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KOMMISJONSDIREKTIV 98/14/EF

av 6. februar 1998

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist endret
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF, særlig artikkel
13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 92/53/EØF(2) av 18. juni 1992
om endring av direktiv 70/156/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner
og deres tilhengere(3), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 92/53/EØF skal Kommisjonen på
grunnlag av en rapport som skulle være utarbeidet innen
31. desember 1994, foreslå endringer som er nødvendige for å
forbedre typegodkjenningsordningene og gjøre det lettere å ta i
bruk kjøretøyer i medlemsstatene.

I henhold til artikkel 9 i direktiv 70/156/EØF skal de internasjonale
reglene fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for
Europa, som er oppført i direktivets vedlegg IV del II, anerkjennes
som likeverdige med de aktuelle særdirektivene. Det relevante
vedlegget og tabellen som viser de tilsvarende reglementene, må
endres og ajourføres for å sikre at samsvaret mellom reglementene
og direktivene går klart fram.

I samsvar med artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF skal en
medlemsstat som foretar typegodkjenning, treffe de nødvendige
tiltak i samsvar med vedlegg X for å kontrollere om det er truffet
tilstrekkelige tiltak for å sikre at produserte kjøretøyer, systemer,
deler eller tekniske enheter er i samsvar med den godkjente typen.

Det er av vesentlig betydning at godkjenningsmyndighetenes krav
til kontroll av produksjonssamsvar harmoniseres. For å sikre
ensartet anvendelse og fortolkning er det derfor nødvendig å ta
med særlige retningslinjer for hvilke rutiner som skal følges.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 skal nr. 1 lyde:

«1. Søknad om typegodkjenning for en kjøretøytype skal
framlegges for en medlemsstats godkjenningsmyndighet av
produsenten. Søknaden skal ledsages av en opplysnings-
mappe som inneholder opplysningene som kreves i henhold
til vedlegg III, og av typegodkjenningsdokumentene i
henhold til hvert av de særdirektiver som får anvendelse, i
samsvar med vedlegg IV eller XI. Opplysningspakken med
hensyn til typegodkjenning av systemer og tekniske enheter
for hvert særdirektiv skal også gjøres tilgjengelig for
godkjenningsmyndigheten inntil typegodkjenning utstedes
eller nektes.»

2. I artikkel 4 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav c) endres «et relevant særdirektiv» til «det
relevante særdirektivet nevnt i vedlegg IV eller XI»,

b) i bokstav d) endres «det relevante særdirektivet» til
«det relevante særdirektivet nevnt i vedlegg IV eller
XI»,

c) tilføyes følgende ledd:

«Ved typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til
vedlegg XI eller artikkel 8 nr. 2 bokstav c) eller ved
typegodkjenning av et system, en del eller en teknisk
enhet i henhold til vedlegg XI eller artikkel 8 nr. 2
bokstav c), som omfatter begrensninger eller unntak

______________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 81 av 18.3.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/1999 av 26. februar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.

(2) EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1.

(3) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 1.
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fra enkelte bestemmelser i det relevante særdirektivet,
skal begrensningene i gyldigheten og unntakene framgå
av typegodkjenningsdokumentet, som får et særlig
godkjenningsnummer i samsvar med bestemmelsene
i vedlegg VII.

Dersom opplysninger i opplysningsmappene nevnt
i bokstav a), b), c) og d) ovenfor angir bestemmelser
for spesialkjøretøyer som anført i de relevante
kolonnene i vedlegg XI med tillegg, skal slike
bestemmelser og unntak også framgå av
typegodkjenningsdokumentet.»

3. Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

Endring av typegodkjenninger

1. Den medlemsstat som har gitt typegodkjenning, skal
treffe de nødvendige tiltak for å sikre at den blir underrettet
om enhver endring av opplysningene i opplysningspakken.

2. Søknad om endring eller utvidelse av en
typegodkjenning skal framlegges utelukkende for den
medlemsstat som har gitt den opprinnelige type-
godkjenningen.

3. Dersom det er gjort endringer i opplysningene i
opplysningspakken for en typegodkjenning av et system,
en del eller en teknisk enhet, skal godkjenningsmyndigheten
i den aktuelle medlemsstaten om nødvendig utstede
ajourførte sider i opplysningspakken og merke hver av de
ajourførte sidene slik at de endringer som er gjort, og datoen
for ny utstedelse klart framgår. En konsolidert, ajourført
versjon av opplysningspakken ledsaget av en detaljert
beskrivelse av endringen skal også anses å oppfylle dette
kravet.

Hver gang det utstedes ajourførte sider eller en konsolidert,
ajourført versjon, skal innholdsfortegnelsen for
opplysningspakken (som er vedlagt typegodkjennings-
dokumentet) også endres slik at den viser datoen for de
siste endringene eller datoen for den konsoliderte, ajourførte
versjonen.

Dersom i tillegg en av opplysningene på typegodkjennings-
dokumentet (bortsett fra i vedleggene) er endret, eller
dersom kravene i direktivet er endret etter datoen som er
påført typegodkjenningsdokumentet, skal endringen anses
som en «utvidelse», og godkjenningsmyndigheten i den
aktuelle medlemsstaten skal utstede et ajourført
typegodkjenningsdokument (merket med utvidelses-
nummer) som klart skal angi begrunnelsen for utvidelsen
og datoen for ny utstedelse.

Dersom godkjenningsmyndigheten i den aktuelle
medlemsstaten finner at en endring i en opplysningspakke
tilsier ny prøving eller nye kontroller, skal den underrette
produsenten om dette, og dokumentene nevnt i første, annet
og tredje ledd ovenfor skal utstedes først når den nye
prøvingen eller de nye kontrollene er gjennomført med
tilfredsstillende resultat.

4. Dersom det er gjort endringer i opplysningspakken
for en typegodkjenning av et kjøretøy, skal godkjennings-
myndigheten i den aktuelle medlemsstaten om nødvendig
utstede ajourførte sider i opplysningspakken og merke hver
av de ajourførte sidene slik at de endringer som er gjort, og
datoen for ny utstedelse klart framgår. En konsolidert,
ajourført versjon av opplysningspakken ledsaget av en
detaljert beskrivelse av endringen skal også anses å oppfylle
dette kravet.

Hver gang det utstedes ajourførte sider eller en konsolidert,
ajourført versjon, skal innholdsfortegnelsen for
opplysningspakken (som er vedlagt typegodkjennings-
dokumentet) også endres slik at den viser datoen for de
siste endringene eller datoen for den konsoliderte, ajourførte
versjonen.

Dersom det i tillegg enten er nødvendig med flere kontroller
eller en av opplysningene på typegodkjenningsdokumentet
(bortsett fra i vedleggene) er endret, eller dersom kravene i
et av særdirektivene som gjelder på den dato da det gis
forbud mot å ta i bruk kjøretøyet, er endret etter datoen
som er påført typegodkjenningsdokumentet, skal endringen
anses som en «utvidelse», og godkjenningsmyndigheten i
den aktuelle medlemsstaten skal utstede et ajourført
typegodkjenningsdokument (merket med utvidelses-
nummer) som klart skal angi begrunnelsen for utvidelsen og
datoen for ny utstedelse.

Dersom godkjenningsmyndigheten i den aktuelle
medlemsstaten finner at en endring i en opplysningspakke
tilsier nye kontroller, skal den underrette produsenten om
dette, og dokumentene nevnt i første, annet og tredje ledd
ovenfor skal utstedes først når de nye kontrollene er
gjennomført med tilfredsstillende resultat. Alle ajourførte
dokumenter skal sendes til de andre godkjennings-
myndighetene innen én måned.

5. Dersom det er åpenbart at en typegodkjenning av et
kjøretøy er i ferd med å bli ugyldig fordi en eller flere
typegodkjenninger gitt i henhold til særdirektivene vist til i
opplysningspakken er i ferd med å bli ugyldige eller på
grunn av innføringen av et nytt særdirektiv i vedlegg IV del
I, skal godkjenningsmyndigheten i den medlemsstat som
gav typegodkjenningen, minst én måned før type-
godkjenningen av kjøretøyet blir ugyldig, underrette
godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene om
dette, samt opplyse om datoen eller identifikasjons-
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nummeret for det siste kjøretøyet som ble produsert i
samsvar med det gamle typegodkjenningsdokumentet.

6. For kjøretøygrupper som ikke berøres av endringer av
kravene i særdirektiver eller i dette direktiv, skal det ikke
kreves endring av typegodkjenningen.»

4. I artikkel 6 nr. 1 tilføyes følgende ledd:

«Samsvarssertifikatet skal framstilles på en slik måte at
forfalskning forhindres. Det skal derfor være trykt på papir
som enten er beskyttet med fargegrafikk eller er vannmerket
med produsentens identifikasjonsmerke.»

5. I artikkel 8 nr. 2 gjøres følgende endringer:

a) I bokstav b) gjøres følgende endringer:

i) I nr. 1 endres «det begrensede antall fastsatt» til
«de begrensninger som er fastsatt».

ii) Nr. 2 skal lyde:

«2) For at nr. 1 skal kunne anvendes på én eller
flere kjøretøytyper i en bestemt gruppe,
skal produsenten sende søknad om dette
ti l  vedkommende myndighet i  hver
medlemsstat som berøres av at slike
kjøretøytyper tas i bruk. Søknaden skal angi
hvilke tekniske og/eller økonomiske
begrunnelser den bygger på.

Innen tre måneder skal disse medlems-
statene avgjøre om de godtar at den aktuelle
kjøretøytypen registreres på deres
territorium, og hvor mange enheter som
tillates registrert.

Enhver medlemsstat som berøres av at slike
kjøretøytyper tas i bruk, skal være ansvarlig
for å sikre at produsenten overholder
bestemmelsene i vedlegg XII del B.

Medlemsstatene skal hvert år sende
Kommisjonen en liste over de unntak som
er gitt.»

b) Bokstav c) skal lyde:

«c) Kjøretøyer, deler eller tekniske enheter som er
framstilt på grunnlag av teknikker eller
konstruksjonsprinsipper som på grunn av sin
art ikke kan oppfylle ett eller flere av kravene i
ett eller flere av særdirektivene

I dette tilfellet kan medlemsstaten gi en
typegodkjenning der gyldigheten er begrenset
til medlemsstatens eget territorium, men skal
innen én måned oversende en kopi av
typegodkjenningsdokumentet med vedlegg til
godkjenningsmyndighetene i de andre
medlemsstatene og til Kommisjonen. Samtidig
skal medlemsstaten sende en søknad til
Kommisjonen om ti l latelse t i l  å gi
typegodkjenning i samsvar med dette direktiv.
Søknaden skal ledsages av en mappe som
inneholder følgende:

� begrunnelsen for at de aktuelle teknikkene
eller prinsippene hindrer at kjøretøyet,
delen eller den tekniske enheten oppfyller
kravene i ett eller flere av de relevante
særdirektivene,

� en beskrivelse av hvilke sikkerhets- og
miljøvernaspekter som berøres, og hvilke
tiltak som er truffet,

� en beskrivelse av prøving og prøvings-
resultater som viser at sikkerheten og
miljøvernet er på et minst like høyt nivå
som det kravene fastsatt i ett eller flere av
de relevante særdirektivene tilsier,

� forslag ti l  endringer i  de relevante
særdirektivene eller eventuelt forslag til nye
særdirektiver.

