eller EFTAs
overvåknings-organ har gjort vedtak, skal
EØS-komiteen umiddelbart underrettes
om de tiltak som er truffet.

Dersom en avtalepart finner at beskyttelsestiltakene vil
føre til manglende likevekt mellom avtalepartenes
rettigheter og plikter, får avtalens artikkel 114
tilsvarende anvendelse.�

Artikkel 4

Avtalens vedlegg XIII nr. 33a (rådsforordning (EØF)
nr. 2454/92) oppheves med virkning fra 1. januar 2000.

Artikkel 5

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 11/98 og rådsforordning (EF)
nr. 12/98 på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 6

Denne beslutning trer i kraft 19. desember 1998, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 7

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

Utferdiget i Brussel, 18. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
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VEDLEGG

til EØS-komiteens beslutning nr. 121/98

TILLEGG 4

LISENS OMHANDLET I VEDLEGGET TIL RÅDSFORORDNING (EF)
Nr. 11/98, TILPASSET FOR EØS-AVTALENS FORMÅL

(se tilpasning e) i avtalens vedlegg XIII nr. 32)
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VEDLEGG

DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

(a)

(Kraftig, blått papir � DIN A4)

(Første side av lisensen)

(Tekst på det, de eller et av de offisielle språk i EFTA-staten som utsteder lisensen.)

Nasjonalitetsbokstav for EFTA-staten(1) Navn på vedkommende
som utsteder lisensen  myndighet eller organ

LISENS nr. .............

for internasjonal persontransport med turvogn og buss for en annens regning

Innehaveren av denne lisens(2) .................................................................................................................

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

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

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

har tillatelse til på territoriet til Det europeiske fellesskap og Island, Liechtenstein og Norge(3) å utføre
internasjonal persontransport på vei for en annens regning i henhold til vilkårene fastsatt i rådsforordning
(EØF) nr. 684/92 av 16. mars 1992, endret ved forordning (EF) nr. 11/98 og tilpasset formålene med
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), og i samsvar med de alminnelige
bestemmelser i denne lisens.

Særlige merknader: ...................................................................................................................................

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

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

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

Denne lisens er gyldig fra .................................... til ................................................................................

Utstedt i ........................................................... den ....................................................................���

����................................................................. (4)

_____________________

(1) (IS) Island, (FL) Liechtenstein, (N) Norge.

(2) Transportørens navn eller forretningsnavn og fullstendige adresse.

(3) Heretter kalt EFTA-statene.

(4) Underskrift og stempel til vedkommende myndighet eller organ som utsteder lisensen.
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Alminnelige bestemmelser

1. Denne lisens er utstedt i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 684/92 av 16. mars 1992 om innføring
av felles regler for internasjonal persontransport med turvogn og buss, endret ved forordning (EF)
nr. 11/98 og tilpasset formålene med avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(EØS-avtalen).

2. Denne lisens er utstedt av vedkommende myndigheter i den medlemsstat i EF eller EFTA-stat der
transportøren som utfører persontransport for en annens regning, er etablert, og som

- i den medlemsstat i EF eller EFTA-stat der han er etablert, har tillatelse til å utføre
persontransport med turvogn og buss i form av rutetransport, herunder spesiell rutetransport
eller transport utenfor rute,

- oppfyller vilkårene fastsatt i samsvar med EØS-reglene om adgang til å utøve ervervsmessig
nasjonal og internasjonal persontransport på vei,

- oppfyller trafikksikkerhetsreglene som gjelder for førere og kjøretøyer.

3. Denne lisens gir tillatelse til å utføre internasjonal persontransport med turvogn og buss for en
annens regning på alle strekninger som tilbakelegges på territoriet til Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde:

- der avgangssted og bestemmelsessted befinner seg i to ulike medlemsstater i EF eller EFTA-
stater, med eller uten transitt gjennom én eller flere medlemsstater i EF eller EFTA-stater eller
tredjestater,

- fra en medlemsstat i EF eller en EFTA-stat til en tredjestat og omvendt, med eller uten transitt
gjennom én eller flere medlemsstater i EF eller EFTA-stater eller tredjestater,

- mellom tredjestater, med transitt gjennom territoriet til én eller flere medlemsstater i EF eller
EFTA-stater,

samt kjøring uten passasjerer i forbindelse med slik transport på de vilkår som er fastsatt i forordning
(EØF) nr. 684/92.

I forbindelse med transport fra en medlemsstat i EF eller en EFTA-stat til en tredjestat og omvendt
får forordning (EØF) nr. 684/92 ikke anvendelse for den strekning som tilbakelegges på territoriet til
den medlemsstat i EF eller EFTA-stat der passasjerene tas opp og slippes av.

4. Denne lisens er personlig og kan ikke overdras.

5. Denne lisens kan tilbakekalles av vedkommende myndighet i den medlemsstat i EF eller EFTA-stat
som har utstedt den, særlig dersom transportøren

- ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 684/92,

- har gitt unøyaktige opplysninger med hensyn til de data som var nødvendige for å utstede eller
fornye lisensen,

- har begått en alvorlig overtredelse eller gjentatte mindre overtredelser av trafikksikkerhetsreglene,
særlig med hensyn til reglene for kjøretøyer, førernes kjøre- og hviletid og utførelse uten
tillatelse av parallell eller midlertidig transport nevnt i artikkel 2 nr. 1.3 i forordning (EØF)
nr. 684/92. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten i EF eller EFTA-staten der
transportøren som har begått overtredelsen, er etablert, kan bl.a. tilbakekalle EØS-lisensen,
eller midlertidig og/eller delvis tilbakekalle de bekreftede kopiene av EØS-lisensen.
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Disse sanksjonene fastsettes etter hvor alvorlig overtredelsen begått av EØS-lisensens innehaver er,
og ut fra det samlede antall bekreftede kopier vedkommende har til rådighet for sin internasjonale
transportvirksomhet.

6. Originalen av lisensen skal oppbevares av transportøren. En bekreftet kopi av lisensen skal
oppbevares i kjøretøyet som benyttes til å utføre internasjonal transport.

7. Denne lisens skal på anmodning forevises godkjent kontrollør.

8. Innehaveren må på territoriet til enhver medlemsstat i EF eller EFTA-stat overholde gjeldende lover
og forskrifter i denne staten, særlig med hensyn til transport og trafikk.

9. Med «rutetransport» menes regelmessig transport av passasjerer langs bestemte ruter der passasjerene
blir tatt opp og sluppet av ved stoppesteder som er fastsatt på forhånd. Rutetransport skal kunne
brukes av alle uansett om det eventuelt må foretas reservasjon.

Transportens regelmessige karakter berøres ikke av at driftsvilkårene for transporten tilpasses.

Rutetransport krever tillatelse.

Med «spesiell rutetransport» menes rutetransport av bestemte kategorier passasjerer, slik at andre
passasjerer utelukkes, langs bestemte ruter der passasjerene blir tatt opp og sluppet av ved
stoppesteder som er fastsatt på forhånd.

Spesiell rutetransport omfatter bl.a.:

a) transport av arbeidstakere mellom hjem og arbeidsplass,

b) transport av skoleelever og studenter mellom hjem og utdanningsinstitusjon,

c) transport av militært personell og deres familier mellom hjem og kaserneområde.

Transporten skal anses som spesiell rutetransport selv om den tilrettelegges for å tilfredsstille
brukernes ulike behov.

Det kreves ikke tillatelse for å utføre spesiell rutetransport dersom den er omfattet av en avtale som
er inngått mellom arrangøren og transportøren.

For organisering av parallell eller midlertidig transport som betjener den samme kundekrets som
eksisterende rutetransport, kreves det tillatelse.

Med «transport utenfor rute» menes transport som ikke faller inn under definisjonen av rutetransport,
herunder spesiell rutetransport, og som særlig kjennetegnes ved at den brukes til å frakte grupper av
passasjerer som er satt sammen etter initiativ fra en kunde eller fra transportøren selv. For organisering
av parallell eller midlertidig transport som tilsvarer eksisterende rutetransport, og som betjener den
samme kundekrets som rutetransporten, kreves det tillatelse etter framgangsmåten fastsatt i avsnitt II
i forordning (EØF) nr. 684/92. Slik transport skal fortsatt regnes som transport utenfor rute, selv
om den utføres med en viss regelmessighet.

Det kreves ikke tillatelse for å utføre transport utenfor rute."

______________



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende18.11.1999 Nr.50/83

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 11/98

av 11. desember 1997

om endring av forordning (EØF) nr. 684/92 om innføring av felles regler for
internasjonal persontransport med turvogn og buss(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 75 nr. 1,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

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

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med artikkel 75 nr. 1 bokstav a) i traktaten inneber
innføringa av ein felles transportpolitikk m.a. at det vert
fastsett felles reglar for internasjonal persontransport på
veg.

2) Slike reglar vart fastsette ved rådsforordning (EØF)
nr. 684/92 av 16. mars 1992 om innføring av felles regler
for internasjonal persontransport med turvogn og buss(4).

3) I artikkel 20 i forordning (EØF) nr. 684/92 er det fastsett at
Kommisjonen innan 1. juli 1995 skal leggje fram for Rådet
ein rapport om korleis forordninga vert nytta, og at Rådet
innan 1. januar 1997 etter framlegg frå Kommisjonen skal
vedta reglar for forenkling av framgangsmåtane, medrekna �
i lys av konklusjonane i rapporten � avskaffing av løyve.

4) Definisjonen av dei ulike formene for internasjonal trans-
port med turvogn og buss bør forenklast og betrast. Slik
transport kan klassifiserast som rutetransport, spesiell
rutetransport og transport utanfor rute. Omgrepet
pendeltransport kan difor gå ut.

5) Det bør fastsetjast ei ordning for tilgang til marknaden der
all transport utanfor rute, spesiell rutetransport og all trans-
port for eiga rekning er friteken frå løyve.

6) Ordninga med tildeling av løyve for rutetransport bør
haldast ved lag, men det bør innførast ein viss grad av
fleksibilitet når det gjeld driftsvilkåra for slik transport.

7) For å halde ved lag konkurransen mellom fleire
transportsystem bør jarnbana etter eit visst tidsrom ikkje
lenger gjevast førerang når det vert innførd transport med
turvogn eller buss.

8) For å gjere det enklare å kontrollere transporten bør
internasjonal persontransport på veg for ein annans rekning
vere underlagd ein fellesskapslisens som er utarbeidd i
samsvar med ein harmonisert mal og utferda etter ein snøgg
og effektiv administrativ framgangsmåte.

9) Visse fristar i samband med framgangsmåten for utferding
av løyve bør gjerast meir fleksible.

10) Medlemsstatane må gjere dei tiltaka som er naudsynte for
å gjennomføre denne forordninga, særleg når det gjeld
sanksjonar som er effektive, i rimeleg samhøve med brotet
og avskrekkande.

11) Det bør fastsetjast at Kommisjonen skal få hjelp av eit
rådgjevande utval når han skal vedta tiltak for å gjennomføre
forordninga med omsyn til transportdokument.

12) Det bør fastsetjast ein høveleg frist for innføring av
fellesskapslisensen.

13) Gjennomføringa av denne forordninga bør følgjast opp på
grunnlag av ein rapport som Kommisjonen skal leggje
fram �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 684/92 vert det gjort følgjande endringar:

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 4 av 8.1.1998, s. 1, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF C 203 av 13.7.1996, s. 11, og TEF C 107 av 5.4.1997, s. 3.

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

(3) Europaparlamentsfråsegn av 28. november 1996 (TEF C 380 av 16.12.1996,
s. 40), felles haldning frå Rådet av 14. april 1997 (TEF C 164 av 30.5.1997,
s. 1) og europaparlamentsavgjerd av 16. juli 1997 (TEF C 286 av 22.9.1997,
s. 85).

(4) TEF L 74 av 20.3.1992, s. 1.
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1) I artikkel 2

� nr. 1.1 skal nytt andre ledd lyde: «Transportens
regelmessige karakter berøres ikke av at
driftsvilkårene for transporten tilpasses.»,

� nr. 1.2 går bokstav d) ut,

� nr. 1.3 går «bruk av ekstrakjøretøy og kortere
intervaller» ut,

� vert nr. 2 oppheva,

� skal nr. 3.1 lyde:

«3.1 Transport utenfor rute er transport som ikke
faller inn under definisjonen av rutetransport,
herunder spesiell rutetransport, og som særlig
kjennetegnes ved at den brukes til å frakte
grupper av passasjerer som er satt sammen
etter initiativ fra en kunde eller fra
transportøren selv.

For organisering av parallell eller midlertidig
transport som tilsvarer eksisterende
rutetransport, og som betjener den samme
kundekrets som rutetransporten, skal det
kreves tillatelse etter framgangsmåten fastsatt
i avsnitt II.»,

� vert nr. 3.2 oppheva,

� nr. 3.4 andre leddet vert «etter samråd med
medlemsstatene» endra til «etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 16a»,

� skal nr. 4 lyde:

«4. Transport for egen regning

Med transport for egen regning menes trans-
port som utføres av en fysisk eller juridisk
person for ikke-kommersielle og ideelle formål,
forutsatt at

� transporten bare er en tilleggsvirksomhet
for denne fysiske eller juridiske person,

� de benyttede kjøretøyer eies av denne
fysiske eller juridiske person, er anskaffet
av denne på avbetaling eller er gjenstand
for en langsiktig leieavtale og føres av en
av den fysiske eller juridiske persons
ansatte eller av den fysiske personen
selv.».