Kommisjonen skal innen tre måneder etter
datoen for mottak av den fullstendige mappen
oversende et utkast til vedtak til komiteen nevnt
i artikkel 13. Kommisjonen skal etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 beslutte
om medlemsstaten skal gis tillatelse til å gi
typegodkjenning i samsvar med dette direktiv
eller ikke.

Bare søknaden om å gi typegodkjenning og
utkastet t i l  vedtak vil  bli  oversendt
medlemsstatene på deres nasjonale språk, men
medlemsstatene kan anmode om å få tilsendt
hele innholdet i mappen på originalspråket som
en forutsetning for at det kan gjøres vedtak etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 13.

Dersom det vedtas å godkjenne søknaden, kan
medlemsstaten gi typegodkjenning i samsvar
med dette direktiv. Vedtaket skal i slike tilfeller
også fastslå om det skal settes begrensninger
(for eksempel en tidsfrist) for gyldigheten av
typegodkjenningen. Ikke i noe tilfelle skal
typegodkjenningens gyldighetstid være kortere
enn 36 måneder.
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Når de relevante særdirektivene er blitt tilpasset
den tekniske utvikling slik at kjøretøyene, delene
eller de tekniske enhetene som det er gitt
typegodkjenning for i henhold til bestemmelsene
i denne bokstav, overholder kravene i
endringsdirektivene, skal medlemsstatene
omgjøre slike typegodkjenninger til normale
typegodkjenninger, og det skal gis en rimelig
frist f.eks. for at produsentene kan endre
godkjenningsmerkene på delene. Dette vil
omfatte sletting av alle henvisninger til
begrensninger eller unntak og utskifting av alle
særlige type-godkjenningsnumre med normale
typegodkjennings-numre.

Dersom de nødvendige tiltak for å tilpasse
særdirektivene ikke er truffet, kan gyldigheten
av typegodkjenninger som er gitt i henhold til
bestemmelsene i denne bokstav, forlenges ved
et ytterligere vedtak gjort etter framgangsmåten
i artikkel 13 etter søknad fra medlemsstaten som
har gitt typegodkjenningen.»

6. I artikkel 10 nr. 2 skal annet punktum lyde:

«Kontroll med at produktene er i samsvar med den godkjente
type, skal begrenses til rutinene fastsatt i del 2 og 3 i vedlegg
X og i de særdirektivene som inneholder særlige krav.»

7. I artikkel 13 skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Dersom Kommisjonen gjør vedtak om endringer i et
særdirektiv, skal den på grunnlag av de samme endringene
vedta de nødvendige endringer i de relevante vedleggene til
dette direktiv.»

8. Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
30. september 1998. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

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

3. Medlemsstatene skal fra 1. oktober 1998 anvende
bestemmelsene nevnt i nr. 1 på nye kjøretøytyper. På anmodning
fra produsenten kan imidlertid den forrige modellen for
samsvarssertifikatet fremdeles brukes i tolv måneder etter nevnte
dato for ferdigoppbygde kjøretøyer, og i 18 måneder for kjøretøyer
som er ferdigstilt etter rutinen for etappevis typegodkjenning.

4. Dette direktiv innebærer ikke at typegodkjenninger som er
gitt før direktivet trer i kraft, blir ugyldige, eller skal ikke være til
hinder for at slike typegodkjenninger kan utvides på vilkårene i
det direktivet de opprinnelig ble gitt i henhold til. Innen tolv
måneder etter datoen nevnt i nr. 3 for ferdigoppbygde kjøretøyer
og 18 måneder for kjøretøyer som er ferdigstilt etter rutinene for
etappevis typegodkjenning, skal imidlert id al le
samsvarssertifikater utstedt av produsenten være i samsvar med
mønsteret angitt i vedlegg IX til direktiv 70/156/EØF, som endret
ved dette direktiv.

5. Med hensyn til typegodkjenning av kjøretøytyper skal
medlemsstatene anvende dette direktiv bare på kjøretøyer i gruppe
M

1
 utstyrt med forbrenningsmotor, inntil vedleggene er endret

slik at de også omfatter kjøretøyer i gruppe M
1
 som drives med

andre motorer enn forbrenningsmotorer, og andre kjøretøygrupper.
I mellomtiden skal bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv
70/156/EØF, endret ved direktiv 87/403/EØF(1), gjelde ved
typegodkjenning av kjøretøyer i andre kjøretøygrupper.

6. Medlemsstatene skal bare på anmodning fra produsenten
anvende artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, som endret ved
dette direktiv, på spesialkjøretøyer nevnt i vedlegg XI, inntil
datoen(e) som fastsettes i en endring av dette direktiv med sikte
på at det skal omfatte kjøretøyer i andre grupper enn M

1.

I mellomtiden skal medlemsstatene gi nasjonal typegodkjenning
for slike kjøretøyer eller deler og tekniske enheter til slike
kjøretøyer og tillate at de registreres, selges og tas i bruk i samsvar
med bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.

7. Inntil 31. desember 1997 for ferdigoppbygde kjøretøyer,
inntil 31. desember 1999 for kjøretøyer som er ferdigstilt etter
rutinene for etappevis typegodkjenning, og inntil datoene nevnt
i nr. 6 for spesialkjøretøyer nevnt i vedlegg XI, får artikkel 7 nr. 1
og 2 i direktiv 70/156/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke
anvendelse på kjøretøyer, deler og tekniske enheter av en type
som det er gitt nasjonal typegodkjenning for før 1. januar 1996
for ferdigoppbygde kjøretøyer eller før 1. januar 1998 for
kjøretøyer som er ferdigstilt etter rutinen for etappevis
typegodkjenning, og de får heller ikke anvendelse på
spesialkjøretøyer før datoene nevnt i nr. 6 eller på en type som en
medlemsstat har registrert og gitt tillatelse til å selge og ta i bruk
før 1. januar 1996 for ferdigoppbygde kjøretøyer eller før
1. januar 1998 for kjøretøyer som er ferdigstilt etter rutinen for
etappevis typegodkjenning, eller før datoene nevnt i nr. 6.

_________________

(1) EFT L 220 av 8.8.1987, s. 44.
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8. Typegodkjenninger som er gitt i henhold til de særdirektiver
som utgjør en del av den nasjonale typegodkjenningsrutinen nevnt
i nr. 6 og 7, skal fortsatt gjelde etter datoene fastsatt i nr. 6 og 7,
med mindre et av vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 3 fjerde ledd i
direktiv 70/156/EØF, som endret ved dette direktiv, kommer til
anvendelse.

9. I påvente av harmonisering av registrerings- og avgifts-
systemene i medlemsstatene i forbindelse med kjøretøyer som
omfattes av dette direktiv, kan medlemsstatene bruke nasjonale
kodesystemer for å lette registrering og beskatning på eget
territorium. For dette formål kan medlemsstatene foreta en
underoppdeling av de versjonene som framgår av del II i vedlegg
III, forutsatt at opplysningene som brukes til underoppdelingen,
er eksplisitt angitt i opplysningspakken, eller at de kan avledes
fra den ved en enkel beregning. Medlemsstatene kan også anmode
om at nasjonale kodenumre skal framgå av samsvarssertifikatet.

10. I påvente av en endring av direktiv 70/156/EØF slik at det
også omfatter kjøretøyer i andre grupper enn M

1
, kan

medlemsstatene gi typegodkjenninger for spesialkjøretøyer nevnt
i vedlegg XI etter rutinen for etappevis typegodkjenning, på
grunnlag av typegodkjenningsdokumenter utstedt til produsenten
av basiskjøretøyet/det delvis oppbygde kjøretøyet, i de grupper
der bestemmelsene i vedlegg XI betyr at kjøretøyet oppfyller
kravene for den gruppen som basiskjøretøyet/det delvis
oppbygde kjøretøyet hører til.

Ved påfølgende registrering skal produsenten av basiskjøretøyer/
delvis oppbygde kjøretøyer i andre grupper enn M

1 
dessuten

utstede en skriftlig erklæring i samsvar med vedlegg XV.

11. Med forbehold for artikkel 8 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv
70/156/EØF, som endret ved dette direktiv, skal nr. 6 og 7 i denne
artikkel ikke tillate at medlemsstatene gjør unntak fra en
bestemmelse i et særdirektiv eller i dette direktiv som fastsetter
krav basert på en total harmonisering med hensyn til
typegodkjenning av kjøretøyer, deler eller tekniske enheter, og at
de tas i bruk for første gang.

12. Bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 bokstav b), med unntak av
ordene «i henhold til artikkel 5 nr. 5» og artikkel 8 nr. 2 bokstav
b) 1) annet strekpunkt, får anvendelse på kjøretøyer av gruppe
M

1
 med forbrenningsmotor som er registrert etter datoene nevnt

i nr. 7 i denne artikkel, og som ikke er ledsaget av et gyldig
samsvarssertifikat.

13. Gyldigheten av typegodkjenninger som er gitt tidligere i
henhold til bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 bokstav c) i direktiv
70/156/EØF, skal anses som forlenget én gang for et tidsrom på
tolv måneder fra sin utløpsdato.

Artikkel 3

1. Innen 31. desember 2000 skal Kommisjonen på grunnlag
av relevante opplysninger fra vedkommende godkjennings-
myndigheter utarbeide en rapport om anvendelsen av europeiske
typegodkjenningsrutiner, der det særlig, men ikke utelukkende,
legges vekt på virkningen for små og mellomstore bedrifter (SMB)
som er engasjert i etappevis oppbygging, og eventuelt foreslå
endringer som er nødvendige for å forbedre harmoniserings-
prosessen.

2. Innen 31. desember 2000 skal Kommisjonen utarbeide en
rapport om vilkårene i medlemsstatene for anvendelse av del B
nr. 1 i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF, som endret ved dette
direktiv, og eventuelt foreslå en forenkling av disse kravene.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. februar 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. Følgende innsettes på slutten av «Oversikt over vedlegg»

«Vedlegg XV: Erklæring fra produsent av basiskjøretøyer/delvis oppbygde kjøretøyer i andre
grupper enn M

1
.»

2. Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I (a)

FULLSTENDIG LISTE OVER OPPLYSNINGER TIL BRUK VED TYPEGODKJENNING
AV KJØRETØYER

(Alle opplysningsdokumenter som er nevnt i dette direktiv og i særdirektivene, skal utelukkende
inneholde utdrag fra denne listen, og skal følge det samme nummereringssystem.)

Følgende opplysninger skal, dersom de er aktuelle, framlegges i tre eksemplarer og omfatte en
innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i hensiktsmessig målestokk på A4-sider eller
brettet til dette formatet, og være tilstrekkelig detaljerte. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig
detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektroniske betjeningsinnretninger, må
det framlegges opplysninger om deres bruksegenskaper.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):.....................................................................................

0.2. Type:........................................................................................................................

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):.............................................................................

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet (b):..........................................

0.3.1. Merkingens plassering:..............................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe (c):.....................................................................................................

0.4.1 Klassifisering etter hva slags farlig gods kjøretøyet skal transportere:........................

0.5. Produsentens navn og adresse:...................................................................................

0.6. Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og preginger

0.6.1. På understellet:.............................................................................................................

0.6.2. På karosseriet:.............................................................................................................

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske
enheter:.....................................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse(r):..........................................
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1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:...............................................

1.2. Målsatt tegning av hele kjøretøyet:.....................................................................................

1.3. Antall aksler og hjul:...........................................................................................................

1.3.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul:....................................................................

1.3.2. Antall og plassering av styrende aksler:.............................................................................

1.3.3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):.......................................................

1.4. Understell (dersom slikt forekommer) (oversiktstegning):...................................................

1.5. Materiale i rammebjelker(d):....................................................................................................

1.6. Plassering og innretning av motor:........................................................................................

1.7. Førerhus (frambygd eller normalt)(z):.................................................................................

1.8. Rattside: venstre/høyre(1)

1.8.1. Kjøretøyet er utstyrt for høyre-/venstrekjøring(1)

1.9. Angi om motorvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere og om
tilhengeren er en semitrailer, slepvogn eller påhengsvogn: angi om det dreier seg om et
kjøretøy bestemt for temperaturkontrollert transport av gods:...........................................

2. MASSER OG DIMENSJONER(e) (mm og kg) (se tegning dersom slik forekommer)

2.1. Akselavstand(er) (ved største belastning)(f):..........................................................................

2.1.1. For semitrailere

2.1.1.1. Avstand mellom aksen gjennom kingbolten og bakerste punkt på semitraileren.................

2.1.1.2. Største avstand mellom aksen gjennom kingbolten og et tilfeldig punkt på semitrailerens
front:........................................................................................................................................

2.1.1.3. Semitrailerens særlige akselavstand (som definert i nr. 7.6.1.2 i vedlegg I til direktiv
97/27/EF):...............................................................................................................................

2.2. For trekkvogner

2.2.1. Avstand mellom svingskive og bakaksel (største og minste; for delvis oppbygde kjøretøyer
angis tillatte verdier) (g):.......................................................................................................

2.2.2. Svingskivens største høyde (standardisert)(h):..................................................................

2.3. Akselsporvidde(r) og -bredde(r)

2.3.1. Sporvidde for hver enkelt styrende aksel(i):.........................................................................
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2.3.2. Sporvidde for alle andre aksler(i):.........................................................................................

2.3.3. Bredde for den bredeste bakakselen:.....................................................................................

2.3.4. Bredde for fremste aksel:........................................................................................................

2.4. Kjøretøyets hovedmål (utvendige mål)

2.4.1. For understell uten karosseri

2.4.1.1. Lengde (j):............................................................................................................................

2.4.1.1.1 Største tillatte lengde:............................................................................................................

2.4.1.1.2. Minste tillatte lengde:............................................................................................................

2.4.1.2. Bredde (k):............................................................................................................................

2.4.1.2.1. Største tillatte bredde:.............................................................................................................

2.4.1.2.2. Minste tillatte bredde:..........................................................................................................

2.4.1.3. Høyde (i driftsferdig stand)(l) (for fjæringer som kan høydejusteres, indikeres normal
innstilling under kjøring):........................................................................................................

2.4.1.4. Overheng foran(m):.................................................................................................................

2.4.1.4.1. Frivinkel foran(na): ........ grader

2.4.1.5. Overheng bak(n):....................................................................................................................

2.4.1.5.1. Frivinkel bak(nb): ....... grader

2.4.1.5.2. Koplingspunktets minste og største tillatte overheng (nd):....................................................

2.4.1.6. Bakkeklaring (som definert i del A nr. 4.5 i vedlegg II til rådsdirektiv 70/156/EØF):................

2.4.1.6.1. Mellom akslene:......................................................................................................................

2.4.1.6.2. Under forakselen (-akslene):...............................................................................................

2.4.1.6.3. Under bakakselen (-akslene):...............................................................................................

2.4.1.7. Rampevinkel (nc): .... grader

2.4.1.8. Ytterste tillatte posisjoner for karosseriets tyngdepunkt og/eller innvendige innretninger
og/eller utstyr og/eller nyttelast:...........................................................................................

2.4.2. For understell med karosseri

2.4.2.1. Lengde(j):..........................................................................................................................

2.4.2.1.1. Lasteflatens lengde:.............................................................................................................

2.4.2.2. Bredde(k):..........................................................................................................................
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2.4.2.2.1. Veggtykkelse (for et kjøretøy bestemt for temperaturkontrollert transport av gods):............

2.4.2.3. Høyde (i driftsferdig stand)(l) (for fjæringer kan høydejusteres, indikeres normal innstilling
under kjøring):...................................................................................................................

2.4.2.4. Overheng foran (m):..............................................................................................................

2.4.2.4.1. Frivinkel foran (na): ......... grader

2.4.2.5. Overheng bak (n):...............................................................................................................

2.4.2.5.1. Frivinkel bak(nb): ......... grader

2.4.2.5.2. Koplingspunktets minste og største tillatte overheng (nd):.................................................

2.4.2.6. Bakkeklaring (som definert i del A nr. 4.5 i vedlegg II til rådsdirektiv 70/156/EØF)

2.4.2.6.1. Mellom akslene:...................................................................................................................

2.4.2.6.2. Under forakselen (-akslene):..................................................................................................

2.4.2.6.3. Under bakakselen (-akslene):................................................................................................

2.4.2.7. Rampevinkel (nc): ....... grader

2.4.2.8. Ytterste ti l latte posisjoner for nyttelastens tyngdepunkt (for ikke-ensartet
belastning):............................................................................................................................

2.5. Understellets masse uten karosseri (uten førerhus, kjølevæske, smøremidler, drivstoff,
reservehjul, verktøy og fører):.................................................................................................

2.5.1. Fordeling av massen på akslene:...........................................................................................

2.6. Kjøretøyets masse med karosseri, og når det gjelder trekkvogner i en annen gruppe enn
M

1
, med kopling, i driftsferdig stand, eller understellets masse med førerhus dersom

karosseriet og/eller koplingen ikke leveres av produsenten (med kjølevæske, smøremidler,
drivstoff, alle øvrige væsker bortsett fra spillvann, verktøy, reservehjul og fører og, for
busser og turvogner, mannskapsmedlemmets masse (75 kg) dersom kjøretøyet er utstyrt
med et mannskapssete) (o) (største og minste for hver variant):..........................................

2.6.1. Fordeling av massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste for hver variant):..............................................................

2.7. For et delvis oppbygd kjøretøy, det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets minste masse
som oppgitt av produsenten:...............................................................................................

2.7.1. Fordeling av massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet:.....................................................................................................................

2.8. Største teknisk tillatte totalmasse oppgitt av produsenten (y) (største og minste masse
for hver variant):.....................................................................................................................

2.8.1. Fordeling av massen på akslene, og for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste masse for hver variant):...............................................
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2.9. Største teknisk tillatte trykk/masse på hver aksel:...............................................................

2.10. Største teknisk tillatte trykk/masse på hver akselgruppe:.....................................................

2.11. Motorvognens største teknisk tillatte trekkbare masse for

2.11.1. Slepvogn:..........................................................................................................................

2.11.2. Semitrailer:........................................................................................................................

2.11.3. Påhengsvogn:....................................................................................................................

2.11.3.1. Største forhold mellom koplingsoverheng(p) og akselavstand:............................................

2.11.3.2. Største V-verdi: ........ (kN)

2.11.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse:....................................................................

2.11.5. Kjøretøyet er/er ikke(1) egnet som trekkvogn (nr. 1.2 i vedlegg II til direktiv 77/389/EØF)

2.11.6. Største masse av ubremset tilhenger:.....................................................................................

2.12. Største teknisk tillatte statiske vertikale belastning/masse på kjøretøyets koplingspunkt:

2.12.1. For motorvognen:.............................................................................................................

2.12.2. For semitraileren eller påhengsvognen:..................................................................................

2.12.3. Koplingens største tillatte masse (dersom den ikke monteres av produsenten):...................

2.13. Areal mellom ytre og indre vendesirkel:...............................................................................

2.14. Forholdet mellom motoreffekt og tillatt totalmasse: ........ (kW/kg)

2.14.1. Forholdet motoreffekt/vogntogets største teknisk tillatte totalmasse (i henhold til
definisjonen gitt i nr. 7.10 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF): ......... (kW/kg)

2.15. Største stigning ved igangsetting (bare kjøretøyet): ........ %

2.16. Beregnet største tillatte masse ved registrering/i drift: (valgfritt: når disse verdiene er
oppgitt, skal de kontrolleres i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv
97/27/EF):..........................................................................................................................

2.16.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering/i drift (største og minste):...................

2.16.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering/i drift, og for en semitrailer
eller påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som oppgitt av produsenten
når den er lavere enn den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet (største og
minste):...............................................................................................................................

2.16.3. Beregnet største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering/i drift (største og
minste):...................................................................................................................................

2.16.4. Beregnet største tillatte trekkbare masse ved registrering/i drift (største og
minste):.................................................................................................................................
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2.16.5. Beregnet største tillatte masse for vogntoget ved registrering/i drift (største og
minste):.................................................................................................................................

3. MOTOR(q)

3.1. Produsent:.........................................................................................................................

3.1.1. Produsentens motorkode (påført motoren eller identifisert på annen måte):.....................

3.2. Forbrenningsmotor

3.2.1. Opplysninger om motoren

3.2.1.1. Arbeidsprinsipp: elektrisk tenning/kompresjonstenning, firetakts/totakts(1)

3.2.1.2. Antall sylindere og deres innretning:...................................................................................

3.2.1.2.1. Innvendig diameter(r): ....... mm

3.2.1.2.2. Slaglengde(r): ....... mm

3.2.1.2.3. Tenningsrekkefølge:

3.2.1.3. Slagvolum(s): ....... cm3

3.2.1.4. Volumetrisk kompresjonsforhold(2):.....................................................................................

3.2.1.5. Tegninger av forbrenningskammer, stempeltopp og, for motorer med elektrisk tenning,
stempelringer:.......................................................................................................................

3.2.1.6. Tomgangsturtall(2): ....... min-1

3.2.1.7. Innhold i volumprosent av karbonmonoksid i eksos ved tomgang(2): ..... % oppgitt av
produsenten (bare for motorer med elektrisk tenning)

3.2.1.8. Største netto effekt(t): ...... kW ved ...... min-1 (oppgitt av produsenten)

3.2.1.9. Største tillatte motorturtall oppgitt av produsenten: ...... min-1

3.2.1.10. Største netto dreiemoment(t): ....... Nm ved ........ min-1 (oppgitt av produsenten)

3.2.2. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/annet(1)

3.2.2.1. RON, blyholdig:..................................................................................................................

3.2.2.2. RON, blyfri:........................................................................................................................

3.2.2.3. Påfyllingsrør for drivstofftank: innsnevring/etikett(1)

3.2.3. Drivstofftank(er)

3.2.3.1. Hoveddrivstofftank(er)

3.2.3.1.1. Antall, volum, materiale:.....................................................................................................