2) I artikkel 3 nr. 1 skal første strekpunktet lyde:

«� i den stat der de er etablert, har tillatelse til å utføre
transport med turvogn og buss i form av rutetransport,
herunder spesiell rutetransport, eller i form av trans-
port utenfor rute,».

3) Ny artikkel 3a skal lyde:

«Artikkel 3a

Fellesskapslisens

1. For å kunne utføre internasjonal persontransport med
turvogn og buss må enhver transportør som oppfyller
kriteriene fastsatt i artikkel 3 nr. 1, ha en fellesskapslisens
som er utstedt av vedkommende myndigheter i
etableringsmedlemsstaten etter malen oppført i vedlegget.

2. Vedkommende myndigheter i etableringsmedlems-
staten skal utstede til innehaveren originalen av
fellesskapslisensen, som skal oppbevares av transportøren,
samt det antall bekreftede kopier som tilsvarer antallet
kjøretøyer som benyttes til internasjonal persontransport,
og som innehaveren av fellesskapslisensen har til rådighet,
enten ved full eiendomsrett eller på annen måte, særlig i
henhold til en avbetalingsavtale, leieavtale eller leasingavtale.

3. Fellesskapslisensen skal utstedes i transportørens navn,
og skal ikke kunne overdras. En bekreftet kopi av
fellesskapslisensen skal oppbevares i kjøretøyet og skal på
anmodning forevises godkjent kontrollør.

4. Fellesskapslisensen skal utstedes for et tidsrom på
fem år og skal kunne fornyes.

5. Fellesskapslisensen skal erstatte det dokument som
vedkommende myndigheter i etableringsmedlemsstaten har
utstedt som bekreftelse på at transportøren har adgang til
markedet for internasjonal persontransport på vei.

6. Når en søknad om lisens er innlevert, og deretter minst
hvert femte år, skal vedkommende myndigheter i
etableringsmedlemsstaten kontrollere om transportøren
oppfyller eller fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i
artikkel 3 nr. 1.

7. Dersom vilkårene i artikkel 3 nr. 1 ikke er oppfylt,
skal vedkommende myndigheter i etableringsmedlemsstaten
ved et begrunnet vedtak avslå å utstede eller fornye
fellesskapslisensen.

8. Medlemsstatene skal sikre at den som søker om eller
er i besittelse av en fellesskapslisens, har adgang til å påklage
et vedtak som vedkommende myndigheter i
etableringsmedlemsstaten har gjort om å avslå søknaden
eller tilbakekalle lisensen.
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9. Innen 31. januar hvert år skal medlemsstatene meddele
Kommisjonen antallet transportører som hadde
fellesskapslisens 31. desember det foregående år, og antallet
bekreftede kopier som tilsvarer antallet kjøretøyer i bruk
på denne dato.

10. Medlemsstatene kan vedta at fellesskapslisensen skal
gjelde også for nasjonal transport.».

4) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Markedsadgang

1. Det kreves ingen tillatelse for å utføre transport utenfor
rute som definert i artikkel 2 nr. 3.1.

2. Det kreves ingen tillatelse for å utføre spesiell
rutetransport som definert i artikkel 2 nr. 1.2, dersom den
er omfattet av en avtale som er inngått mellom arrangøren
og transportøren.

3. Det kreves heller ingen tillatelse for kjøring uten
passasjerer i forbindelse med transporten nevnt i nr. 1 og 2.

4. For rutetransport som definert i artikkel 2 nr. 1.1 første
ledd og spesiell rutetransport som ikke omfattes av en
avtale mellom arrangøren og transportøren, skal det kreves
tillatelse i samsvar med artikkel 5-10.

5. Ordningen for transport for egen regning er fastsatt i
artikkel 13.».

5) Tittelen til avsnitt II skal lyde: «RUTETRANSPORT
DER DET KREVES TILLATELSE».

6) I artikkel 5

� nr. 1 andre leddet skal første punktumet lyde:

«Dersom rutetransport utføres av en foretaks-
sammenslutning, skal tillatelsen utstedes i alle
foretakenes navn.»,

� nr. 2 skal første punktumet lyde:

«2. Tillatelsen er gyldig i høyst fem år.»,

� nr. 3 skal bokstav d) lyde:

«d) stoppesteder og ruteplaner.»,

� nr. 4 vert «etter samråd med medlemsstatene» endra
til «etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16a»,

� skal nr. 5 lyde:

«5. Tillatelsen gir innehaveren eller innehaverne rett
til å utføre rutetransport på territoriet til alle
medlemsstater som transportruten krysser.»,

� skal nytt nr. 6 lyde:

«6. En rutetransportoperatør kan benytte ekstra-
kjøretøyer for å avhjelpe midlertidige og ekstra-
ordinære situasjoner.

I slike tilfeller må transportøren sørge for at følgende
dokumenter befinner seg i kjøretøyet:

� en kopi av tillatelsen for rutetransporten,

� en kopi av avtalen inngått mellom rutetrans-
portoperatøren og foretaket som stiller
ekstrakjøretøyer til rådighet, eller et tilsvarende
dokument,

� en bekreftet kopi av den fellesskapslisens som
er utstedt til rutetransportoperatøren.».

7) I artikkel 6 vert det gjort følgjande endringar:

� nr. 1 skal lyde:

«1. Søknad om tillatelse til å utføre rutetransport
skal inngis til vedkommende myndighet i den
medlemsstat på hvis territorium avgangsstedet
befinner seg, heretter kalt «utstedende myndighet».
Med «avgangssted» menes en av transportens
endestasjoner.»,

� i nr. 2 vert «etter samråd med medlemsstatene» endra
til «etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16a»,

� nr. 3 skal lyde:

«3. Til støtte for søknaden om tillatelse skal søkeren
legge ved alle tilleggsopplysninger vedkommende
anser som relevante, eller som den utstedende
myndighet anmoder om, særlig en kjøreplan som gjør
det mulig å overvåke at fellesskapsreglene for kjøre-
og hviletid overholdes, samt en kopi av
fellesskapslisensen for internasjonal persontransport
på vei for en annens regning som fastsatt i artikkel 3a.».

8) Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7

Framgangsmåte for utstedelse av tillatelse

1. Tillatelsen skal utstedes etter avtale med myndighetene
i alle de medlemsstater på hvis territorium passasjerene tas
opp eller slippes av. Den utstedende myndighet skal gi
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disse myndigheter � og vedkommende myndigheter i de
medlemsstater hvis territorium krysses uten at passasjerer
tas opp eller slippes av � en kopi av søknaden og av alle
andre relevante dokumenter sammen med sin vurdering.

2. Vedkommende myndigheter i de medlemsstater som
er blitt bedt om å gi sitt samtykke, skal underrette den
utstedende myndighet om sitt vedtak innen to måneder.
Fristen skal regnes fra den dag anmodningen om uttalelse
mottas, som er angitt på mottakskvitteringen. Dersom den
utstedende myndighet ikke har mottatt et svar innen denne
frist, skal de forespurte myndigheter anses for å ha gitt sitt
samtykke, og den utstedende myndighet skal gi tillatelse.

Myndighetene i de medlemsstater hvis territorium krysses
uten at det tas opp eller slippes av passasjerer, kan legge
fram sine kommentarer for den utstedende myndighet innen
fristen angitt i første ledd.

3. Med forbehold for nr. 7 og 8 skal den utstedende
myndighet gjøre vedtak innen fire måneder etter at søknaden
er innlevert av transportøren.

4. Søknaden skal innvilges, med mindre

a) søkeren ikke kan utføre transporten det er søkt om
tillatelse for, med det materiell som direkte står til
vedkommendes rådighet,

b) søkeren tidligere ikke har overholdt nasjonale eller
internasjonale regler for veitransport, særlig vilkårene
og kravene for tillatelse til å utføre internasjonal
persontransport på vei, eller har begått alvorlige
overtredelser av trafikksikkerhetsreglene, særlig med
hensyn til reglene for kjøretøyer og førernes kjøre- og
hviletid,

c) vilkårene for tildeling av tillatelse ikke er oppfylt ved
søknad om fornyet tillatelse,

d) det kan godtgjøres at transporten det er søkt om
tillatelse for, vil kunne være en direkte trussel mot
eksistensen til en allerede tillatt rutetransport, unntatt
i tilfeller der den aktuelle rutetransport utføres bare
av en enkelttransportør eller en gruppe av
transportører,

e) det viser seg at det søkes tillatelse til å utføre bare den
transporten som er mest innbringende på de berørte
strekninger,

f) en medlemsstat på grunnlag av en grundig analyse
fastslår at nevnte transport vil kunne få alvorlige følger
for levedyktigheten til tilsvarende jernbanetransport
på de berørte direktestrekninger. Alle vedtak som
gjøres i henhold til denne bestemmelse, skal meddeles
de berørte transportører sammen med en begrunnelse.

Dersom eksisterende internasjonal transport med
turvogn og buss får alvorlige følger for levedyktigheten
til tilsvarende jernbanetransport på de berørte
direktestrekninger, kan en medlemsstat fra 1. januar 2000
med Kommisjonens samtykke og med seks måneders
varsel til transportøren sette ut av kraft eller tilbakekalle
tillatelsen til å utføre den internasjonale transporten med
turvogn og buss.

Det at en transportør tilbyr lavere priser enn andre
veitransportører, eller det at andre transportører allerede
utfører veitransport på den aktuelle strekningen, gir i seg selv
ikke grunn til å avslå søknaden.

5. Den utstedende myndighet og vedkommende
myndigheter i alle medlemsstater som medvirker i
framgangsmåten for å inngå avtalen fastsatt i nr. 1, kan avslå
søknader bare av grunner som er forenlige med denne
forordning.

6. Dersom framgangsmåten for å inngå avtalen nevnt i nr. 1
ikke gjør det mulig for utstedende myndighet å gjøre vedtak
om en søknad, kan saken framlegges for Kommisjonen innen
en frist på fem måneder regnet fra den dag transportørens
søknad ble innlevert.

7. Etter samråd med de berørte medlemsstater skal
Kommisjonen innen en frist på ti uker gjøre et vedtak som
skal få virkning innen 30 dager etter at det er meddelt de
berørte medlemsstater.

8. Kommisjonens vedtak får anvendelse inntil det er inngått
en avtale mellom de berørte medlemsstater.

9. Når framgangsmåten fastsatt i denne artikkel er fullført,
skal den utstedende myndighet gi underretning om sitt vedtak
til alle de myndigheter som er nevnt i nr. 1, og skal eventuelt
oversende dem en kopi av tillatelsen; vedkommende
myndigheter i transittmedlemsstatene kan gi avkall på slik
underretning.»

9) I artikkel 8 nr. 3 andre leddet vert «intervaller,» sett inn etter
«tilpasning av».

10) Artikkel 9 nr. 4 vert oppheva.

11) Tittelen til avsnitt III skal lyde: «TRANSPORT UTENFOR
RUTE OG ANNEN TRANSPORT DER DET IKKE
KREVES TILLATELSE».

12) Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

Kjøreskjema

1. Transporten nevnt i artikkel 4 nr. 1 skal utføres i henhold
til et kjøreskjema.
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2. Transportører som utfører transport utenfor rute, skal
fylle ut et kjøreskjema før hver reise.

3. Kjøreskjemaet skal minst inneholde følgende
opplysninger:

a) transportens art,

b) transportens hovedrute,

c) berørt(e) transportør(er).

4. Heftene med kjøreskjemaer skal utstedes av
vedkommende myndigheter i den medlemsstat der
transportøren er etablert, eller av organer utpekt av
vedkommende myndigheter.

5. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 16a vedta malen for kjøreskjemaet og nærmere regler
for bruken av det.».

13) I artikkel 12 første leddet går orda «internasjonal
pendeltransport med overnatting og» ut.

14) I artikkel 13

� vert nr. 2 oppheva,

� nr. 3 vert «etter samråd med medlemsstatene» endra
til «etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16a».

15) I artikkel 14

� nr. 1 går orda «eller pendeltransport» i innleiinga ut,

� skal nr. 1 siste strekpunktet lyde: «� transportpris.».

16) Artikkel 16 skal lyde:

«Artikkel 16

Sanksjoner og gjensidig bistand

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten der
transportøren er etablert, skal tilbakekalle
fellesskapslisensen fastsatt i artikkel 3a dersom innehaveren

� ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3
nr. 1,

� har gitt unøyaktige opplysninger med hensyn til de
data som var nødvendige for å utstede
fellesskapslisensen.

2. Den utstedende myndighet skal tilbakekalle en tillatelse
dersom innehaveren ikke lenger oppfyller de vilkår som

var avgjørende for utstedelsen av tillatelsen i henhold til
denne forordning, særlig dersom medlemsstaten der
transportøren er etablert, anmoder om det. Den utstedende
myndighet skal umiddelbart underrette vedkommende
myndigheter i den berørte medlemsstat.