3.2.3.1.2. Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem,
låser, ventiler og festeinnretninger:.....................................................................................



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.6.2000

 00

Nr.28/160

3.2.3.1.3. Tegning som tydelig viser plasseringen av kjøretøyets tank(er):.......................................

3.2.3.2. Reservetank(er) for drivstoff

3.2.3.2.1. Antall, volum, materiale:........................................................................................................

3.2.3.2.2. Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem,
låser, ventiler og festeinnretninger:........................................................................................

3.2.3.2.3. Tegning som tydelig viser plasseringen av kjøretøyets tank(er):......................................

3.2.4. Drivstofftilførsel

3.2.4.1. Ved forgasser(e): ja/nei(1)

3.2.4.1.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.4.1.2. Type(r):............................................................................................................................

3.2.4.1.3. Antall montert:..................................................................................................................

3.2.4.1.4. Innstillinger(2)

3.2.4.1.4.1. Sprøytedyser:......................................................
3.2.4.1.4.2. Venturi:.................................................................
3.2.4.1.4.3. Flottørkammernivå:..............................................
3.2.4.1.4.4. Flottørmasse:.......................................................
3.2.4.1.4.5. Flottørnål:............................................................

3.2.4.1.5 Kaldstartsystem: manuelt/automatisk(1)

3.2.4.1.5.1. Virkemåte(r):.....................................................................................................................

3.2.4.1.5.2. Driftsområde/innstillinger(1)(2):.........................................................................................

3.2.4.2. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning): ja/nei(1)

3.2.4.2.1. Systembeskrivelse:...........................................................................................................

3.2.4.2.2. Virkemåte: direkte innsprøyting/forkammer/virvelkammer(1)

3.2.4.2.3. Innsprøytingspumpe

3.2.4.2.3.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.4.2.3.2. Type(r):............................................................................................................................

3.2.4.2.3.3. Største drivstofftilførsel(1)(2): ..... mm3/slag eller syklus ved pumpeturtall på: ..... min-1,
eller eventuelt et karakteristikkdiagram:

3.2.4.2.3.4. Innsprøytingsinnstilling(2):...............................................................................................

3.2.4.2.3.5. Forinnsprøytingskurve(2):................................................................................................

3.2.4.2.3.6. Kalibreringsprosedyre: prøvingsbenk/motor(1)

ü
ï
ï
ý
ï
ï
þ

Eller en kurve for drivstofftilførsel
i forhold til luftstrøm og inn-
stillinger som kreves for å opprett-
holde kurven.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.6.2000 Nr.28/161

3.2.4.2.4. Turtallsregulator

3.2.4.2.4.1. Type:................................................................................................................................

3.2.4.2.4.2. Avreguleringsturtall

3.2.4.2.4.2.1. Avreguleringsturtall med belastning: ....... min-1

3.2.4.2.4.2.2 Avreguleringsturtall uten belastning: ....... min-1

3.2.4.2.5. Innsprøytingsledninger

3.2.4.2.5.1. Lengde: ....... mm

3.2.4.2.5.2. Innvendig diameter: ....... mm

3.2.4.2.6. Innsprøytingsdyse(r):.......................................................................................................

3.2.4.2.6.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.4.2.6.2. Type(r):............................................................................................................................

3.2.4.2.6.3. Åpningstrykk(2): ........ kPa eller karakteristikkdiagram(2):.................................................

3.2.4.2.7. Kaldstartsystem

3.2.4.2.7.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.4.2.7.2. Type(r):............................................................................................................................

3.2.4.2.7.3. Beskrivelse:.......................................................................................................................

3.2.4.2.8. Hjelpestartinnretning

3.2.4.2.8.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.4.2.8.2. Type(r):............................................................................................................................

3.2.4.2.8.3. Systembeskrivelse:...........................................................................................................

3.2.4.3. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved elektrisk tenning): ja/nei(1)

3.2.4.3.1. Virkemåte: innsugingsmanifold (ettpunkts/flerpunkts(1) /direkte innsprøyting/annet
(spesifiser)(1)):..................................................................................................................

3.2.4.3.2. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.4.3.3. Typer(r):...........................................................................................................................
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3.2.4.3.4. Systembeskrivelse

3.2.4.3.4.1. Betjeningsinnretningens type eller nummer:.............
3.2.4.3.4.2. Type drivstoffregulator:...........................................
3.2.4.3.4.3. Type luftstrømføler:.................................................
3.2.4.3.4.4. Type drivstoffordeler:..............................................
3.2.4.3.4.5. Type trykkregulator:................................................
3.2.4.3.4.6. Type mikrobryter:....................................................

3.2.4.3.4.7. Type justeringsskrue for tomgangsturtall:................
3.2.4.3.4.8. Type gasspjeldhus:...................................................
3.2.4.3.4.9. Type vanntemperaturføler:.......................................
3.2.4.3.4.10. Type lufttemperaturføler:.........................................
3.2.4.3.4.11. Type lufttemperaturbryter:......................................

3.2.4.3.5. Innsprøytingsdyser: åpningstrykk(2): ....... kPa eller karakteristikkdiagram(2):................

3.2.4.3.6. Innsprøytingsinnstilling:...................................................................................................

3.2.4.3.7. Kaldstartsystem

3.2.4.3.7.1. Virkemåte(r):.....................................................................................................................

3.2.4.3.7.2. Driftsområde/innstillinger(1)(2):.........................................................................................

3.2.4.4. Matepumpe

3.2.4.4.1. Trykk(2): ..... kPa eller karakteristikkdiagram(2):.................................................................

3.2.5. Elektrisk anlegg

3.2.5.1. Nominell spenning: ...... V, positiv/negativ kopling til jord(1)

3.2.5.2. Generator

3.2.5.2.1. Type:................................................................................................................................

3.2.5.2.2. Nominell effekt: ...... VA

3.2.6. Tenning

3.2.6.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.6.2. Type(r):............................................................................................................................

3.2.6.3. Virkemåte:.........................................................................................................................

3.2.6.4. Fortenningskurve(2):.........................................................................................................

3.2.6.5. Statisk tenningsinnstilling(2): ..... grader før øvre dødpunkt

3.2.6.6. Stiftåpning(2): ..... mm

3.2.6.7. Kamvinkel(2): ..... grader

3.2.7. Kjølesystem (væske/luft)(1)

Ved andre systemer enn
kontinuerlig innsprøyting gis
tilsvarende data.

ü
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ý
ï
ï
ï
ï
ï
þ



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.6.2000 Nr.28/163

3.2.7.1. Nominell innstilling av betjeningsinnretningen for motortemperatur:...................................

3.2.7.2. Væske

3.2.7.2.1. Væsketype:.......................................................................................................................

3.2.7.2.2. Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(1)

3.2.7.2.3. Spesifikasjoner: ....................................................................................................... , eller

3.2.7.2.3.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.7.2.3.2. Type(r):............................................................................................................................

3.2.7.2.4. Utvekslingsforhold:..........................................................................................................

3.2.7.2.5. Beskrivelse av viften og dens driftsmekanisme:...............................................................

3.2.7.3. Luft

3.2.7.3.1. Vifte: ja/nei(1)

3.2.7.3.2. Spesifikasjoner:.................................................................................................................

3.2.7.3.2.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.7.3.2.2. Type(r):............................................................................................................................

3.2.7.3.3. Utvekslingsforhold:..........................................................................................................

3.2.8. Innsugingsanlegg

3.2.8.1. Overlader: ja/nei(1)

3.2.8.1.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.2.8.1.2. Type(r):............................................................................................................................

3.2.8.1.3. Beskrivelse av anlegget (f.eks. største ladetrykk: ....... kPa, overtrykksventil dersom slik
forekommer):.....................................................................................................................

3.2.8.2. Mellomkjøler: ja/nei(1)

3.2.8.3. Innsugingsundertrykk ved nominelt motorturtall og med 100 % belastning
Minste tillatte: ....... kPa
Største tillatte: ....... kPa

3.2.8.4. Beskrivelse og tegninger av innsugingsrør og deres tilbehør (plenumskammer,
oppvarmingsutstyr, supplerende luftinntak osv.):...........................................................

3.2.8.4.1. Beskrivelse av innsugingsmanifold (med tegninger og/eller fotografier):...........................

3.2.8.4.2. Luftfilter, tegninger:...........................................................................................................

3.2.8.4.2.1. Merke(r):..........................................................................................................................
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3.2.8.4.2.2. Type(r):...........................................................................................................................

3.2.8.4.3. Innsugingslyddemper, tegninger:.....................................................................................

3.2.8.4.3.1. Merke(r):.........................................................................................................................

3.2.8.4.3.2. Type(r):...........................................................................................................................

3.2.9. Eksosanlegg

3.2.9.1. Beskrivelse og/eller tegning av eksosmanifolden:..............................................................

3.2.9.2. Beskrivelse og/eller tegning av eksosanlegget:...................................................................

3.2.9.3. Største ti l latte eksosmottrykk ved nominelt motorturtall  og med 100 %
belastning: ....... kPa

3.2.9.4. Lydpotte(r): For fremre, midtre og bakre lydpotte: konstruksjon, type, merking, dersom
relevant for utvendig støy: støydempende innretninger i motorrommet og på
motoren:............................................................................................................................

3.2.9.5. Plassering av eksosutløpet:...............................................................................................

3.2.9.6. Lydpotte som inneholder fibermaterialer:..........................................................................

3.2.10. Minste tverrsnittareal av innsugings- og eksosporter:.........................................................

3.2.11. Ventilinnstilling eller tilsvarende data

3.2.11.1. Største ventilløftehøyde, åpnings- og lukkevinkler eller innstillingsdata for alternative
fordelingsanlegg, i forhold til dødpunktene:.......................................................................

3.2.11.2. Referanse- og/eller innstillingsområder(1):............................................................................

3.2.12. Tiltak mot luftforurensning

3.2.12.1. Innretning for resirkulering av veivhusgasser (beskrivelse og tegninger):..............................

3.2.12.2. Supplerende forurensingsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke
omfattes av andre numre):..................................................................................................

3.2.12.2.1. Katalysator: ja/nei(1)

3.2.12.2.1.1. Antall katalysatorer og katalysatorelementer:.....................................................................

3.2.12.2.1.2. Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner, form og volum:...........................................

3.2.12.2.1.3. Type katalytisk funksjon:...................................................................................................

3.2.12.2.1.4. Samlet mengde edelmetaller:.................................................................................................

3.2.12.2.1.5. Relativ konsentrasjon:..........................................................................................................

3.2.12.2.1.6. Substrat (struktur og materiale):...........................................................................................
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3.2.12.2.1.7. Celletetthet:........................................................................................................................

3.2.12.2.1.8. Type katalysatorhus:

3.2.12.2.1.9. Katalysatoren(e)s plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget):.........................

3.2.12.2.1.10 Varmeskjold: ja/nei(1)

3.2.12.2.2. Oksygenføler: ja/nei(1)

3.2.12.2.2.1. Type:.................................................................................................................................

3.2.12.2.2.2. Plassering:..........................................................................................................................

3.2.12.2.2.3. Kontrollområde:................................................................................................................