3. Ved alvorlig overtredelse eller gjentatte mindre
overtredelser av trafikksikkerhetsreglene, særlig med
hensyn til reglene for kjøretøyer, førernes kjøre- og hviletid
og utførelse uten tillatelse av parallell eller midlertidig trans-
port nevnt i artikkel 2 nr. 1.3, kan vedkommende
myndigheter i etableringsmedlemsstaten til transportøren
som har begått overtredelsen, bl.a. tilbakekalle
fellesskapslisensen eller midlertidig og/eller delvis
tilbakekalle de bekreftede kopiene av fellesskapslisensen.

Disse sanksjonene fastsettes etter hvor alvorlig
overtredelsen begått av fellesskapslisensens innehaver er,
og ut fra det samlede antall bekreftede kopier vedkommende
har til rådighet for sin internasjonale transportvirksomhet.

4. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal på
sitt territorium forby transportører som har begått alvorlige
og gjentatte overtredelser av trafikksikkerhetsregler, særlig
med hensyn til reglene for kjøretøyer og førernes kjøre- og
hviletid, å utføre internasjonal persontransport i henhold
til denne forordning. De skal umiddelbart underrette
vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat.

5. Medlemsstatene skal på anmodning gi hverandre alle
relevante opplysninger de har til rådighet, om

� overtredelser av denne forordning og av andre
fellesskapsregler for internasjonal persontransport
med turvogn og buss som er begått på deres
territorium av en transportør fra en annen
medlemsstat, samt om iverksatte sanksjoner,

� sanksjoner som er iverksatt overfor egne transportører
for overtredelser begått på en annen medlemsstats
territorium.».

17) Ny artikkel 16a skal lyde:

«Artikkel 16a

Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel,
skal Kommisjonen bistås av den rådgivende komité som
er nedsatt ved rådsforordning (EF) nr. 12/98 av
11. desember 1997 om fastsetjing av vilkåra for at
transportørar skal kunne utføre innanlands persontransport
på veg i ein medlemsstat der dei ikkje høyrer heime(*), og
som ledes av Kommisjonens representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
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om utkastet, om nødvendig ved avstemning, innen en frist
som lederen kan fastsette etter hvor mye saken haster.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat
ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til
komiteens uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen
om på hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.
___________
(*) EFT L 4 av 8.1.1998, s. 10.».

18) I artikkel 19 skal andre leddet lyde:

«Medlemsstatene skal særlig treffe tiltak med hensyn til
midler til å utøve kontroll og med hensyn til de sanksjoner
som skal komme til anvendelse ved overtredelse av
bestemmelsene i denne forordning; de skal treffe alle
nødvendige tiltak for å sikre at disse sanksjonene iverksettes.
De fastsatte sanksjoner skal være effektive, forholdsmessige
og avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette
Kommisjonen om de aktuelle tiltak innen tolv måneder etter
den dag denne forordning trer i kraft, og om senere endringer
snarest mulig. De skal sikre at alle tiltakene får anvendelse
uten forskjellsbehandling på grunnlag av transportørens
nasjonalitet eller etableringssted.»

19) Vedlegget vert bytt ut med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Etter samråd med Kommisjonen skal medlemsstatane innan
11. desember 1998 vedta dei tiltaka som er naudsynte for å
gjennomføre denne forordninga, og melde frå til Kommisjonen
om dette.

Artikkel 3

Kommisjonen skal innan 31. desember 1999 leggje fram for
Europaparlamentet og Rådet ein rapport om resultata av
gjennomføringa av denne forordninga.

Artikkel 4

Denne forordninga tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 11. desember 1998, bortsett frå artikkel 1
nr. 3, som skal nyttast frå 11. juni 1999.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 11. desember 1997.

For Rådet

M. DELVAUX-STEHRES

Formann

____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG

DET EUROPEISKE FELLESSKAP

(a)

(Kraftig, blått papir � format DIN A4)

(Første side av lisensen)

(Tekst på det, de eller et av de offisielle språk i medlemsstaten som utsteder lisensen.)

Nasjonalitetsbokstav for medlemsstaten(1) Navn på vedkommende myndighet
som utsteder lisensen  eller organ

LISENS nr. ...

for internasjonal persontransport med turvogn og buss for en annens regning

Innehaveren av denne lisens(2) .................................................................................................................

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

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

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

har tillatelse til på Fellesskapets territorium å utføre internasjonal persontransport på vei for en annens
regning i henhold til vilkårene fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 684/92 av 16. mars 1992, endret ved
forordning (EF) nr. 11/98, og i samsvar med de alminnelige bestemmelser i denne lisens.

Særlige merknader: . .................................................................................................................................

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

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

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

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

Denne lisens er gyldig fra ...................................... til .........................................................................

Utstedt i .......................................................... den ......................................................................

........................................................................ (3)

_______________________-

(1) (B) Belgia, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (GR) Hellas, (E) Spania, (F) Frankrike, (IRL) Irland, (I) Italia, (L) Luxembourg, (NL)
Nederland, (A) Østerrike, (P) Portugal, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Det forente kongerike.

(2) Transportørens navn eller forretningsnavn og fullstendige adresse.

(3) Underskrift og stempel til vedkommende myndighet eller organ som utsteder lisensen.
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Alminnelige bestemmelser

1. Denne lisens er utstedt i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 684/92 av 16. mars 1992 om innføring
av felles regler for internasjonal persontransport med turvogn og buss, endret ved forordning (EF)
nr. 11/98.

2. Denne lisens er utstedt av vedkommende myndigheter i etableringsmedlemsstaten til transportøren,
som utfører persontransport for en annens regning, og som

� i sin etableringsmedlemsstat har tillatelse til å utføre persontransport med turvogn og buss i
form av rutetransport, herunder spesiell rutetransport eller transport utenfor rute,

� oppfyller vilkårene fastsatt i samsvar med fellesskapsreglene om adgang til å utøve ervervsmessig
nasjonal og internasjonal persontransport på vei,

� oppfyller trafikksikkerhetsreglene som gjelder for førere og kjøretøyer.

3. Denne lisens gir tillatelse til å utføre internasjonal persontransport med turvogn og buss for en
annens regning på alle strekninger som tilbakelegges på Fellesskapets territorium,

� der avgangssted og bestemmelsessted befinner seg i to ulike medlemsstater, med eller uten
transitt gjennom én eller flere medlemsstater eller tredjestater,

� fra en medlemsstat til en tredjestat og omvendt, med eller uten transitt gjennom én eller flere
medlemsstater eller tredjestater,

� mellom tredjestater, med transitt gjennom territoriet til én eller flere medlemsstater,

samt kjøring uten passasjerer i forbindelse med slik transport på de vilkår som er fastsatt i forordning
(EØF) nr. 684/92.

I forbindelse med transport fra en medlemsstat til en tredjestat og omvendt får forordning (EØF)
nr. 684/92 anvendelse for den strekning som tilbakelegges på territoriet til den medlemsstat der
passasjerene tas opp og slippes av, så snart den nødvendige avtale er inngått mellom Fellesskapet
og vedkommende tredjestat.

4. Denne lisens er personlig og kan ikke overdras.

5. Denne lisens kan tilbakekalles av vedkommende myndighet i den medlemsstat som har utstedt den,
særlig dersom transportøren

� ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 684/92,

� har gitt unøyaktige opplysninger med hensyn til de data som var nødvendige for å utstede eller
fornye lisensen,

� har begått en alvorlig overtredelse eller gjentatte mindre overtredelser av trafikksikkerhetsreglene,
særlig med hensyn til reglene for kjøretøyer, førernes kjøre- og hviletid og utførelse uten
tillatelse av parallell eller midlertidig transport nevnt i artikkel 2 nr. 1.3 i forordning (EØF)
nr. 684/92. Vedkommende myndigheter i etableringsmedlemsstaten til transportøren som har
begått overtredelsen, kan bl.a. tilbakekalle fellesskapslisensen eller midlertidig og/eller delvis
tilbakekalle de bekreftede kopiene av fellesskapslisensen.

Disse sanksjonene fastsettes etter hvor alvorlig overtredelsen begått av fellesskapslisensens innehaver
er, og ut fra det samlede antall bekreftede kopier vedkommende har til rådighet for sin internasjonale
transportvirksomhet.
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6. Originalen av lisensen skal oppbevares av transportøren. En bekreftet kopi av lisensen skal
oppbevares i kjøretøyet som benyttes til å utføre internasjonal transport.

7. Denne lisens skal på anmodning forevises godkjent kontrollør.

8. Innehaveren må på enhver medlemsstats territorium overholde gjeldende lover og forskrifter i
medlemsstaten, særlig med hensyn til transport og trafikk.

9. Med «rutetransport» menes regelmessig transport av passasjerer langs bestemte ruter der passasjerene
blir tatt opp og sluppet av ved stoppesteder som er fastsatt på forhånd. Rutetransport skal kunne
brukes av alle uansett om det eventuelt må foretas reservasjon.

Transportens regelmessige karakter berøres ikke av at driftsvilkårene for transporten tilpasses.

Rutetransport krever tillatelse.

Med «spesiell rutetransport» menes regelmessig rutetransport av bestemte kategorier passasjerer,
slik at andre passasjerer utelukkes, langs bestemte ruter der passasjerene blir tatt opp og sluppet av
ved stoppesteder som er fastsatt på forhånd.

Spesiell rutetransport omfatter bl.a.:

a) transport av arbeidstakere mellom hjem og arbeidsplass,

b) transport av skoleelever og studenter mellom hjem og utdanningsinstitusjon,

c) transport av militært personell og deres familier mellom hjem og kaserneområde.

Transporten skal anses som spesiell rutetransport selv om den tilrettelegges for å tilfredsstille
brukernes ulike behov.

Det kreves ikke tillatelse for å utføre spesiell rutetransport dersom den er omfattet av en avtale som
er inngått mellom arrangøren og transportøren.

For organisering av parallell eller midlertidig transport som betjener den samme kundekrets som
eksisterende rutetransport, kreves det tillatelse.

Med «transport utenfor rute» menes transport som ikke faller inn under definisjonen av rutetransport,
herunder spesiell rutetransport, og som særlig kjennetegnes ved at den brukes til å frakte grupper av
passasjerer som er satt sammen etter initiativ fra en kunde eller fra transportøren selv. For organisering
av parallell eller midlertidig transport som tilsvarer eksisterende rutetransport, og som betjener den
samme kundekrets som rutetransporten, kreves det tillatelse etter framgangsmåten fastsatt i avsnitt II
i forordning (EØF) nr. 684/92. Slik transport skal fortsatt regnes som transport utenfor rute, selv
om den utføres med en viss regelmessighet.

Det kreves ikke tillatelse for å utføre transport utenfor rute.»

____________
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 12/98

av 11. desember 1997

om fastsetjing av vilkåra for at transportørar skal kunne utføre innanlands persontransport på
veg i ein medlemsstat der dei ikkje høyrer heime(*)

___________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 4 av 8.1.1998, s. 10, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF C 60 av 29.2.1996, s. 10, og TEF C 124 av 21.4.1997, s. 73.

(2) TEF C 30 av 30.1.1997, s. 40.

(3) Europaparlamentsfråsegn av 28. november 1996 (TEF C 380 av 16.12.1996,
s. 35), felles haldning frå Rådet av 14. april 1997 (TEF C 164 av 30.5.1997,
s. 17) og europaparlamentsavgjerd av 16. juli 1997 (TEF C 286 av
22.9.1997, s. 84).

(4) TEF L 251 av 29.8.1992, s. 1.

(5) Dom av 1. juni 1994. Sak C-388/92, Europaparlamentet mot Rådet (samling
1994, s. I-2081).

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 75,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

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

ut frå desse synsmåtane:

1) Rådsforordning (EØF) nr. 2454/92 av 23. juli 1992 om
fastsettelse av vilkår for å gi transportører som ikke er
hjemmehørende i en medlemsstat adgang til å utføre
innenlands persontransport på vei i denne medlemsstat(4)
vart kjend ugyldig av Domstolen i dom av 1. juni 1994(5).

2) Etter artikkel 75 nr. 1 bokstav b) i traktaten inneber
innføringa av ein felles transportpolitikk m.a. at det vert
fastsett vilkår som gjer det mogleg for transportørar å utføre
innanlands transport i ein medlemsstat der dei ikkje høyrer
heime.

3) Den førnemnde føresegna inneber at alle restriksjonar for
tenesteytarane vert fjerna som botnar i nasjonaliteten deira
eller i at dei er etablerte i ein annan medlemsstat enn den
medlemsstaten der tenesta skal ytast.

4) Desse tenesteytarane bør vere underlagde ordningar som
kan jamførast, slik at ulikskapar i konkurransevilkåra som
botnar i nasjonaliteten og i etableringsstaten deira, vert

avgrensa, og slik at ei gradvis tilnærming av dei nasjonale
lovgjevingane vert fremja.

5) Definisjonane av dei ulike formene for transport med
turvogn og buss bør vere dei same som dei som er vedtekne
i samband med internasjonal transport.

6) Transportørar bør sikrast høve til å utføre visse former for
transport med turvogn og buss i medlemsstatar der dei
ikkje høyrer heime, samstundes som det vert teke omsyn
til dei spesielle kjenneteikna ved dei einskilde formene for
transport.

7) Det bør fastsetjast føresegner som skal gjelde for kabotasje.

8) Føresegnene i europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF
av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i
forbindelse med tjenesteyting(6) skal nyttast dersom
transportørar i samband med spesiell rutetransport sender
ut arbeidstakarar frå den medlemsstaten der dei vanlegvis
arbeider, og det ligg føre eit arbeidstilhøve mellom
transportørane og arbeidstakarane.

9) Når det gjeld rutetransport, bør kabotasje tillatast berre i
rutetransport som vert utførd som ein del av internasjonal
rutetransport, med unntak av transport i byar og forstader,
og vere underlagd visse vilkår, særleg gjeldande lovgjeving i
vertsmedlemsstaten.

10) Det bør vedtakast føresegner som gjer det mogleg å gripe
inn på dei aktuelle transportmarknadene dersom dei vert
alvorleg skipla.

11) Det bør skipast eit rådgjevande utval som skal hjelpe
Kommisjonen med å utarbeide dokument med omsyn til
kabotasje i form av transport utanfor rute og gje
Kommisjonen råd om vernetiltak.

12) Medlemsstatane bør hjelpe kvarandre med sikte på
tilfredsstillande gjennomføring av denne forordninga, særlig
i samband med sanksjonar som skal nyttast ved brot på
forordninga.

13) Medlemsstatane må gjere dei tiltaka som er naudsynte for
å gjennomføre denne forordninga.

______________________

(6) TEF L 18 av 21.1.1997, s. 1.
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14) Gjennomføringa av denne forordninga bør følgjast opp på
grunnlag av ein rapport som Kommisjonen skal leggje fram.

15) Etter den førnemnde dommen frå Domstolen, der forordning
(EØF) nr. 2454/92 vart kjend ugyldig, held forordninga fram
med å ha rettsverknad inntil Rådet har vedteke nye reglar
på området. Denne forordninga skal ikkje nyttast før
18 månader etter at ho har teke til å gjelde. Den ugyldige
forordninga bør difor reknast for å ha rettsverknad inntil
denne forordninga er gjennomførd fullt ut �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

På dei vilkåra som er fastsette i denne forordninga, og utan at det
vert gjort skilnad på grunnlag av nasjonaliteten eller
etableringsstaden deira, skal alle transportørar som utfører
persontransport på veg for ein annans rekning, og som har ein
fellesskapslisens slik det er fastsett i artikkel 3a i rådsforordning
(EØF) nr. 684/92 av 16. mars 1992 om innføring av felles regler
for internasjonal persontransport med turvogn og buss(1), ha
løyve til mellombels å utføre innanlands persontransport for ein
annans rekning i ein annan medlemsstat, heretter kalla
«vertsmedlemsstaten», utan å ha forretningskontor der eller utan
å vere etablert der på annan måte.

Slik innanlands transport vert heretter kalla «kabotasje».

Artikkel 2

I denne forordninga tyder

1) «rutetransport» jamleg transport av passasjerar langs faste
ruter der passasjerane vert tekne opp og sleppte av på
stoppestader som er fastsette på førehand. Rutetransport
skal kunne nyttast av alle, jamvel om det eventuelt må
reserverast plass.

Den jamlege karakteren ved rutetransporten vert ikkje
påverka av at driftsvilkåra for transporten vert tilpassa,

2) «spesiell rutetransport» regelmessig rutetransport av visse
kategoriar passasjerar, slik at andre passasjerar ikkje får
vere med, langs faste ruter der passasjerane vert tekne opp
og sleppte av på stoppestader som er fastsette på førehand.

Spesiell rutetransport omfattar m.a.:

a) transport av arbeidstakarar mellom heim og
arbeidsplass,

b) transport av skuleelevar og studentar mellom heim og
utdanningsinstitusjon,

c) transport av militært personell og familiane deira
mellom heim og kaserneområde.

Transporten skal reknast som rutetransport, sjølv om han
vert lagd til rette for å stette dei ulike krava som brukarane
har,

3) «transport utanfor rute» transport som ikkje fell inn under
definisjonen av rutetransport, medrekna spesiell
rutetransport, og som særleg har som kjenneteikn at han
vert nytta til å frakte grupper av passasjerar som er sette
saman etter initiativ frå ein kunde eller frå transportøren
sjølv. Slik transport skal framleis reknast som transport
utanfor rute, sjølv om han vert utførd jamleg,

4) «køyretøy» motorvogner som er slik utforma og utstyrde
at dei kan frakte meir enn ni personar, medrekna føraren, og
som er meinte for slik bruk.

Artikkel 3

Kabotasje skal tillatast for følgjande transportformer:

1) spesiell rutetransport, dersom han er omfatta av ei avtale
som er gjord mellom arrangøren og transportøren,

2) transport utanfor rute,

3) rutetransport, dersom han vert utførd av ein transportør
som ikkje høyrer heime i vertsmedlemsstaten, og innan
ramma av internasjonal rutetransport i samsvar med
forordning (EØF) nr. 684/92.

Kabotasje kan utførast berre i samband med slik
internasjonal transport.

Transport i byar og forstader er ikkje omfatta av
verkeområdet til dette nummeret.

«Transport i byar og forstader» tyder transport som stettar
krava til transport i ein bykjerne eller eit byområde og
krava til transport mellom denne bykjernen eller dette
byområdet og forstadene.

Artikkel 4

1. Med mindre noko anna er fastsett i regelverket til
Fellesskapet, skal kabotasje i medhald av artikkel 3 vere underlagd
dei gjeldande lovene og forskriftene i vertsmedlemsstaten på
følgjande område:

a) prisar og vilkår som gjeld for transportavtala,

b) vekt og dimensjonar på veggåande køyretøy. Vekta og
dimensjonane kan eventuelt overstige dei som gjeld i
medlemsstaten der transportøren er etablert, men dei kan
ikkje i noko tilfelle overstige dei tekniske standardane som
er oppførde i samsvarssertifikatet,

___________________

(1) TEF L 74 av 20.3.1992, s. 1. Forordninga endra ved forordning (EF)
 nr. 11/98. (TEF L 4 av 8.1.1998, s. 1).



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 18.11.1999Nr. 50/94

c) krav til transport av visse kategoriar passasjerar, som t.d.
skuleelevar, barn og rørslehemma,

d) køyre- og kviletid,

e) meirverdiavgift (mva.) på transport. På dette området skal
artikkel 21 nr. 1 bokstav a) i rådsdirektiv 77/388/EØF av
17. mai 1977 om harmonisering av medlemsstatenes
lovgivning med hensyn til omsetningsavgift � Felles
merverdiavgiftssystem: ensartet avgiftsgrunnlag(1) nyttast
på den transporten som er nemnd i artikkel 1 i denne
forordninga.

2. Med mindre noko anna er fastsett i regelverket til
Fellesskapet, skal kabotasje som er ein del av den transporten
som er nemnd i artikkel 3 nr. 3, vere underlagd dei gjeldande lovene
og forskriftene i vertsmedlemsstaten med omsyn til løyve,
tilbodsprosedyrar, kva strekningar som skal trafikkerast, kor
jamleg, kontinuerleg og hyppig transporten skal vere, og ruter.

3. Dei tekniske standardane for utforming og utstyr som må
stettast av køyretøy som vert nytta til å utføre kabotasje, skal
vere dei standardane som er fastsette for køyretøy som er godkjende
for bruk i internasjonal transport.

4. Medlemsstatane skal nytte dei nasjonale føresegnene som
er nemnde i nr. 1 og 2, på transportørar som ikkje høyrer heime i
medlemsstaten, på dei same vilkåra som gjeld for deira eigne
borgarar, slik at det på ein effektiv måte kan hindrast at det vert
gjort open eller løynd skilnad på grunnlag av nasjonalitet eller
etableringsstad.

5. Dersom det i lys av dei røynslene som er gjorde, vert slått
fast at det er naudsynt å endre lista i nr. 1 over dei områda som
føresegnene til vertsmedlemsstaten omfattar, skal Rådet ta
avgjerda si med kvalifisert fleirtal etter framlegg frå Kommisjonen.

Artikkel 5

Fellesskapslisensen eller ein rettkjend kopi av han skal forvarast
i køyretøyet og leggjast fram for ein godkjend kontrollør etter
oppmoding.

Artikkel 6

1. Kabotasje i form av transport utanfor rute skal utførast i
medhald av eit kontrolldokument, køyreskjemaet, som skal
forvarast i køyretøyet og leggjast fram for ein godkjend kontrollør
etter oppmoding.

2. Kommisjonen skal vedta ein mal for køyreskjemaet etter
den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 8, og køyreskjemaet
skal innehalde følgjande opplysningar:

a) avgangs- og framkomststad for transporten,

b) dato for avgang og avslutning av transporten.

3. Køyreskjemaa skal utferdast i hefte som er rettkjende av
den rette styresmakta eller det rette organet i etablerings-
medlemsstaten. Malen for heftet med køyreskjema skal vedtakast
av Kommisjonen etter den framgangsmåten som er fastsett i
artikkel 8.

4. Når det gjeld spesiell rutetransport, skal den avtala som er
gjord mellom transportøren og arrangøren, eller ein rettkjend kopi
av avtala, tene som kontrolldokument.

Køyreskjemaet skal likevel fyllast ut i form av ei månadsoversikt.

5. Brukte køyreskjema skal sendast tilbake til den rette
styresmakta eller det rette organet i etableringsmedlemsstaten
etter den framgangsmåten som denne styresmakta eller dette
organet har fastsett.

Artikkel 7

1. Ved utgangen av kvart kvartal og innan ein frist på tre
månader, som Kommisjonen kan redusere til éin månad i det
tilfellet som er nemnt i artikkel 9, skal den rette styresmakta eller
det rette organet i kvar medlemsstat sende Kommisjonen
opplysningar om kabotasje i form av spesiell rutetransport og
transport utanfor rute som i det aktuelle kvartalet er utførd av
transportørar som høyrer heime i medlemsstaten.

Opplysningane skal sendast inn ved hjelp av eit skjema som er
utarbeidd etter ein mal som Kommisjonen har vedteke etter
framgangsmåten i artikkel 8.

2. Dei rette styresmaktene i vertsmedlemsstaten skal éin gong
i året sende Kommisjonen ei statistisk oppgåve over kor mange
løyve som er utferda for kabotasje i form av slik rutetransport
som er nemnd i artikkel 3 nr. 3.

3. Kommisjonen skal snarast råd sende medlemsstatane
samanfattande oversikter som er utarbeidde på grunnlag av dei
opplysningane som er sende inn i medhald av nr. 1.

Artikkel 8

Når det vert vist til den framgangsmåten som er fastsett i denne
artikkelen, skal Kommisjonen få hjelp av det rådgjevande utvalet
som er nemnt i artikkel 10.

Representanten for Kommisjonen skal leggje fram for utvalet eit
utkast til tiltak som skal gjerast. Utvalet skal kome med ei fråsegn
om utkastet, om naudsynt ved røysting, innan ein frist som leiaren
kan fastsetje etter kor mykje saka hastar.

Fråsegna skal protokollførast; i tillegg skal kvar medlemsstat ha
rett til å be om å få standpunktet sitt protokollført.

____________________

(1) TEF L 145 av 13.6.1977, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv
96/95/EØF (TEF L 338 av 28.12.1996, s. 89).
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Kommisjonen skal ta mest mogleg omsyn til fråsegna frå utvalet.
Kommisjonen skal melde frå til utvalet om korleis han har teke
omsyn til fråsegna.

Artikkel 9

1. Dersom det utviklar seg alvorleg skipling av den nasjonale
transportmarknaden innanfor eit særskilt geografisk område som
botnar i eller vert forverra av kabotasje, kan ein medlemsstat
leggje saka fram for Kommisjonen med sikte på at det skal
vedtakast vernetiltak; medlemsstaten skal samstundes sende
Kommisjonen dei opplysningane som er naudsynte, og melde
frå til Kommisjonen om dei tiltaka som han har planar om å gjere
overfor transportørar som høyrer heime i medlemsstaten.

2. I nr. 1 tyder

� «alvorleg skipling av den nasjonale transportmarknaden
innanfor eit særskilt geografisk område» at det i denne
marknaden melder seg problem som er særeigne for han, og
som inneber eit alvorleg og kanskje varig overskot av tilbod
i høve til etterspurnad, noko som utgjer eit trugsmål mot
den økonomiske stabiliteten og overlevingsevna til mange
føretak som utfører persontransport på veg,

� «geografisk område» eit område som omfattar ein del av
eller heile territoriet til ein medlemsstat, eller som omfattar
ein del av eller heile territoriet til andre medlemsstatar.

3. Kommisjonen skal granske situasjonen og avgjere, etter
samråd med det rådgjevande utvalet som er nemnt i artikkel 10,
og innan éin månad etter at han mottok oppmodinga frå
medlemsstaten, om det er naudsynt å gjere vernetiltak, og skal
vedta dei dersom dei er naudsynte.

Dei tiltaka som vert gjorde i samsvar med denne artikkelen, skal
gjelde i høgst seks månader og kan fornyast éin gong med høgst
seks månader.