3.2.12.2.3. Luftinnsprøyting: ja/nei(1)

3.2.12.2.3.1. Type (pulserende luft, kompressor osv.):.........................................................................

3.2.12.2.4. Eksosresirkulering: ja/nei(1)

3.2.12.2.4.1. Spesifikasjoner (volumstrøm osv.):...................................................................................

3.2.12.2.5. Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp: ja/nei(1)

3.2.12.2.5.1. Detaljert beskrivelse av innretningene og deres innstilling:................................................

3.2.12.2.5.2. Tegning av innretningen for reduksjon av fordampingsutslipp:........................................

3.2.12.2.5.3. Tegning av karbonkanisteren:............................................................................................

3.2.12.2.5.4. Masse av tørt kull: ...... g

3.2.12.2.5.5. Skjematisk tegning av drivstofftanken med opplysninger om volum og materiale:...........

3.2.12.2.5.6. Tegning av varmeskjoldet mellom drivstofftanken og eksosanlegget:................................

3.2.12.2.6. Partikkelfelle: ja/nei(1)

3.2.12.2.6.1. Partikkelfellens dimensjoner, form og volum:....................................................................

3.2.12.2.6.2. Partikkelfellens type og utforming:...................................................................................

3.2.12.2.6.3. Plassering (referanseavstand i eksosanlegget):...................................................................

3.2.12.2.6.4. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:...................................

3.2.12.2.7. Andre systemer (beskrivelse og virkemåte):......................................................................

3.2.13. Plassering av merket med absorpsjonsfaktor (gjelder bare motorer med kompresjons-
tenning):..............................................................................................................................

3.2.14. Opplysninger om eventuelle innretninger for begrensning av drivstofforbruket (dersom de
ikke omfattes av andre numre):.........................................................................................
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3.3. Elektrisk motor

3.3.1. Type (vikling, magnetisering):............................................................................................

3.3.1.1. Største effekt over 1 time: ....... kW

3.3.1.2. Driftsspenning: ....... V

3.3.2. Batteri

3.3.2.1 Antall celler:......................................................................................................................

3.3.2.2. Masse: ....... kg

3.3.2.3. Kapasitet: ....... Ah (amperetimer)

3.3.2.4. Plassering:.........................................................................................................................

3.4. Andre motorer eller kombinasjoner av motorer (opplysninger om motorens
deler):..................................................................................................................................

3.5. Utslipp av CO2/drivstofforbruk (u) (verdi oppgitt av produsenten)

3.5.1. Utslipp av CO2: ..... g/km

3.5.2. Drivstofforbruk (bykjøring): ..... l/100 km

3.5.3. Drivstofforbruk (landeveiskjøring): ..... l/100 km

3.5.4. Drivstofforbruk (blandet kjøring): ..... l/100 km

3.6. Tillatte temperaturer oppgitt av produsenten

3.6.1. Kjølesystem

3.6.1.1. Væskekjøling
Høyeste temperatur ved utløp: ..... °C

3.6.1.2. Luftkjøling

3.6.1.2.1. Referansepunkt:................................................................................................................

3.6.1.2.2. Høyeste temperatur ved referansepunkt: ...... °C

3.6.2. Høyeste utløpstemperatur ved mellomkjøler: ...... °C

3.6.3. Høyeste eksostemperatur ved punktet i avgassrøret/avgassrørene som er tilstøtende til
ytterflensen(e) på eksosmanifolden: ...... °C

3.6.4. Drivstofftemperatur
laveste: ...... °C
høyeste: ...... °C

3.6.5. Smøremiddeltemperatur
laveste: ..... °C
høyeste: ..... °C
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3.7. Motordrevet utstyr
Største effekt som tillates absorbert av det motordrevne utstyret som oppgitt i, og under
forhold beskrevet i nr. 5.1.1 i vedlegg I til direktiv 80/1269/EØF, for hvert motorturtall
som definert i nr. 4.1. i vedlegg III til direktiv 88/77/EØF

3.7.1. Ved tomgangsturtall: ..... kW

3.7.2. Ved mellomliggende turtall: ..... kW

3.7.3. Ved nominelt turtall: ..... kW

3.8. Smøresystem

3.8.1. Beskrivelse av systemet

3.8.1.1. Plassering av smøremiddeltank:........................................................................................

3.8.1.2. Matesystem (ved pumpe/innsprøyting til inntak/blanding med drivstoff osv.)(1)

3.8.2. Smørepumpe

3.8.2.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.8.2.2. Type(r):............................................................................................................................

3.8.3. Blanding med drivstoff

3.8.3.1. Prosentandel:....................................................................................................................

3.8.4. Oljekjøler: ja/nei(1)

3.8.4.1. Tegning(er):.......................................................................................................................

3.8.4.1.1. Merke(r):..........................................................................................................................

3.8.4.1.2. Type(r):............................................................................................................................

4. KRAFTOVERFØRING(v)

4.1. Tegning av kraftoverføringssystemet:.................................................................................

4.2. Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):......................................................................

4.2.1. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:..............................

4.3. Treghetsmoment for motorsvinghjul:.................................................................................

4.3.1. Ekstra treghetsmoment, utkoplet:......................................................................................

4.4. Clutch (type):....................................................................................................................

4.4.1. Største dreiemomentomforming:.........................................................................................
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4.5. Girkasse

4.5.1. Type (manuell/automatisk/CVT(1))

4.5.2. Plassering i forhold til motoren:.......................................................................................

4.5.3. Betjeningsmåte:................................................................................................................

4.6. Girutvekslingsforhold

Gir  Girkassens Differensialens
utveksling (forhold utveksling(er)
mellom motorens (forhold mellom Samlet utveksling
turtall og utgående utgående aksels

aksels turtall) turtall og drivhjulenes
turtall)

Maksimum for
CVT(1)
1
2
3
...
Minimum for
CVT(1)
Revers

 (1)        CVT = Kontinuerlig variabel kraftoverføring

4.7. Kjøretøyets største hastighet (i km/t)(w):.........................................................................

4.8. Hastighetsmåler (dersom det finnes fartsskriver, angis bare typegodkjenningsmerket for
denne)

4.8.1. Virkemåte og beskrivelse av driftsmekanismen:................................................................

4.8.2. Instrumentkonstanten:......................................................................................................

4.8.3. Målemekanismens toleranse (i henhold ti l  vedlegg II nr. 2.1.3 i direktiv
75/443/EØF):....................................................................................................................

4.8.4. Totalt utvekslingsforhold (i henhold til vedlegg II nr. 2.1.2 i direktiv 75/443/EØF) eller
tilsvarende data:...............................................................................................................

4.8.5. Diagram over hastighetsskalaen eller andre former for visning:.......................................

4.9. Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr (1)

5. AKSLER

5.1. Beskrivelse av hver aksel:.................................................................................................

5.2. Merke:..............................................................................................................................

5.3. Type:................................................................................................................................
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5.4. Plassering av løftbare aksler:.............................................................................................

5.5. Plassering av aksler som kan belastes:...............................................................................

6. HJULOPPHENG

6.1. Tegning av hjulopphenget:.................................................................................................

6.2. Hjulopphengets type og utforming for hver enkelt aksel eller akselgruppe eller hvert
enkelt hjul:.........................................................................................................................

6.2.1. Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.2.2. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:...............................

6.2.3. Luftfjæring for drivaksel(er): ja/nei(1)

6.2.3.1. Fjæring av drivaksel tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1)

6.2.3.2. Frekvens og demping av svingningene i den fjærede massen:............................................

6.3. Beskrivelse av hjulopphengets fjærende deler (konstruksjon, materialegenskaper og
dimensjoner):.....................................................................................................................

6.4. Stabilisatorer: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.5. Støtdempere: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.6. Dekk og hjul

6.6.1. Dekk-/hjulkombinasjon(er) (for dekk oppgis dimensjoner, minste belastningsindeks og
symbol for minste hastighetskategori; for hjul oppgis felgdimensjon(er) og
innpressing(er)):..........................................................................................................................

6.6.1.1. Aksler:...............................................................................................................................

6.6.1.1.1. Aksel 1:.............................................................................................................................

6.6.1.1.2. Aksel 2:.............................................................................................................................
osv.

6.6.1.2. Eventuelt reservehjul:.........................................................................................................

6.6.2. Øvre og nedre grense for rulleradier

6.6.2.1. Aksel 1:.............................................................................................................................

6.6.2.2. Aksel 2:.............................................................................................................................
osv.

6.6.3. Dekktrykk anbefalt av produsenten: ......... kPa

6.6.4. Egnet kombinasjon av kjetting/dekk/hjul for kjøretøytypens foraksel og/eller bakaksel,
som anbefalt av produsenten:............................................................................................

6.6.5. Kort beskrivelse av eventuelt reservehjul til midlertidig bruk:..........................................
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7. STYRING

7.1. Skjematisk diagram over styrende aksel/aksler som viser styregeometrien:.....................

7.2. Styreinnretning og betjening

7.2.1. Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):...........................

7.2.2. Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og
bakhjul):.............................................................................................................................

7.2.2.1. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:...............................

7.2.3. Eventuell hjelpekraft:........................................................................................................

7.2.3.1. Virkemåte og funksjonsdiagram, merke(r) og type(r):..............................................................

7.2.4. Diagram over styreinnretningen som helhet, som viser plasseringen på kjøretøyet av de
forskjellige innretningene som påvirker kjøretøyets styring:............................................

7.2.5. Skjematisk(e) diagram(mer) over styreinnretningens betjeningsinnretninger:.....................

7.2.6. Eventuelle innstillingsmuligheter og innstillingsmåte for styreinnretningens betjenings-
innretning:............................................................................................................................

7.3. Hjulenes største svingvinkel

7.3.1. Til høyre: ....... grader; antall rattomdreininger ............................. (eller tilsvarende data)

7.3.2. Til venstre: ....... grader; antall rattomdreininger ........................... (eller tilsvarende data)

8. BREMSER

Følgende opplysninger skal oppgis, eventuelt med angivelse av identifikasjons-muligheter:

8.1. Bremsetype og -egenskaper (som definert i vedlegg I nr. 1.6 i direktiv 71/320/EØF) med
tegning (f.eks. trommel- eller skivebremser, bremsede hjul, forbindelse til bremsede hjul,
bremsebeleggets/bremseklossenes merke og type, effektive bremsearealer, trommelradius,
sko eller skiver, trommelmasse, justeringsinnretninger, aktuelle deler av akselen/akslene
og oppheng):......................................................................................................................

8.2. Funksjonsdiagram, beskrivelse og/eller tegning av følgende bremseanlegg (som definert i
vedlegg I nr. 1.2 i direktiv 71/320/EØF) med f.eks. overføring og betjening (konstruksjon,
justering, armforhold, tilgjengelighet og plassering av betjeningsinnretningen, betjening av
sperre ved mekanisk overføring, egenskaper ved overføringsinnretningens hoveddeler,
hovedsylindre og -stempler, bremsesylindere eller tilsvarende deler ved elektriske
bremseanlegg)

8.2.1. Driftsbremseanlegg:..........................................................................................................

8.2.2. Nødbremseanlegg:.............................................................................................................