Kommisjonen skal straks melde frå til medlemsstatane og Rådet
om alle vedtak som er gjorde i medhald av dette nummeret.

4. Dersom Kommisjonen vedtek å gjere vernetiltak som gjeld
éin eller fleire medlemsstatar, skal dei rette styresmaktene i dei
aktuelle medlemsstatane gjere tiltak av tilsvarande omfang overfor
dei transportørane som høyrer heime i medlemsstaten, og melde
frå til Kommisjonen om dette.

Dei sistnemnde tiltaka skal nyttast seinast frå same dagen som
dei vernetiltaka som Kommisjonen har vedteke.

5. Kvar medlemsstat kan leggje fram for Rådet det vedtaket
til Kommisjonen som er nemnt i nr. 3, innan 30 dagar etter at det
er gjeve melding om det.

Rådet kan med kvalifisert fleirtal ta ei anna avgjerd innan 30 dagar
etter at saka vart lagd fram av ein medlemsstat, eller, dersom saka

vert lagd fram av fleire medlemsstatar, innan 30 dagar etter at ho
vart lagd fram for Rådet første gongen.

Avgjerda til Rådet skal gjelde i det tidsrommet som er fastsett i
nr. 3 andre leddet.

Dei rette styresmaktene i dei aktuelle medlemsstatane skal gjere
tiltak av tilsvarande omfang overfor dei transportørane som
høyrer heime i medlemsstaten, og melde frå til Kommisjonen om
dette.

Dersom Rådet ikkje tek noka avgjerd innan den fristen som er
fastsett i andre leddet, vert vedtaket til Kommisjonen endeleg.

6. Dersom Kommisjonen vurderer det slik at dei tiltaka som
er nemnde i nr. 3, må lengjast, skal han gjere framlegg for Rådet,
som skal ta ei avgjerd med kvalifisert fleirtal.

Artikkel 10

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit rådgjevande utval som er
samansett av representantar for medlemsstatane og vert leidd av
representanten for Kommisjonen.

Etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 8, skal utvalet
hjelpe Kommisjonen med å utarbeide dei malane for
køyreskjemaet, heftet med køyreskjema og skjemaet som er
nemnde i artikkel 6 og 7.

2. I tillegg skal utvalet ha til oppgåve å gje Kommisjonen råd
i samband med

� oppmodingar frå ein medlemsstat i medhald av artikkel 9
nr. 1,

� tiltak for å løyse ei alvorleg skipling av marknaden slik det
er nemnt i artikkel 9, særleg med omsyn til den praktiske
gjennomføringa av slike tiltak.

3. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 11

1. Medlemsstatane skal hjelpe kvarandre med gjennomføringa
av denne forordninga.

2. Med atterhald for straffeforfølging kan vertsmedlemsstaten
setje i verk sanksjonar mot transportørar som ikkje høyrer heime
i medlemsstaten, og som på territoriet til medlemsstaten har gjort
brot på denne forordninga, regelverket til Fellesskapet eller
nasjonale reglar på transportområdet i samband med kabotasje.

Sanksjonane skal setjast i verk utan skilnadshandsaming og i
samsvar med nr. 3.
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3. Dei sanksjonane som er nemnde i nr. 2, kan m.a. vere ei
åtvaring eller, ved alvorlege brot eller brot som skjer mange gonger,
eit mellombels forbod mot kabotasje på territoriet til den
vertsmedlemsstaten der brotet har skjedd.

Dersom det vert lagt fram ein forfalska fellesskapslisens, eit
forfalska løyve eller ein forfalska rettkjend kopi, skal det forfalska
dokumentet straks dragast inn og eventuelt sendast over snarast
råd til den rette styresmakta i den medlemsstaten der
transportøren er etablert.

4. Dei rette styresmaktene i vertsmedlemsstaten skal melde
frå til dei rette styresmaktene i etableringsmedlemsstaten om dei
brota som er gjorde, og om dei sanksjonane som eventuelt er sette
i verk overfor transportøren, og kan ved alvorlege brot eller brot
som skjer mange gonger, samstundes sende over ei oppmoding
om at det vert sett i verk sanksjonar.

Ved alvorlege brot eller brot som skjer mange gonger, skal dei
rette styresmaktene i etableringsmedlemsstaten vurdere om det
skal setjast i verk ein høveleg sanksjon overfor den aktuelle
transportøren; desse styresmaktene skal ta omsyn til den
sanksjonen som eventuelt er sett i verk i vertsmedlemsstaten, og
sikre at dei sanksjonane som vert sette i verk overfor den aktuelle
transportøren, samla sett står i høve til det brotet eller dei brota
som gav grunn til sanksjonane.

Den sanksjonen som dei rette styresmaktene i etablerings-
medlemsstaten set i verk etter samråd med dei rette styresmaktene
i vertsmedlemsstaten, kan omfatte inndraging av løyvet til å utføre
persontransport på veg.

Dei rette styresmaktene i etableringsmedlemsstaten kan òg, i
medhald av internrettslege føresegner, klage den aktuelle
transportøren inn for ein kompetent nasjonal instans.

Dei skal melde frå til dei rette styresmaktene i vertsmedlemsstaten
om dei avgjerdene som er tekne i medhald av dette nummeret.

Artikkel 12

Medlemsstatane skal syte for at transportørane kan anke alle
administrative sanksjonar som vert sette i verk overfor dei.

Artikkel 13

1. Kommisjonen skal innan 30. juni 1998 leggje fram for
Europaparlamentet og Rådet ein rapport om resultata av
gjennomføringa av forordning (EØF) nr. 2454/92 og om korleis
rutetransporten verkar i medlemsstatane.

2. Kommisjonen skal innan 31. desember 1999 leggje fram for
Europaparlamentet og Rådet ein rapport om gjennomføringa av
denne forordninga, særleg om verknaden av kabotasje på dei
nasjonale transportmarknadene.

Artikkel 14

Medlemsstatane skal i god tid vedta dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å gjennomføre denne forordninga. Dei skal
melde frå til Kommisjonen om dette.

Artikkel 15

Denne forordninga tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 11. juni 1999.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 11. desember 1997.

For Rådet

M. DELVAUX-STEHRES

Formann

_____________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 122/98
av 18. desember 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. 113/98 av 27. november 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/7/EF av 16. februar 1998
om endring av direktiv 87/102/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om forbrukerkreditt(2) skal
innlemmes i avtalen.

EØS-tilpasningen av direktiv 87/102/EØF oppheves som følge
av at direktivets artikkel 1a nr. 3 og nr. 5 oppheves �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Teksten til avtalens vedlegg XIX nr. 4 (rådsdirektiv 87/102/EØF)
skal lyde:

� 387 L 0102: Rådsdirektiv 87/102/EØF av 22. desember 1986
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
forbrukerkreditt (EFT L 42 av 12.2.1987, s. 48), endret
ved:

� 390 L 0088: Rådsdirektiv 90/88/EØF av 22. februar 1990
(EFT L 61 av 10.3.1990, s. 14),

� 398 L 0007: Europaparlaments- og rådsdirektiv
98/7/EF av 16. februar 1998 (EFT L 101 av 1.4.1998,
s. 17).�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/7/EF på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 19. 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, 18. desember 1998.

For EØS-komiteen

Formann

N. v. Liechtenstein
_____________

99/EØS/50/08

(1) EFT L 277 av 28.10.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 28.10.1999, s. 164.

(2) EFT L 101 av 1.4.1998, s. 17.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/7/EF

av 16. februar 1998

om endring av direktiv 87/102/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om forbrukerkreditt(*)

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:

For å fremme det indre markeds opprettelse og virkemåte, og for
å sikre forbrukerne en høy grad av beskyttelse, er det ønskelig at
den effektive årlige rente ved forbrukerkreditt blir beregnet etter
samme metode i hele Fellesskapet.

I henhold til artikkel 5 i rådsdirektiv 87/102/EØF(4) skal det
innføres en eller flere fellesskapsmetoder for å beregne den
effektive årlige rente.

Med sikte på å innføre denne ensartede beregningsmetoden er
det ønskelig å utarbeide en enkelt matematisk formel for beregning
av den effektive årlige rente og for å fastsette de enkelte
kredittkostnadsposter som skal inngå i beregningen, ved å angi de
kostnader som ikke skal tas med.

Ved vedlegg II til direktiv 87/102/EØF ble det innført en
matematisk formel for beregning av den effektive årlige rente, og
i artikkel 1a nr. 2 i direktivet ble det fastsatt hvilke kostnader som
skal utelates ved beregningen av «de samlede kostnader i
forbindelse med forbrukerkreditt».

I en overgangsperiode på tre år fra 1. januar 1993 kunne
medlemsstater som inntil 1. mars 1990 anvendte lover som gjorde
det mulig å bruke en annen matematisk formel for beregning av
den effektive årlige rente, fortsatt anvende denne lovgivningen.

Kommisjonen har framlagt en rapport for Rådet, som i lys av de
oppnådde erfaringer gjør det mulig å anvende en enkelt matematisk
formel innenfor Fellesskapet for å beregne den effektive årlige
rente.

Ettersom ingen medlemsstat har gjort bruk av bestemmelsene i
artikkel 1a nr. 3 i direktiv 87/102/EØF, der visse kostnader ble
utelukket ved beregningen av den effektive årlige rente i visse
medlemsstater, er denne artikkelen blitt overflødig.

Det har vist seg nødvendig med en nøyaktighet på minst én
desimal.

Et år antas å ha 365 dager eller 365,25 dager, eller (for skuddår)
366 dager, 52 uker eller 12 like lange måneder. Hver måned antas
å ha 30,41666 dager.

Forbrukerne bør ha muligheten til å gjenkjenne uttrykkene som
brukes i de ulike medlemsstatene for å betegne «effektiv årlig
rente».

Det bør umiddelbart undersøkes i hvilken utstrekning det er
nødvendig ytterligere å harmonisere forbrukerkredittens
kostnadsposter, med henblikk på å sette de europeiske
forbrukerne i stand til bedre å kunne sammenligne de effektive
årlige rentesatser som tilbys av finansinstitusjonene i de ulike
medlemsstater, og på den måten sikre at det indre marked virker
tilfredsstillende �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 87/102/EØF gjøres følgende endringer:

a) I artikkel 1a skal nr. 1 bokstav a) lyde:

� i den greske språkversjonen av direktivet:

______________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 101 av 1.4.1998, s. 17, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 122/98 av 18. desember 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 235 av 13.8.1996, s. 8 og EFT C 137 av 3.5.1997, s. 9.

(2) EFT C 30 av 30.1.1997, s. 94.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 20. februar 1997 (EFT C 85 av 17.3.1997, s.
108), Rådets felles holdning av 7. juli 1997 (EFT C 284 av 19.9.1997, s. 1)
og europaparlamentsbeslutning av 19. november 1997. Rådsbeslutning
av 18. desember 1997.

(4) EFT L 42 av 12.2.1987, s. 48. Direktivet endret ved direktiv 90/88/EØF
(EFT L 61 av 10.3.1990, s. 14).
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�To sunolikñ ethsio pdagmatikñ posostñ
epibarunshV pou exiswnei se ethsia bash tiV
parouseV axieV tou sunñlou twn trecouswn h
mellontikwn upocrewsewn (daneiwn,
exojlhsewn cai epibarunsewn) pou ecoun
analhjqei apo to daneisth cai to (daneizñmeno)
catanalwth, upologizetai sumjwna me to
maqhmatiko tupo  pou  paratiqetai sto
pararthma II,

� i den engelske språkversjonen av direktivet:

«The annual percentage rate of charge which shall be
that rate, on an annual basis which equalizes the
present value of all commitments (loans, repayments
and charges), future or existing, agreed by the creditor
and the borrower, shall be calculated in accordance
with the mathematical formula set out in Annex II.»

b) Artikkel 1a nr. 3 oppheves.

c) Artikkel 1a nr. 5 oppheves.

d) Artikkel 3 skal lyde:

«Med forbehold for rådsdirektiv 84/450/EØF av 10.
september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes lover
og forskrifter om villedende reklame(*), og for de regler og
prinsipper som gjelder om urimelig reklame, skal enhver
reklame og ethvert tilbud framvist i et forretningslokale,
som tilbyr kreditt eller tilbyr å formidle en kredittavtale og
som angir rentesats eller andre tall som gjelder
kredittkostnadene, også angi den effektive årlige rente i
form av et representativt eksempel dersom dette er den
eneste gjennomførbare metode.
____________________
(*) EFT nr. L 250 av 19.9.1984, s. 17. Direktivet sist

endret ved direktiv 97/55/EF (EFT L 290 av
23.10.1997, s. 18.»

e) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg I til dette direktiv.

f) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest to år
etter ikrafttredelsen av dette direktiv. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

President Formann
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

BASISLIGNING SOM ANGIR SAMSVAR MELLOM LÅN PÅ DEN ENE SIDE
OG TILBAKEBETALINGER OG KOSTNADER PÅ DEN ANNEN

Betydningen av bokstaver og symboler:
K er nummeret på et lån
K' er nummeret på en avdragsbetaling eller kostnadsbetaling
A

K
er størrelsen på lån nummer K

A'
K'

er størrelsen på avdragsbetaling eller kostnadsbetaling nummer K'
S er tegnet for en sum
m er nummeret på siste lån
m' er nummeret på siste avdragsbetaling eller siste kostnadsbetaling
t

K
er tidsintervallet, uttrykt i år og brøkdeler av år, mellom tidspunktet for lån nr. 1 og tidspunktene for
de senere lån nr. 2 til m

t
K'

er tidsintervallet, uttrykt i år og brøkdeler av år, mellom tidspunktet for lån nr. 1 og tidspunktet for
avdragsbetaling eller kostnadsbetaling nr. 1 til m'

i er prosentsatsen for kostnader som kan beregnes (enten ved algebra, suksessive tilnærmede
beregninger eller et dataprogram) når ligningens øvrige ledd er kjent fra kontrakten eller på annen
måte.

Merknader:

a) Beløpene som betales av den ene part til den annen på forskjellige tidspunkter, skal ikke nødvendigvis
være like store, og skal heller ikke nødvendigvis betales med like store intervaller.

b) Begynnelsestidspunktet er tidspunktet for første lån.
c) Intervallene mellom tidspunktene som brukes i beregningen, skal uttrykkes i år eller brøkdeler av år.

Et år antas å ha 365 dager eller 365,25 dager, eller (for skuddår) 366 dager, 52 uker eller 12 like lange
måneder. Hver måned antas å ha 30,41666 dager (dvs. 365/12).

d) Resultatet av beregningen skal uttrykkes med en nøyaktighet på minst én desimal. Dersom det
avrundes til en bestemt desimal, skal følgende regel gjelde:
Dersom desimalen etter denne bestemte desimalen er høyere enn eller lik 5, skal denne bestemte
desimalen forhøyes med 1.

e) Medlemsstatene skal sørge for at de løsningsmetoder som anvendes, gir et resultat som tilsvarer
eksemplene gitt i vedlegg III.»

___________

S              S
K' = m'

K' = 1

K = m

K = 1

A
K

(1 + i) tK =
A'

K'

(1 + i) tK'
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VEDLEGG II

«VEDLEGG III

BEREGNINGSEKSEMPLER

A. BEREGNING AV DEN ÅRLIGE EFFEKTIVE RENTE PÅ GRUNNLAG AV ET KALENDERÅR
(ET ÅR = 365 DAGER (ELLER 366 DAGER FOR SKUDDÅR))

Første eksempel

Lånebeløp: S = 1 000 ECU per 1. januar 1994.

Det tilbakebetales ved en enkelt innbetaling på 1 200 ECU 1. juli 1995, dvs. 1,5 år eller 546 (= 365
+ 181) dager etter långivningstidspunktet.

Ligningen blir: 1 000  =

eller

(1 + i)546/365  =1,2

1 + i =1,1296204

i = 0,1296204

Dette tallet avrundes til 13 % (eller 12,96 % dersom en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

Annet eksempel

Lånebeløpet er S = 1 000 ECU, men långiveren trekker fra 50 ECU for utgifter til administrasjon,
slik at lånet reellt sett utgjør bare 950 ECU. Som i det første eksemplet skjer tilbakebetaling med 1
200 ECU 1. juli 1995.

Ligningen blir: 950 =

eller

(1 + i)546/365  =1,263157

1 + i =1,169026

i =0,169026

Beløpet avrundes til 16,9 %.

Tredje eksempel

Lånebeløpet er per 1. januar 1994 = 1 000 ECU, som skal tilbakebetales ved to avdrag, hvert på 600
ECU, som innbetales etter henholdsvis ett og to år.

1 200

(1 + i)

5 4 6
3 6 5

1 200

(1 + i)

5 4 6
3 6 5
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Ligningen blir:

       1 000 =

Den kan løses ved algebra og gir som resultat i = 0,1306623, avrundet til 13,1 % (eller 13,07 %
dersom en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

Fjerde eksempel

Lånebeløpet er per 1. januar 1994 S = 1 000 ECU, og de beløp låntakeren skal tilbakebetale er:

etter tre måneder: (0,25 år/90 dager): 272 ECU

etter seks måneder: (0,5 år/181 dager): 272 ECU

etter tolv måneder: (1 år/365 dager): 544 ECU

Til sammen: 1 088 ECU

Ligningen blir:

                                             1 000 =

Med denne ligningen kan i beregnes ved suksessive tilnærmede beregninger som kan programmeres
inn på en lommekalkulator.

Resultatet blir i = 0,13226, avrundet til 13,2 % (eller 13,23 % dersom en nøyaktighet på to desimaler
foretrekkes).

B. BEREGNING AV DEN ÅRLIGE EFFEKTIVE RENTE PÅ GRUNNLAG AV ET
STANDARDÅR (ET ÅR = 365 DAGER ELLER 365,25 DAGER, 52 UKER ELLER 12 LIKE
LANGE MÅNEDER)

Første eksempel

Lånebeløp: S = 1 000 ECU.

Det tilbakebetales ved en enkelt innbetaling på 1 200 ECU 1,5 år (dvs. 1,5 x 365 = 547,5 dager,
1,5 x 365,25 = 547,875 dager, 1,5 x 366 = 549 dager, 1,5 x 12 = 18 måneder eller 1,5 x 52 = 78 uker)
etter långivningstidspunktet.

Ligningen blir:

1 000 =

eller

(1 + i)1,5  =1,2

1 + i =1,129243

i =0,129243

Dette tallet avrundes til 12,9 % (eller 12,92 % dersom en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

600

(1 + i)
3 6 5
7 3 0

600
(1 + i)

600
(1 + i)2

600
(1 + i)

+                =              +

272

(1 + i)
3 6 5
3 6 5

544

(1 + i)

272

(1 + i)

+                +
3 6 5

9 0
3 6 5
1 8 1

1 200

(1 + i)

1 200

(1 + i)

1 8

1 200

(1 + i)

=                   =              =
3 6 5

547,5

365,25
547,875

1 2

1 200

(1 + i)
5 2
7 8



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende18.11.1999 Nr.50/103

600

(1 + i)

600

(1 + i)

5 2

365,25

Annet eksempel

Lånebeløpet er S = 1 000 ECU, men långiveren trekker fra 50 ECU for utgifter til administrasjon,
slik at lånet reellt sett utgjør bare 950 ECU. Som i det første eksemplet skjer tilbakebetaling med 1
200 ECU 1,5 år etter långivningstidspunktet

Ligningen blir: 950 =

eller

(1 + i)1,5  =1200/950 = 1,263157

1 + i =1,168526

i =0,168526

Dette tallet avrundes til 16,9 % (eller 16,85 % dersom en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

Tredje eksempel

Lånebeløpet er 1 000 ECU, som skal tilbakebetales ved to avdrag, hvert på 600 ECU, som innbetales
etter henholdsvis ett og to år.

Ligningen blir:

1 000 =

Den kan løses ved algebra og gir som resultat i = 0,13066, avrundet til 13,1 % (eller 13,07 % dersom
en nøyaktighet på to desimaler foretrekkes).

Fjerde eksempel

Lånebeløpet er S = 1 000 ECU, og de beløp låntakeren skal tilbakebetale er:

etter tre måneder
(0,25 år/13 uker/91,25 dager/91,3125 dager): 272 ECU

etter seks måneder
(0,5 år/26 uker/182,5 dager/182,625 dager): 272 ECU

etter tolv måneder
(1 år/52 uker/365 dager/365,25 dager): 544 ECU

Til sammen 1 088 ECU

1 200

(1 + i)

1 200

(1 + i)

1 8

1 200

(1 + i)

=                   =              =
3 6 5

547,5
365,25

547,875
1 2

1 200

(1 + i)
5 2
7 8

600

(1 + i)

600

(1 + i)
3 6 5

3 6 5
3 6 5

600

(1 + i)
365,25

600

(1 + i)

600

(1 + i)

5 2

1 2

1 2

1 2
2 4

600

(1 + i)
5 2

1 4 0

600
(1 + i) 1

600
(1 + i)2

+                 =                     +365,257 3 0 730,5

=                +                   =                +

+=                +                   =                +
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Ligningen blir:

                1 000 =

Med denne ligningen kan i beregnes ved suksessive tilnærmede beregninger som kan programmeres
inn på en lommekalkulator.

Resultatet blir i = 0,13185, avrundet til 13,2 % (eller 13,19 % dersom en nøyaktighet på to desimaler
foretrekkes).»

_______

544

(1 + i)
3 6 5

272

(1 + i)

272

(1 + i)
3 6 5

91,25
3 6 5

+                 +
3 6 5182,5

544

(1 + i)
365,25

272

(1 + i)

272

(1 + i)
365,25

91,3125
365,25

365,25182,625

544

(1 + i)
1 2

272

(1 + i)

272

(1 + i)
1 2

3

1 2

1 26

=                    +                    +

=               +               +

544

(1 + i)
5 2

272

(1 + i)

272

(1 + i)
5 2

1 3
5 2

5 22 6=               +               +

544
(1 + i) 1

272
(1 + i)0,5

272
(1 + i)0,25=                 +                +
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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Kunngjøring i henhold til protokoll 4 kapittel II artikkel 19 nr. 3
i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et

overvåkningsorgan og en domstol om sak nr. COM 020.0129 - LIS

A  Meldingen

EFTAs overvåkningsorgan mottok 6. februar 1996 en anmodning om negativattest i henhold til artikkel 2
og en melding med sikte på enkeltunntak i henhold til artikkel 4 i protokoll 4 kapittel II i avtalen mellom
EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) med hensyn til samarbeid
mellom 17 norske fylkeskommuner i organisasjonen Legemiddel Innkjøp Samarbeid (LIS) om felles
innkjøp av legemidler til bruk ved fylkessykehusene.

29. september 1995 ble det mottatt en klage der klageren, Legemiddelindustriforeningen (LMI), hevder at
virksomheten til LIS utgjør en overtredelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54.

B Partene

Innsenderne av anmodningen og meldingen er de 16 fylkene som var medlemmer i LIS da organisasjonen
ble stiftet. Antallet medlemmer har i løpet av saksbehandlingen økt til 18. Medlemmene er:

Østfold fylkeskommune Rogaland fylkeskommune
Akershus fylkeskommune Hordaland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune
Oppland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune Nordland fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune Troms fylkeskommune
Telemark fylkeskommune Finnmark fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune Rikshospitalet

Bare to fylkeskommuner er ikke medlemmer i LIS: Sogn og Fjordane fylkeskommune og Oslo
fylkeskommune.

C  Samarbeidets art

Ifølge vedtektene for LIS er formålet med organisasjonen å legge grunnlag for avtaler om kjøp og levering
av legemidler på oppdrag fra fylkeskommuner og statlige sykehus, og dermed å redusere kostnadene til
slike produkter.

LIS har siden 1995 utlyst fellesanbud på vegne av sine medlemmer for innkjøp av legemidler til bruk ved
fylkessykehusene.

LIS-anbud planlegges og utføres på følgende måte: Administrasjonen for LIS utarbeider et forslag til
anbudsdokumenter basert på et første samråd mellom medlemmene om den generelle rammen for et
anbud. Deretter sendes forslaget ut til medlemmene for merknader. De enkelte medlemmene kan fritt
avgjøre hvilke substanser de ønsker LIS skal innhente anbud for. Dette er uttrykkelig fastsatt i vedtektene,
som endret 23. august 1996. Eventuelle tilleggsforslag fra medlemmene føyes til anbudsdokumentene før
anbudet utlyses av LIS på vegne av medlemmene. LIS utarbeider en liste over mottatte anbud for
medlemmene, og anbefaler som regel de anbudene den anser som de beste. Medlemmene er ikke pålagt å
følge disse anbefalingene.

99/EØS/50/09
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De enkelte medlemmene avgjør deretter om de ønsker å inngå rammeavtale med noen av leverandørene.
LIS utarbeider en standard rammeavtale. Medlemmene står fritt til å avgjøre om de ønsker å inngå slike
avtaler og hvilke produkter avtalene eventuelt skal omfatte. Når avtalene først er inngått, kan medlemmene
imidlertid ikke inngå enkeltavtaler med andre leverandører om de samme eller substituerbare produkter,
med tre unntak. Enkeltavtaler om de samme eller substituerbare produkter kan inngås for det første når
det foreligger medisinske grunner for det, for det andre med sikte på utprøving av nye produkter og
forskning, og for det tredje dersom et produkt basert på en viss substans tilvirkes i ulike former, f.eks. i
flytende form og i tablettform. Rammeavtalene har generelt en varighet på ett år.

Klageren hevder at opprettelsen og driften av LIS utgjør en overtredelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr.
1. Det oppgis flere grunner til dette. For det første hevdes det at LIS-samarbeidet fører til at medlemmene,
som har en betydelig andel av det aktuelle markedet, samordner sine forretningsvilkår. For det andre
hevdes det at LIS-samarbeidet innebærer et forbud for LIS-medlemmene mot å delta i konkurrerende
organisasjoner for innkjøpssamarbeid, og mot å inngå enkeltavtaler om innkjøp dersom LIS har hentet inn
eller vil hente inn anbud på de aktuelle produktene, og at det dermed foreligger eksklusiv kjøpsplikt for
medlemmene. For det tredje hevdes det at minsteperioden for medlemskap på tre år fastsatt i vedtektene
for LIS, og plikten til å betale årsavgift i denne perioden selv om medlemmene velger ikke å delta i
anbudene, har samme virkning som en eksklusivitetsbestemmelse.