8.2.3. Parkeringsbremseanlegg:...................................................................................................

8.2.4. Eventuelle tilleggsbremseanlegg:.............................................................................................
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8.2.5. Automatisk bremseanlegg:.................................................................................................

8.3. Betjening av og overføringsinnretning for tilhengerbremser på kjøretøyer som er beregnet
på å trekke tilhenger:...........................................................................................................

8.4. Kjøretøyet er utstyrt for å trekke tilhenger med elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)
driftsbremseanlegg: ja/nei(1)

8.5. Blokkeringsfrie bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(1)

8.5.1. For kjøretøyer med blokkeringsfrie innretninger: beskrivelse av systemets virkemåte
(herunder eventuelle elektroniske deler), blokkdiagram over det elektriske system, dia-
gram over de hydrauliske eller pneumatiske kretsløp:..............................................................

8.6. Beregning og kurver i samsvar med vedlegg II nr. 1.1.4.2 i direktiv 71/320/EØF (eller
eventuelt tillegget til vedlegg XI):.......................................................................................

8.7. Beskrivelse og/eller tegning av energikilden (skal også oppgis for
hjelpekraftbremseanlegg):.........................................................................................................

8.7.1. Ved trykkluftbremseanlegg angis arbeidstrykket p
2
 i trykkbeholderen:...............................

8.7.2. Ved vakuumbremseanlegg angis utgangsenerginivået i beholderen:....................................

8.8. Beregning av bremseanlegget: bestemmelse av forholdet mellom summen av bremsekreftene
på hjulomkretsen og betjeningskraften:...............................................................................

8.9. Kort beskrivelse av bremseanleggene (i samsvar med nr. 1.6 i tilføyelsen i tillegg 1 i
vedlegg IX til direktiv 71/320/EØF):.................................................................................

8.10. Ved søknad om unntak fra prøving av type I og/eller type II oppgis nummeret på
rapporten i samsvar med vedlegg VII tillegg 2 i direktiv 71/320/EØF:................................

8.11. Nærmere beskrivelse av type mellomakselbremsesystem(er):..........................................

9. KAROSSERI

9.1. Karosseritype:..................................................................................................................

9.2. Materialer og konstruksjon:..............................................................................................

9.3. Fører- og passasjerdører, låser og hengsler

9.3.1. Antall dører og deres utforming:.............................................................................................

9.3.1.1. Dimensjoner, åpningsretning og største åpningsvinkel:.....................................................

9.3.2. Tegning av låser og hengsler og deres plassering i dørene:..................................................

9.3.3. Teknisk beskrivelse av låser og hengsler:..........................................................................

9.3.4. Der det er aktuelt: opplysninger (herunder dimensjoner) om innganger, stigbrett og
nødvendige håndtak:..........................................................................................................
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9.4. Synsfelt

9.4.1. Opplysninger om primære referansemerker som er tilstrekkelig detaljerte til at merkene
kan identifiseres, og opplysninger om hvert enkelt referansemerkes plassering i forhold
til de andre referansemerkene og til R-punktet:.................................................................

9.4.2. Tegning(er) eller fotografi(er) som viser plasseringen av delene innenfor synsfeltet forover
på 180 grader:...........................................................................................................................

9.5. Frontrute og andre ruter

9.5.1. Frontrute

9.5.1.1. Materialer:........................................................................................................................

9.5.1.2. Monteringsmåte:...............................................................................................................

9.5.1.3. Helningsvinkel:.................................................................................................................

9.5.1.4. Typegodkjenningsnummer(-numre):.................................................................................

9.5.2. Andre ruter

9.5.2.1. Materialer:........................................................................................................................

9.5.2.2. Typegodkjenningsnummer(-numre):.................................................................................

9.5.2.3. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i vindushevings-
mekanismen:......................................................................................................................

9.5.3. Glass i tak som kan åpnes

9.5.3.1. Materialer:........................................................................................................................

9.5.3.2. Typegodkjenningsnummer(-numre):..................................................................................

9.5.4. Andre glassruter

9.5.4.1. Materialer..........................................................................................................................

9.5.4.2. Typegodkjenningsnummer(-numre):...................................................................................

9.6. Vindusviskeranlegg på frontruten

9.6.1. Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):.........................................

9.7. Vindusspyleranlegg på frontruten

9.7.1. Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger), eller typegodkjennings-
nummeret dersom innretningen er typegodkjent som teknisk enhet:.................................

9.8. Avduggingsanlegg

9.8.1. Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):...........................................

9.8.2. Største elektrisitetsforbruk: ....... kW
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9.9. Speil (spesifiser for hvert enkelt speil)

9.9.1. Merke:..............................................................................................................................

9.9.2. Typegodkjenningsmerke:..................................................................................................

9.9.3. Variant:..............................................................................................................................

9.9.4. Tegning(er) som viser plassering på kjøretøyet:................................................................

9.9.5. Opplysninger om festemetode, herunder den delen av kjøretøyet som speilet er festet
til:.......................................................................................................................................

9.9.6. Tilleggsutstyr som kan ha innvirkning på synsfeltet bakover:............................................

9.9.7. Kort beskrivelse av eventuelle elektroniske komponenter i innstillingssystemet:.............

9.10. Innvendig utstyr

9.10.1. Innvendig vern av fører og passasjerer

9.10.1.1. Oversiktstegning eller fotografier som viser plasseringen av vedlagte utsnitt:.....................

9.10.1.2. Fotografi eller tegning som viser referanselinjen, herunder det unntatte området (vedlegg
I nr. 2.3.1 i direktiv 74/60/EØF):.............................................................................................

9.10.1.3. Fotografier, tegninger og/eller tegning i uttrekksperspektiv av innvendig utstyr med
angivelse av kupeens deler, med unntak for innvendige speil, de benyttede materialer og
plassering av betjeningsinnretninger, tak og soltak, ryggstøtte, seter og setebaksider (vedlegg
I nr. 3.2 i direktiv 74/60/EØF):.............................................................................................

9.10.2. Plassering og merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer

9.10.2.1. Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av symboler og betjeningsinnretninger,
kontrollinnretninger og indikatorer:....................................................................................

9.10.2.2. Fotografier og/eller tegninger av merkingen av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger
og indikatorer, samt av kjøretøydelene nevnt i direktiv 78/316/EØF:...............................

9.10.2.3. Oversiktstabell

Kjøretøyet er utstyrt med følgende betjeningsinnretninger, indikatorer og kontroll-
innretninger i henhold til vedlegg II og III til direktiv 78/316/EØF:
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Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er obligatorisk når de er montert,
og symbolene som skal benyttes

Symbol Betjenings-/ Merket Kontroll- Merket
nr.  Innretning kontroll- med Plassering (2) innretning med  Plassering (2)

innretning symbol(1)  finnes(1) symbol(1)
finnes(1)

1  Hovedlysbryter

2  Lykter for nærlys

3  Lykter for fjernlys

4  Lykter for markeringslys (på sidene)

5  Lykter for tåkelys foran

6  Lykter for tåkelys bak

7  Innstillingssystem for nærlys og
 fjernlys

8  Lykter for parkeringslys

9  Lykter for retningslys

10  Lykter for nødsignallys

11  Vindusviskeranlegg på frontruten

12  Vindusspyleranlegg på frontruten

13  Vindusvisker- og vindusspyleranlegg
 på frontruten

14  Innretning for rengjøring av
 hovedlykter

15  Avisings- og avduggingsanlegg på
 frontruten

16  Avisings- og avduggingsanlegg på
 bakruten

17  Ventilasjonsvifte

18  Dieseloljeforvarming

19  Choke

20  Bremsesvikt

21  Drivstoffnivå

22  Batteriets ladestatus

23  Temperatur på kjølevæske for motor

 (1) x = ja
- = nei eller finnes ikke separat
o = ekstrautstyr

(2) d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning
c = i umiddelbar nærhet
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Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er valgfri når de er montert, og symbolene som
skal benyttes dersom betjeningsinnretningene, kontrollinnretningene og indikatorene er merket

Symbol Betjenings-/ Merket Kontroll- Merket
nr.  Innretning kontroll- med Plassering (2) innretning med  Plassering (2)

innretning symbol(1)  finnes(1) symbol(1)
finnes(1)

1  Parkeringsbrems

2  Vindusviskeranlegg på bakruten

3  Vindusspyleranlegg på bakruten

4  Vindusvisker- og vindusspyler-
 anlegg på bakruten

5  Intervallvindusvisker på frontruten

6  Signalhorn

7  Motorpanser

8  Bagasjeromslokk

9  Bilbelte

10  Motoroljetrykk

11  Blyfri bensin

(1) x = ja
- = nei eller finnes ikke separat
o = ekstrautstyr

(2) d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning
c = i umiddelbar nærhet
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9.10.3. Seter

9.10.3.1. Antall:...............................................................................................................................

9.10.3.2. Plassering og utførelse:......................................................................................................

9.10.3.2.1. Sitteplasser som bare er beregnet på bruk når kjøretøyet står stille:...................................

9.10.3.3. Masse:..............................................................................................................................

9.10.3.4. Egenskaper: for seter som ikke er typegodkjent som deler, beskrivelse og tegning av:

9.10.3.4.1. setene og deres fester:........................................................................................................

9.10.3.4.2. justeringsanordningen:......................................................................................................

9.10.3.4.3. innstillings- og låsesystemet:................................................................................................

9.10.3.4.4. bilbeltefestene (dersom disse er innbygd i setene):............................................................

9.10.3.4.5. de delene av kjøretøyet som er brukt som feste:...............................................................

9.10.3.5. Koordinater for eller tegning av R-punktet(x)

9.10.3.5.1. Førersete:..........................................................................................................................

9.10.3.5.2. Alle andre seter:.................................................................................................................

9.10.3.6. Seteryggens fastsatte helningsvinkel

9.10.3.6.1. Førersete:..........................................................................................................................

9.10.3.6.2. Alle andre seter:.................................................................................................................

9.10.3.7. Setenes innstillingsområde

9.10.3.7.1. Førersete:..........................................................................................................................

9.10.3.7.2. Alle andre seter:................................................................................................................

9.10.4. Hodestøtter

9.10.4.1. Type hodestøtte(r): integrert/avtakbart/separat(1)

9.10.4.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer (-numre):.................................................................

9.10.4.3. For ennå ikke typegodkjente hodestøtter

9.10.4.3.1. Detaljert beskrivelse av hodestøtten, med angivelse særlig av hvilket material som er
brukt til polstring, og eventuell plassering av og spesifikasjoner for forsterkninger og
festebeslag for den setetypen det søkes typegodkjenning for:................................................

9.10.4.3.2. For «separat» hodestøtte

9.10.4.3.2.1. Detaljert beskrivelse av det strukturelle området av kjøretøyet som hodestøtten er beregnet
å festes på:.........................................................................................................................
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9.10.4.3.2.2. Dimensjonstegninger av de karakteristiske delene av strukturen og hodestøtten:....................

9.10.5. Varmeanlegg for kupeen

9.10.5.1. Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til varmeanlegg dersom varmeanlegget
bruker varmen fra motorkjølevæsken:................................................................................