Vedtektene for LIS slik de opprinnelig ble meldt, omfattet en bestemmelse om at medlemmene ikke kunne
delta i annet innkjøpssamarbeid for de samme produktene og brukerne som dem som var omfattet av LIS-
samarbeidet. Denne bestemmelsen ble etter drøftelser med Overvåkningsorganet fjernet med virkning fra
23. august 1996.

Videre inneholdt de opprinnelige vedtektene et forbud mot at medlemmene kunne inngå avtaler som
konkurrerte med anbud som LIS hadde innhentet eller var i ferd med å innhente, og de påla medlemmer
som ønsket å hente inn egne anbud å avklare dette med LIS på forhånd. Etter drøftelser med
Overvåkningsorganet ble disse bestemmelsene endret med virkning fra 23. august 1996. I de endrede
vedtektene er det uttrykkelig fastslått at LIS-medlemmer kan inngå enkeltavtaler om innkjøp utenfor LIS-
samarbeidet, forutsatt at de aktuelle produktene ikke allerede er gjenstand for rammeavtaler inngått med
leverandører i forbindelse med LIS-anbud. Videre har medlemmer som ønsker å hente inn egne anbud, nå
bare plikt til å varsle LIS om dette i god tid, senest i forbindelse med utformingen av et fellesanbud.

LIS hevder at medlemmene står fritt til å avgjøre om de vil delta i et LIS-anbud. Selv når de deltar i et
anbud, står de helt fritt til å velge om de vil inngå rammeavtaler om innkjøp, hvilke produkter de ønsker
å kjøpe samt hvilke leverandører avtalene eventuelt skal inngås med.

LIS utlyser også fellesanbud på vegne av medlemmene når det gjelder distribusjon av legemidler kjøpt
gjennom LIS. Et anbud utlyses etter forslag fra medlemmene. LIS utarbeider en liste over mottatte anbud
for medlemmene og anbefaler det anbud som anses å være det beste. I anbudsinnbydelsen oppgis det at
medlemmene har som intensjon å velge en felles distributør, men at de likevel står fritt til å velge. Det
enkelte medlem inngår deretter en rammeavtale om distribusjon med distributøren det har valgt, og avtalen
er eksklusiv. Rammeavtalen utarbeides av LIS for medlemmene, og har generelt en varighet på to og et
halvt år med opsjon for medlemmene til å forlenge avtalen med ett år. Samtlige LIS-medlemmer har faktisk
valgt Norsk Medisinaldepot (NMD) som distributør.

Klageren anfører at en enedistribusjonsavtale inngått mellom LIS-medlemmer og grossisten NMD påfører
produsenter og importører begrensninger med hensyn til valg av distribusjon, ettersom de vil bli tvunget
til å distribuere sine produkter gjennom NMD for å kunne levere legemidler til LIS-medlemmer. Det
hevdes at dette faktisk fjerner et konkurransenivå mellom produsenter og grossister med hensyn til salg
til sykehus i fylkeskommuner som er LIS-medlemmer.

LIS hevder at medlemmene står fritt til å avgjøre hvilken distributør de ønsker å inngå rammeavtale med,
og at de ikke er bundet til å velge én og samme distributør.
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Klageren oppgir også ulike grunner til at han anser LIS-samarbeidet som en overtredelse av EØS-avtalens
artikkel 54. Det hevdes at LIS har en dominerende stilling på markedet for alle legemidler kjøpt av
sykehus til bruk ved sykehus. Videre hevdes det at det foreligger utilbørlig utnyttelse, for det første ved
at LIS framtvinger urimelig lave priser, og for det andre ved at det pålegges urimelige forretningsvilkår, idet
anbudsdokumentene verken oppgir samlet innkjøpsmengde eller innkjøpsmengden for enkelte avtaler, og
leverandørene pålegges å inngi anbud til pris fritt levert grossist. For det tredje anføres det at LIS i
forbindelse med anbudsinnbydelse 9501 utelukket to produkter som var substitutter for produkter
omfattet av anbudet. For det fjerde anses plikten til å betale årsavgift i tre år som utilbørlig utnyttelse.

LIS-medlemmene hevder at det verken foreligger en dominerende stilling eller utilbørlig utnyttelse. Det
framholdes at samarbeidet har økt konkurransen mellom leverandørene og redusert hindringene for
nyetablering på markedet, særlig for mindre produsenter og parallellimportører. Videre vises det til at det
i anbudsinnbydelsene gis overslag over samlet innkjøpsmengde, og at dette er i samsvar med alminnelig
forretningspraksis og utgjør et tilstrekkelig grunnlag til at leverandørene kan beregne sine anbud. Det
hevdes også at leverandørene ikke pålegges å inngi anbud til pris fritt levert grossist.

D  Markedet

Det aktuelle samarbeidet gjelder innkjøp av legemidler som utelukkende benyttes ved sykehus, og legemidler
som både benyttes ved sykehus og selges av apoteker. I tillegg gjelder det markedet for engrossalg/
distribusjon av legemidler. Det geografiske marked er Norge.

LIS har framlagt opplysninger om sine markedsandeler basert på tall som ikke omfatter Rikshospitalet,
som sluttet seg til innkjøpssamarbeidet 1. januar 1999. Ifølge disse opplysningene har LIS en andel av det
samlede legemiddelmarkedet i Norge på rundt 11 %. På markedet for legemidler som utelukkende benyttes
ved sykehus, er andelen rundt 66 % . På markedet for legemidler som både benyttes ved sykehus og selges
av apoteker, har LIS en markedsandel anslått til 5 %. Alle markedsandeler har økt som følge av at
Rikshospitalet sluttet seg til LIS, men det antas at disse økningene ikke vil gi seg utslag av betydning.

I markedet for engrossalg/distribusjon av legemidler har LIS en markedsandel anslått til 11 %.

E EFTAs overvåkningsorgans innstilling

EFTAs overvåkningsorgan har til hensikt å stille seg positiv til LIS-samarbeidet. Før dette gjøres, innbys
interesserte tredje parter til å sende sine merknader, innen en måned etter at denne kunngjøring blir
offentliggjort i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, med referanse
COM 020.0129 - LIS, til følgende adresse:

EFTA Surveillance Authority
Competition and State Aid Directorate
Rue de Trèves, 74
B-1040 Brussel
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Melding om et fellesforetak
(Sak nr. COMP/37.659/C3 � Koninklijke Philips Electronics

N.V. (Philips) og LG Electronics Inc. (LGE))

1. Kommisjonen mottok 11. oktober 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1)
om en avtale der Koninklijke Philips Electronics N.V. og LG Electronics Inc. har opprettet et
fellesforetak, LG and Philips LCD Co., Ltd., på området forskning og utvikling, produksjon og salg
av aktiv matriseskjermer (flytende krystallskjermer). Partene skal etter planen markedsføre
produktene i Europa, Det fjerne østen og USA.

2.  Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket kan komme inn
under virkeområdet for rådsforordning nr. 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til det planlagte
fellesforetaket for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 331 av 19.11.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 09)
eller med post, med referansenr. COMP/37.659/C3, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate C
Office 3/103
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.31 � Hearst/Mondadori/Hearst

Mondadori Editoriale SRL)

1. Kommisjonen mottok 12. november 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(2), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(3), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene HMI International Holdings Inc., som er en del av The Hearst Corporation, og
Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Hearst Mondadori Editoriale SRL, et nyopprettet foretak som
utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� The Hearst Corporation: dagsaviser og magasiner, forlagsvirksomhet, fjernsyn og radio samt
tilknyttede tjenester og aktiviteter på Internett,

� Fininvest: fjernsyn og tilknyttede tjenester, produksjon og distribusjon av filmer, reklame og
finansielle tjenester,

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

(2) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(3) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

99/EØS/50/10
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� Hearst Mondadori Editoriale SRL: utgivelse av den italienske utgaven av Cosmopolitan, et
blad for kvinner.

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 331 av 19.11.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/JV.31 � Hearst/Mondadori/Hearst Mondadori
Editoriale SRL, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate C � Information, Communication and Multimedia
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1759 � RMC/Rugby)

1. Kommisjonen mottok 12. november 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 RMC Group p.l.c. (�RMC�) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele The Rugby Group PLC (�Rugby�) ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort
8. november 1999.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� RMC: et britisk foretak som produserer og leverer byggematerialer, ferdigblandet betong,
steinmaterialer og sement samt betongprodukter, både i Storbritannia og på verdensbasis; også
detaljhandel gjennom gjør-det-selv-forretninger, og avfallshåndtering,

� Rugby: et britisk foretak som er aktivt innen fremstilling av sement og tilknyttede produkter,
både i Storbritannia og andre steder.

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 330 av 18.11.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1759 � RMC/Rugby, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 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. COMP/M.1636 � MMS/DASA/Astrium)

1. Kommisjonen mottok 29. 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 Matra Marconi Space N.V. (MMS), som kontrolleres av Aérospatiale Matra og
Marconi Electronic Systems i fellesskap, og DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA), som tilhører
gruppen DaimlerChrysler, oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over Astrium, et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� MMS: satellitter, subsystemer til satellitter, utskytningsramper og rominfrastruktur samt
bakkestasjoner,

� DASA: sivile og militære luftfartøyer og helikoptre, satellitter, forsvarselektronikk og
flymotorer,

� Astrium: satellitter, rominfrastruktur, subsystemer til satellitter og utskytningsramper samt
bakkestasjoner.

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
326 av 13.11.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1636 - MMS/DASA/Astrium, 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/50/13

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1709 � Preussag/Babcock/Celsius)

1. Kommisjonen mottok 9. november 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 Preussag AG (Tyskland), Babcock Borsig AG (Tyskland), som kontrolleres av
Preussag, og Celsius AB (Sverige) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over foretakene Howaldstwerke-Deutshce Werk AG (HDW) (Tyskland) og
Kockums AB (Sverige), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Preussag: konsern med verdensomfattende virksomhet på ulike felt, herunder, gjennom
datterforetaket HDW, skipsbygging (ubåter med konvensjonell framdrift og store militære
overflatefartøyer),

� Babock Borsig: konstruksjonsteknisk virksomhet på ulike områder,

� Celsius: forsvar, tekniske og andre tjenester på luftfartsområdet og, gjennom datterforetaket
Kockums, skipsbygging (ubåter med konvensjonell framdrift og små militære overflatefartøyer).

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 327 av 16.11.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1709 - Preussag/Babcock/Celsius, 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/50/14

(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. COMP/M.1728 � CVC/Torraspapel)

1. Kommisjonen mottok 8. november 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 det britiske foretaket CVC Group (CVC) overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det spanske foretaket Torraspapel Group (Torraspapel), ved
kjøp av aksjer. Som en følge av dette vil Torraspapel bli fusjonert med foretakene Smurfit Condat
S.A. (Smurfit Condat) og Cartiere del Garda S.p.A. (Cartiere del Garda), som begge kontrolleres av
CVC.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� CVC: investeringsfond og forvaltning av risikokapital,

� Smurfit Condat: produksjon og salg av finpapir,

� Torraspapel: produksjon og salg av finpapir og spesialpapir.

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 328 av 17.11.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1728 - CVC/Torraspapel, 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. COMP/M.1768 � Schoyen/Goldman Sachs/Swebus)

1. Kommisjonen mottok 11. november 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 Schoyen Gruppen A/S (Schoyen) og Goldman Sachs Group Inc. (Goldman Sachs)
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Swebus AB
(Swebus), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Schoyen: bussdrift, utleie og finansiering av kjøretøyer, forsikring og rådgivning innen
energisektoren,

� Goldman Sachs: virksomhet som investeringsbank, handelsvirksomhet og førsteinvesteringer,
porteføljeforvaltning og tjenester i tilknytning til verdipapirer,

99/EØS/50/16

99/EØS/50/15

(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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� Swebus: transporttjenester med buss og turvogn.

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 328 av 17.11.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1768 - Schoyen/Goldman Sachs/Swebus, 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. COMP/M.1735 � Seita/Tabacalera)

1. Kommisjonen mottok 4. november 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 det spanske foretaket Tabacalera, S.A. og det franske foretaket Seita, S.A. i samsvar med en
forretningsavtale fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) til ett nytt
foretak med navnet Altadis, ved et offentlig tilbud om aksjeombytte fra Tabacalera overfor Seita.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Seita: produksjon, salg og engrosdistribusjon av tobakksvarer,

� Tabacalera: produksjon, salg og engrosdistribusjon av tobakksvarer.

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 326 av 13.11.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1735 - Seita/Tabacalera, 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/50/17
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1744 � UPM-Kymmene/Stora Enso/Metsäliitto)

1. Kommisjonen mottok 4. november 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 UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene), Stora Enso Oyj (Stora Enso) og Metsäliitto
Osuuskunta (Metsäliitto) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over Laitaatsillan telakka Oyj (Laitaatsillan telakka), et nyopprettet selskap som utgjør
et fellesforetak, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� UPM-Kymmene: treforedlingsforetak med verdensomfattende virksomhet,

� Stora Enso: treforedlingsforetak med verdensomfattende virksomhet,

� Metsäliitto: treforedlingsforetak med verdensomfattende virksomhet,

� Laitaatsillan telakka: skipsbygging og reparasjon av mindre skip.

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 326 av 13.11.1999. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1744 - UPM-Kymmene/Stora Enso/Metsäliitto,
til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1708 � Tapis Saint-Maclou/Allied Carpets Group)

Kommisjonen vedtok 21.10.1999 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,

(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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� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1708.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg

Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av
rådsdirektiv 90/396/EØF om tilnærming av medlemsstatenes

lovgivning om gassapparater(1)

(Offentliggjøring av titler og referanser for europeiske harmoniserte standarder i henhold til direktivet)

ESO (1) Referanse Tittel på harmonisert standard Ratifikasjonsår

CEN EN 774-4 Gassfyrte rørstråleovnssystemer 1999
med flere brennere, montert over
hodehøyde, bruk utenom
husholdninger � Del 4:
System H - Sikkerhet

(1) ESO (Europeisk standardiseringsorgan):

- CEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tlf (+32 2 ) 550 08 11, faks (+32 2) 550 08 19

- Cenelec: Rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, tlf (+32 2 ) 519 68 71, faks (+32 2) 519 69 19

- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tlf (+33 4) 92 94 42 12, faks (+33 4) 93 65 47 16.

Merk:

- Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske
standardiseringsorganene eller fra de nasjonale standardiseringsorganene oppført på en liste i vedlegget
til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(2).

- Offentliggjøring av referansene i De Europeiske Fellesskaps Tidende betyr ikke at standardene er
tilgjengelige på alle Fellesskapets språk.

- Kommisjonen sørger for ajourføring av listen.

(1) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 15.

(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen
til Rådet i perioden 25.10. � 29.10.1999

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner(*)

COM (1999) 468 CB-CO-99-550-EN(1)-C

COM (1999) 487 CB-CO-99-494-EN-C

COM (1999) 519 CB-CO-99-532-EN-C

COM (1999) 541 CB-CO-99-531-EN-C

COM (1999) 544 CB-CO-99-553-EN-C

COM (1999) 496 CB-CO-99-525-EN-C

Melding fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet - vurdering av og
framtidsutsikter for Fellesskapets humanitære
innsats (artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1257/
96)

Forslag til en europaparlaments- og
rådsforordning om innføring av et system for
identifisering og registrering av storfe, om
merking av storfekjøtt og produkter av
storfekjøtt og om oppheving av rådsforordning
(EF) nr. 820/97

Forslag til en europaparlaments- og
rådsforordning om endring av rådsforordning
(EF) nr. 820/97 om innføring av et system for
identifisering og registrering av storfe og om
merking av storfekjøtt og produkter av
storfekjøtt

Melding fra Kommisjonen til Europa-
parlamentet, Rådet og Den økonomiske og
sosiale komité om framdriften i gjennom-
føringen av handlingsplanen fastsatt i mel-
dingen om intermodalitet og transport med
flere transportsystemer i Den europeiske union
(COM(97) av 29. mai 1997)

Forslag til en rådsforordning om fastsettelse av
rammebestemmelser for Fellesskapet om
innsamling og forvaltning av nødvendige
fiskeridata i forbindelse med gjennomføring av
den felles fiskeripolitikk

Forslag til et rådsvedtak om omsetning og
administrering av bovint veksthormon (BST)
og om oppheving av rådsvedtak 90/218/EØF

Forslag til et rådsvedtak om inngåelse av en
avtale mellom Det europeiske fellesskap og
Kongeriket Norge om Norges deltakelse i
arbeidet til Det europeiske senter for over-
våking av narkotika og narkotikaavhenighet

26.10.1999 27.10.1999 24

13.10.1999 27.9.1999 30

27.10.1999 27.10.1999 28

27.10.1999 27.10.1999 13

26.10.1999 27.9.1999 6

28.10.1999 28.10.1999 10

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.

(1) �EN� viser til den engelske utgaven av COM-dokumentet.

Kode Katalognr. Tittel Vedtatt av Oversendt Antall
Kommi- Rådet sider
sjonen

99/EØS/50/21
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1999-0470-A

1999-0471-NL

1999-0476-DK

1999-0477-E

1999-0478-NL

1999-0479-DK

1999-0480-UK

1999-0481-P

1999-0482-D

1999-0483-NL

1999-0484-GR

1999-0485-NL

1999-0486-NL

10.1.2000

17.1.2000

17.1.2000

19.1.2000

26.1.2000

19.1.2000

(3)

20.1.2000

31.1.2000

22.10.1999

21.1.2000

26.1.2000

27.1.2000

Forskrift fra næringsministeren og arbeids-, helse- og
sosialministeren på forbundsnivå om endring av
forskrift om brannfarlige væsker

Utkast til forskrift om skipsavfall i forbindelse med
skipsfart på Rhinen og på innlands vannveier

Tillegg 1 til bygningsreglement 1995 av 1. april 1995

Utkast til kongelig forordning om endring av kongelig
forordning nr. 1472/1989 av 1. desember om
regulering av nominell mengde og nominell kapasitet
for visse emballerte varer

Tekniske forskrifter for radioutstyr. ETS 300 676
(utgave av mars 1997), med unntak av bestemmelsene
om elektroniske forsvarssystemer i kampfly
(nederlandsk betegnelse EMC), som får anvendelse på
mobiltjenesten innen luftfarten på frekvensbånd 118 -
137 MHz, med AM-modulasjon og en kanalavstand på
8,33 kHz

Forskrift om bekjempelse av visse smittsomme
sykdommer hos ferskvannsfisk

Tredje legemiddelkunngjøring (Aristolochia)
(midlertidig forbud) 1999

Utkast til forskrift om endring av maksimumsgrensene
for restmengder av visse plantevernmidler i produkter
av vegetabilsk opprinnelse (herunder frukt, grønnsaker
og korn) og om godkjenning av den nye listen over
maksimumsgrenser for visse plantevernmidler som er
tillatte i produkter av vegetabilsk opprinnelse
(herunder frukt, grønnsaker og korn)

Retningslinjer for prøving av beleggsmateriale til
korrosjonsbeskyttelse av hydrauliske
stålkonstruksjoner (RPB)

Forskrift om endring av forskrift om �grønne�
prosjekter

Utkast til tverrministeriell beslutning om
spesifikasjoner for og egnethetsprøving av kjemiske
dispergeringsmidler til bekjempelse av oljeforurensning
til sjøs

Forskrift om tiltak mot invasjon av fremmede
toksiske dinoflagellater 1999

Utkast til forskrift om endring av varelovforskriftene
om forbeholdte betegnelser og om tilberedelse og
håndtering av næringsmidler og om oppheving av
varelovforskriften om leskedrikker

Informasjonsrutine � tekniske forskrifter

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

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

� Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av
direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

99/EØS/50/22
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1999-0487-NL

1999-0488-NL

1999-0489-NL

1999-0490-UK

(4) (5)

26.10.1999

26.10.1999

26.10.1999

26.1.2000

Referanse( 1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Forslag til lov om endring av skattelovgivningen
(Skatteplan 2000)

Endring av enkelte skattelover (tekniske tilpasninger)

Forslag til lov om endring av skattelovgivningen
(Skatteplan 2000)

Forskrifter om motorvogner (godkjenning) 2000

Kommisjonen viser til Domstolens dom av 30. april 1996 i sak C-194/94 (CIA Security). Ifølge Domstolens
utlegning skal artikkel 8 og 9 i direktiv 83/189/EØF tolkes slik at enkeltpersoner kan påberope seg disse
artiklene overfor nasjonale domstoler, som plikter å avvise anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter
som ikke er meldt i samsvar med direktivet.

Dommen bekrefter Kommisjonens melding av 1. oktober 1986 (EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4).

Manglende overholdelse av meldingsplikten medfører derfor at de berørte tekniske forskrifter ikke får
anvendelse, og følgelig ikke kan gjøres gjeldende overfor enkeltpersoner.

Opplysninger om meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter som er oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 324 av 30. oktober 1996.

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) I denne perioden kan utkastet ikke vedtas.

(3) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom tiltaket berører tekniske spesifikasjoner eller andre krav forbundet med  skatte- eller
finanstiltak; jf. artikkel 1 nr. 9 annet ledd tredje strekpunkt i direktiv 83/189/EØF.

(5) Informasjonsrutinen avsluttet.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Sak C-262/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Trimeles Diikitiko Protodikio Irakliou (første
kammer), ved nevnte domstols beslutning av 30. juni 1999 i saken P. Louloudakis mot den greske stat.

Sak C-285/99 og C-286/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Consiglio di Stato, fjerde kammer,
i egenskap av rettsorgan, ved nevnte domstols beslutninger av 27. april og 26. mai 1999 i sakene 1)
Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni mot ANAS - Ente Nazionale per le Strade og
Società Italiana per Condotte d�Acqua og 2) Impresa Ing. Mantovani SpA mot ANAS - Ente Nazionale
per le Strade.

Sak C-290/99: Søksmål anlagt 3. august 1999 av Rådet for Den europeiske union mot Dr. Martin
Bangemann.

Sak C-291/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Trieste, første sivilkammer, ved
nevnte domstols beslutning av 24. mai 1999 i saken Crossbow Srl mot Ministero delle Finanze.

Sak C-293/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Commissione Tributaria di Primo Grado di
Trento, Sezione No 6, ved nevnte domstols beslutning av 10. juni 1999 i saken Energy Service Srl mot
Direzione delle Entrate per la Provincia di Trento.

Sak C-264/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Diikitiko Protodikio (forvaltningsdomstol i
første instans) (23. kammer med tre medlemmer), Aten, ved nevnte domstols beslutning av 26. juli 1999
i saken Athinaiki Zithopiia (Aten bryggerier) AE mot den greske stat.

Sak C-301/99 P: Anke inngitt 11. august 1999 av Areacova S.A. og 27 andre mot beslutning truffet 8. juli
1999 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer) i sak T-12/96 mellom Aeracova
S.A. og 30 andre, og Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-318/99: Søksmål anlagt 26. august 1999 av Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-331/99: Søksmål anlagt 7. september 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak T-337/99: Søksmål anlagt 10. september 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.

Sak T-338/99: Søksmål anlagt 10. september 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.

Avskriving i registeret av sak C-182/96: Forbundsrepublikken Tyskland mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak C-259/98: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Avskriving i registeret av sak C-64/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice
(England & Wales), Queen�s Bench Division (Commercial Court)): Pace Airline Services Ltd mot Aerotrans
Luftfahrtagentur GmbH.

Avskriving i registeret av sak C-406/95: Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT C 314 av 30.10.1999.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom (tredje kammer) av 16. september 1999 i sak T-182/96: Partex - Companhia
Portuguesa de Serviços SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sosialpolitikk - Det europeiske
sosialfond - annulasjonssøksmål - redusert finansiell støtte - faktagrunnlag og regnskap attestert korrekte
- den berørte stats myndighet ratione temporis - formell begrunnelse - forsvarets rettigheter - misbruk av
rettigheter - berettigede forventninger - vern av hevdvunne rettigheter - myndighetsmisbruk).

Førsteinstansdomstolens dom (fjerde kammer) av 29. september 1999 i sak T-126/97: Sonasa - Sociedade
Nacional de Segurança, Lda mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (annulasjonssøksmål - Det
europeiske sosialfond - redusert finansiell støtte - berettigede forventninger - rettssikkerhet - god forvaltning
- utilstrekkelig formell begrunnelse).

Førsteinstansdomstolens dom av 9. juli 1999 i sak T-110/98: RJB Mining plc mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (EKSF-traktaten - statsstøtte - driftsstøtte - godkjenning ex post facto av allerede
utbetalt støtte - bedring av mottakerbedriftenes levedyktighet med henblikk på artikkel 3 i vedtak nr.
3632/93/EKSF).

Førsteinstansdomstolens dom av 9. september 1999 i sak T-127/98: UPS Europe SA mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (konkurranse - søksmål for handlingsunnlatelse - Kommisjonens
undersøkelsesplikt - rimelig frist).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 4. august 1999 i sak T-106/98: Fratelli Murri SpA mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (erstatningssøksmål - erstatning utenfor kontraktsforhold - foreldelsesfrist).

Beslutning truffet av Førsteinstansdomstolens president 20. juli 1999 i sak T-59/99 R: Ventouris Group
Enterprises SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse � betaling av bot � bankgaranti
- prosedyre for midlertidige forføyninger � suspendert gjennomføring).

Sak T-187/99: Søksmål anlagt 20. august 1999 av AGRANA Zucker-GesmbH mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-188/99: Søksmål anlagt 20. august 1999 av Euroalliages mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-191/99: Søksmål anlagt 25. august 1999 av David Petrie, Victoria Jane Primhak, David Verzoni og
A.L.L.S.I. (Associazione Lettori di Lingua Stranieri in Italia) mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-208/99: Søksmål anlagt 17. september 1999 av Martin Bangemann mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-19/98: Impreglio S.p.A. mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT C 314 av 30.10.1999.
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