9.10.5.2. Detaljert beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til varmeanlegget dersom kjøleluften
eller eksosen fra motoren brukes som varmekilde, herunder:

9.10.5.2.1. Oversiktsplan over varmeanlegget som viser anleggets plassering i kjøretøyet:..................

9.10.5.2.2 Oversiktsplan over varmeveksleren for varmeanlegg som bruker eksosen til oppvarming,
eller over de deler der varmevekslingen finner sted (for varmeanlegg som bruker kjøleluften
fra motoren til oppvarming):................................................................................................

9.10.5.2.3 Snittegning av henholdsvis varmeveksleren eller de deler der varmevekslingen finner
sted, med angivelse av veggtykkelse, de benyttede materialer og deres
overflateegenskaper:............................................................................................................

9.10.5.2.4. Spesifikasjoner skal oppgis for andre vesentlige deler av varmeanlegget, f.eks. for viften,
med hensyn til konstruksjon og tekniske data:..................................................................

9.10.5.3. Største strømforbruk: ....... kW

9.10.6. Deler som påvirker styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt

9.10.6.1. Detaljert beskrivelse med fotografi(er) og/eller tegning(er), av kjøretøytypen med hensyn
til konstruksjon, dimensjoner, form på og materiale i den del av kjøretøyet som befinner
seg foran styreinnretningen, herunder deler som er beregnet på å absorbere energi ved et
eventuelt sammenstøt mot styreinnretningen:...................................................................

9.10.6.2. Fotografi(er) og/eller tegning(er) av andre deler enn de som er beskrevet i nr. 9.10.6.1, som
produsenten i samarbeid med den tekniske instans betegner som deler som påvirker
styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt:..................................................................

9.10.7. Forbrenningsegenskaper for materialene som er brukt i den innvendige konstruksjonen av
visse kjøretøygrupper

9.10.7.1. Materialer brukt til innvendig bekledning av taket

9.10.7.1.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer for deler:...................................................................

9.10.7.1.2. For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.1.2.1. Bunnmateriale(r)/betegnelse: ............/...........

9.10.7.1.2.2. Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):..........................................................

9.10.7.1.2.3. Type belegg(1):....................................................................................................................

9.10.7.1.2.4. Største/minste tykkelse: ...../..... mm

9.10.7.2. Materialer som er brukt til bak- og sidevegger

9.10.7.2.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer for deler:..................................................................
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9.10.7.2.2. For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.2.2.1. Bunnmateriale(r)/betegnelse: ...../.....

9.10.7.2.2.2. Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):.........................................................

9.10.7.2.2.3. Type belegg(1):..................................................................................................................

9.10.7.2.2.4. Største/minste tykkelse: ...../..... mm

9.10.7.3. Materialer som er brukt til gulv

9.10.7.3.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer for deler:..................................................................

9.10.7.3.2. For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.3.2.1. Bunnmateriale(r)/betegnelse: ...../.....

9.10.7.3.2.2. Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):..........................................................

9.10.7.3.2.3. Type belegg(1):....................................................................................................................

9.10.7.3.2.4. Største/minste tykkelse: ...../..... mm

9.10.7.4. Materialer som er brukt til polstring av seter

9.10.7.4.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer for deler:...................................................................

9.10.7.4.2. For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.4.2.1. Bunnmateriale(r)/betegnelse: ...../.....

9.10.7.4.2.2. Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):...........................................................

9.10.7.4.2.3. Type belegg(1):.....................................................................................................................

9.10.7.4.2.4. Største/minste tykkelse: ...../..... mm

9.10.7.5. Materialer som er brukt til varme- og ventilasjonsrør

9.10.7.5.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer for deler:...................................................................

9.10.7.5.2. For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.5.2.1. Bunnmateriale(r)/betegnelse: ...../.....

9.10.7.5.2.2. Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):..........................................................

9.10.7.5.2.3. Type belegg(1):.....................................................................................................................

9.10.7.5.2.4. Største/minste tykkelse: ...../..... mm

9.10.7.6. Materialer som er brukt til lastbærere

9.10.7.6.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer for deler:..................................................................
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9.10.7.6.2. For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.6.2.1. Bunnmateriale(r)/betegnelse: ...../.....

9.10.7.6.2.2. Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):..........................................................

9.10.7.6.2.3. Type belegg(1):...................................................................................................................

9.10.7.6.2.4. Største/minste tykkelse: ...../..... mm

9.10.7.7. Materialer som er brukt til andre formål

9.10.7.7.1. Formål:..............................................................................................................................

9.10.7.7.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer for deler:..................................................................

9.10.7.7.3. For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.7.3.1. Bunnmateriale(r)/betegnelse: ...../.....

9.10.7.7.3.2. Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):.........................................................

9.10.7.7.3.3. Type belegg(1):...................................................................................................................

9.10.7.7.3.4. Største/minste tykkelse: ...../..... mm

9.10.7.8 Deler som er godkjent som ferdigoppbygde innretninger (seter, skillevegger, lastbærere
osv.)

9.10.7.8.1. Typegodkjenningsnummer for deler:.................................................................................

9.10.7.8.2. For den ferdigoppbygde innretningen: sete, skillevegg, lastbærer osv. (1)

9.11. Utvendige utstikkende deler

9.11.1. Generell utforming (tegning eller fotografier) som viser plasseringen av de utstikkende
delene:................................................................................................................................................

9.11.2. Tegninger og/eller fotografier av f.eks. dør- og vindusstolper, luftinntaksgriller, radiatorgrill,
vindusviskere på frontruten, takrenner, håndtak, gliderenner, klaffer, dørhengsler og -
låser, kroker, øyer, pynteutstyr, merker, emblemer, utsparinger og andre utvendige
utstikkende deler, samt deler av den utvendige overflaten som kan anses som vesentlige
(for eksempel lysinnretninger). Dersom delene nevnt i forrige punktum ikke er vesentlige,
kan de av dokumentasjonshensyn erstattes med fotografier, om nødvendig ledsaget av
opplysninger om dimensjoner og/eller en beskrivelse:.............................................................

9.11.3. Tegninger av deler av den utvendige overflaten i samsvar med vedlegg I nr. 6.9.1 i direktiv
74/483/EØF:......................................................................................................................

9.11.4. Tegning av støtfangere:......................................................................................................

9.11.5. Tegning av gulvlinjen:.........................................................................................................
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9.12. Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr

9.12.1. Antall og plassering av bilbelter og sikringsutstyr og angivelse av hvilke seter de kan
brukes på:

(L = venstre side, R = høyre side, C = midtre sitteplass)

Fullstendig Høydejusterings-
EF-typegod- Eventuell variant innretning for belte

kjenningsmerke (ja/nei/ekstrautstyr)

L

Første C
seterad

R

L

Andre C
seterad(1)

R

(1) Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med mer enn to seterader, eller dersom det er flere

enn tre seter i kjøretøyets bredde.

9.12.2. Type og plassering av ekstra sikringsutstyr (angi ja/nei/ekstrautstyr):

(L = venstre side, P = høyre side, C = midtre sitteplass)

Kollisjonspute Kollisjonspute i Tilleggsstrammer
foran siden  for belte

L

Første C
seterad

R

L

Andre C
seterad(1)

R

(1) Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med mer enn to seterader, eller dersom det er flere enn tre seter
i kjøretøyets bredde.

9.12.3. Bilbeltefestenes antall og plassering samt bevis for samsvar med direktiv 76/115/EØF
(f.eks. typegodkjenningsnummer eller prøvingsrapport):..................................................

9.12.14. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:................................

9.13. Bilbeltefester

9.13.1. Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser plassering og dimensjoner for de
faktiske og fungerende festene, herunder R-punktene:.........................................................

ì
ï
ï
í
ï
ï
î

ì
ï
ï
í
ï
ï
î

ì
ï
ï
í
ï
ï
î

ì
ï
ï
í
ï
ï
î
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9.13.2. Tegninger av bilbeltefestene og de deler av kjøretøyets konstruksjon de er festet til
(med angivelse av materiale):................................................................................................

9.13.3. Betegnelse av de typer(*) bilbelter som er godkjent til montering i de festene som kjøretøyet
er utstyrt med:

                       Plassering av festet

Kjøretøyets Seteramme
karosseri

Første seterad

nedre fester
Høyre sete

øvre feste

høyre
nedre fester

Midtre sete venstre
øvre feste

 ytre
nedre fester

Venstre sete indre
øvre feste

Andre seterad(1)

ytre
nedre fester

Høyre sete indre
øvre feste

 høyre
nedre fester

Midtre sete venstre
øvre feste

ytre
nedre fester

Venstre sete indre
øvre feste

 (1) Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med mer enn to seterader, eller dersom det er flere enn tre
seter i kjøretøyets bredde.

9.13.4. Beskrivelse av en bestemt type bilbelter med festet plassert i seteryggen, eller som er
utstyrt med en energiabsorberende innretning:.....................................................................

9.14. Monteringssted for bakre kjennemerke (angi eventuelt felt, tegninger kan eventuelt
vedlegges)

9.14.1. Høyde over veibanen, øvre kant:.............................................................................................

9.14.2. Høyde over veibanen, nedre kant:...........................................................................................

ì
ï
í
ï
î

ì
ï
í
ï
î

ì
ï
í
ï
î

ì
ï
í
ï
î

ì
ï
í
ï
î

ì
ï
í
ï
î

_______________________

(*) For de symboler og merker som skal brukes, se vedlegg III nr. 1.1.3 og 1.1.4 i direktiv 77/541/EØF. For bilbelter av typen «S»
angis type(r).

ì
í
î

ytre
indre

ì
í
î

ytre
indre

ì
í
î

ytre
indre

ì
í
î

ytre
indre

ì
í
î

høyre
venstre

ì
í
î

høyre
venstre
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9.14.3. Avstanden mellom kjennemerkets midtlinje og kjøretøyets medianplan i
lengderetningen:....................................................................................................................

9.14.4. Avstand fra kjøretøyets venstre side:.................................................................................

9.14.5. Dimensjoner (lengde x bredde):............................................................................................

9.14.6. Kjennemerkets helningsvinkel i forhold til vertikalplanet:................................................

9.14.7. Vinkelen for synlighet i horisontalplanet:..........................................................................

9.15. Bakre underkjøringshinder

9.15.0. Til stede: ja/nei/ufullstendig(1)

9.15.1. Tegning av de kjøretøydeler som har betydning for bakre underkjøringshinder, f.eks.
tegning av kjøretøyet og/eller understellet med plassering og montering av den bredeste
bakakselen, samt tegning av montering og/eller fester for bakre underkjøringshinder. Dersom
bakre underkjøringshinder ikke er en særlig innretning, skal tegningen tydelig vise at
kravene til dimensjoner er oppfylt:.........................................................................................

9.15.2. Dersom bakre underkjøringshinder er en særlig innretning, gis en detaljert beskrivelse og/
eller tegning (herunder montering og fester), eller typegodkjenningsnummeret dersom
innretningen er typegodkjent som en teknisk enhet:.........................................................

9.16. Hjulavskjerming

9.16.1. Kort beskrivelse av kjøretøyet med hensyn til dets hjulavskjerming:.......................................

9.16.2. Detaljerte tegninger av hjulavskjermingene og deres plassering på kjøretøyet, med angivelse
av dimensjonene angitt i figur 1 i vedlegg I til direktiv 78/549/EØF, idet det tas hensyn til
ekstreme dekk- eller hjulkombinasjoner:..............................................................................

9.17. Lovfestede kjennemerker

9.17.1. Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av de lovfestede kjennemerker og preginger
og av understellsnummeret:...............................................................................................

9.17.2. Fotografier og/eller tegninger av de offisielle delene av kjennemerkene og pregingen (målsatt
eksempel):..........................................................................................................................................

9.17.3. Fotografier og/eller tegninger av understellsnummeret (målsatt eksempel):.......................

9.17.4. Produsentens beskrivelse av samsvaret med kravene i vedlegg II nr. 3 i direktiv
76/114/EØF:......................................................................................................................

9.17.4.1. Betydningen av tegnene i annen del, og eventuelt i tredje del, som brukes til å oppfylle
kravene i nr. 3.1.1.2, skal forklares:....................................................................................

9.17.4.2. Dersom tegnene i annen del brukes til å oppfylle kravene i nr. 3.1.1.3, skal disse tegnene
angis:..........................................................................................................................................

9.18. Radiostøydempning

9.18.1. Beskrivelse og tegninger/fotografier av utformingen av og bestanddelene i den del av
karosseriet som utgjør motorrommet, og den del av kupeen som ligger nærmest
det:.......................................................................................................................................
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9.18.2. Tegninger eller fotografier av plasseringen av metalldeler montert i motorrommet
(f.eks. varmeanlegg, reservehjul, luftfilter, styreinnretning osv.):...........................................

9.18.3. Oversikt over radiostøydempende utstyr, med tegning:...................................................

9.18.4. Opplysninger om nominell verdi av likestrømsmotstander, og for eventuelle
motstandstennkabler, den nominelle motstand per meter:.................................................

9.19. Sidevern

9.19.0. Til stede: ja/nei/ufullstendig(1)

9.19.1. Tegning av de kjøretøydeler som har betydning for sidevernet, f.eks. tegning av kjøretøyet
og/eller understellet med plassering og montering av akslene, samt tegning av montering
og/eller fester for sidevernsinnretningene. Dersom sidevern oppnås uten
sidevernsinnretninger, skal tegningen tydelig vise at kravene til dimensjoner er
oppfylt:..........................................................................................................................................

9.19.2. Dersom kjøretøyet har én eller flere sidevernsinnretninger, gis en detaljert beskrivelse og/
eller tegning av slik(e) innretning(er) (herunder montering og fester), og/eller
typegodkjenningsnummeret:...............................................................................................

9.20. Innretninger mot vannsprut

9.20.0. Til stede: ja/nei/ufullstendig(1)

9.20.1. Kort beskrivelse av kjøretøyet med hensyn til innretninger mot vannsprut og deres
bestanddeler:..........................................................................................................................................

9.20.2. Detaljerte tegninger av innretningene mot vannsprut og deres plassering på kjøretøyet,
med angivelse av dimensjonene angitt i figur 1 til 7 i vedlegg III til direktiv 91/221/EØF,
idet det tas hensyn til ekstreme dekk- eller hjulkombinasjoner:..............................................

9.20.3. Eventuelt typegodkjenningsnummer for innretningene mot vannsprut:..............................

9.21. Motstand ved sidekollisjon

9.21.1. Detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til
konstruksjon, dimensjoner, utforming og bestanddeler, sideveggene i kupeen (utvendige
og innvendige), eventuelt med detaljerte opplysninger om beskyttelsessystemet:..............

10. LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER

10.1. Oversikt over alle innretninger (antall, merke, modell, typegodkjenningsmerke, største
styrke for lykter for fjernlys, farge, kontrollinnretning)

10.2. Tegning av plassering av lys- og lyssignalinnretninger:......................................................

10.3 For hver av lyktene og reflektorene nevnt i direktiv 76/756/EØF angis følgende
opplysninger (beskrivelse eller diagram)

10.3.1. Tegning som viser størrelsen på den lysende flate:..............................................................

10.3.2. Hvilken metode som er brukt for å bestemme den synlige overflaten (nr. 2.10 i dokumentene
nevnt i vedlegg II nr. 1 til direktiv 76/756/EØF):..................................................................

10.3.3. Referanseakse og referansesentrum:..................................................................................
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10.3.4. Tildekkbare lykters virkemåte:............................................................................................

10.3.5. Særlige bestemmelser om montering og ledninger:...............................................................

10.4. Lykter for nærlys: opprinnelig helningsvinkel som fastsatt i nr. 6.2.6.1 i dokumentene
nevnt i vedlegg II nr. 1 i direktiv 76/756/EØF

10.4.1. Verdi for opprinnelig innstilling:...........................................................................................

10.4.2. Plassering av angivelsen av denne verdi:.................................................................................

10.4.3. Beskrivelse/tegning(1) av og type
innstillingsinnretning for nærlys og
fjernlys (f.eks. automatisk, manuell
trinnvis, trinnløs):..................................

10.4.4. Betjeningsinnretning:.............................
10.4.5. Referansemerker:...................................
10.4.6. Lastavhengige innstillingsmerker:..........

10.5. Kort beskrivelse av eventuelle andre elektriske/elektroniske komponenter enn lamper:.........

11. FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE OG
SEMITRAILERE

11.1. Klasse og type for de koplingene som er montert eller skal monteres:....................................

11.2. D-, U-, S- og V-verdi for den/de monterte koplingen(e) eller minimumsverdiene for
koplingen(e) som skal monteres: ....... daN

11.3. Instruksjoner for hvordan koplingstypen skal festes til kjøretøyet, og fotografier eller
tegninger av festepunktene på kjøretøyet som er angitt av produsenten. Eventuelle
tilleggsopplysninger dersom koplingstypen kan brukes på bare bestemte varianter eller
versjoner av kjøretøytypen:...................................................................................................

11.4. Opplysninger om montering av særlige kroker eller festeplater til sleping:............................

11.5. Typegodkjenningsnummer(-numre):.....................................................................................

12. FORSKJELLIG

12.1. Signalhorn

12.1.1. Innretningens plassering, festemetode, monteringssted, retning og dimensjoner:...................

12.1.2. Antall innretninger:................................................................................................................

12.1.3. Typegodkjenningsnummer (-numre):................................................................................

12.1.4. Elektrisk/pneumatisk(1) kretsskjema:...................................................................................

12.1.5. Nominell spenning eller nominelt trykk:..............................................................................

12.1.6. Tegning av monteringsinnretningen:......................................................................................

gjelder bare kjøretøyer med
innsti l l ingssystem for nærlys og
fjernlys

ü
ï
ï
ï
ý
ï
ï
ï
þ
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12.2. Sikringsinnretning for å hindre uvedkommende i å bruke kjøretøyet

12.2.1. Sikringsinnretning

12.2.1.1 Detaljert beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til innretning og utforming av den
betjeningsinnretning eller anordning som sikringsinnretningen virker på:................................

12.2.1.2. Tegninger av sikringsinnretningen og av dens montering på kjøretøyet:.................................

12.2.1.3. Teknisk beskrivelse av innretningen:.......................................................................................

12.2.1.4. Opplysninger om benyttede låskombinasjoner:................................................................

12.2.1.5. Startsperre

12.2.1.5.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer:.................................................................................

12.2.1.5.2. For startsperrer som ennå ikke er typegodkjent

12.2.1.5.2.1. Detaljert teknisk beskrivelse av startsperren og hva som er gjort for å hindre utilsiktet
aktivering:...........................................................................................................................

12.2.1.5.2.2. Systemet eller systemene som startsperren virker på:.......................................................

12.2.1.5.2.3. Antall eventuelle virksomme utskiftbare koder:...................................................................

12.2.2. Eventuelt alarmsystem

12.2.2.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer:...................................................................................

12.2.2.2. For alarmsystemer som ennå ikke er typegodkjent

12.2.2.2.1. Detaljert beskrivelse av alarmsystemet og av de delene av kjøretøyet som er forbundet
med det monterte alarmsystemet:...........................................................................................

12.2.2.2.2. Liste over hovedkomponentene i alarmsystemet:..................................................................

12.2.3. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:.....................................

12.3. Slepeinnretning(er)

12.3.1. Foran: Krok/øye/annet(1)

12.3.2. Bak: Krok/øye/annet/ingen(1)

12.3.3. Tegning eller fotografi av understell/karosseridel med angivelse av plassering, konstruksjon
og montering av slepeinnretningen(e):.................................................................................

12.4. Opplysninger om ikke-motorrelaterte anordninger beregnet på å påvirke drivstofforbruket
(dersom disse ikke omfattes av andre numre):......................................................................

12.5. Opplysninger om ikke-motorrelaterte anordninger beregnet på å virke støydempende
(dersom disse ikke omfattes av andre numre):.....................................................................

12.6. Hastighetsbegrensere
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12.6.1. Produsent(er):...................................................................................................................

12.6.2. Type(r):....... ...................................................................................................................

12.6.3. Eventuelt typegodkjenningsnummer: .............................................................................

12.6.4. Hastighet eller hastighetsområde som hastighetsbegrenseren kan innstilles på: ..... km/t

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BUSSER OG TURVOGNER

13.1. Buss- eller turvogngruppe: .............................................................................................

13.2. Antall ståplasser: ............................................................................................................

13.3. Antall sitteplasser for passasjerer og mannskap: ...........................................................

13.3.1. Sete for mannskap: ja/nei(1)

13.4. Antall avstigningsdører: ..................................................................................................

13.5. Antall nødutganger (dører, vinduer, rømmingsluker): .....................................................

13.6. Bagasjerommets volum: ....... m3

13.7. Areal for bagasjetransport på taket: ....... m2

13.8. Eventuelle tekniske innretninger som letter atkomsten til busser og turvogner (f.eks.
rampe, personheis, gulvsenkingssystem) dersom slike er montert: ................................

Merknader

(1) Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingen ting strykes, f.eks. dersom mer enn ett
alternativ gjelder).

(2) Oppgi toleranse.
(a) For en typegodkjent innretning kan beskrivelsen erstattes med henvisning til typegodkjenningen.

Videre er det ikke nødvendig med beskrivelse av deler hvis konstruksjon klart framgår av
vedlagte diagrammer eller tegninger.
For hvert avsnitt der det skal vedlegges tegninger eller fotografier, oppgis nummeret på de
tilhørende vedlegg.

(b) Dersom identifikasjonsmerkene inneholder tegn som ikke har betydning for beskrivelsen av de
typer kjøretøyer, deler eller tekniske enheter som omfattes av dette opplysningsdokumentet,
skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).

(c) Klassifisert i samsvar med definisjonene oppført i vedlegg II del A.
(d) EURONORM-betegnelse om mulig. Eventuelt angis:
� materialbeskrivelse,
� flytegrense,
� strekkfasthet,
� tøyning i %,
� brinellhardhet.
(e) Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, oppgis masser og

dimensjoner for begge utførelser.
(f) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.4.
(g) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.19.2.
(h) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.20.
(i) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.5.
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(j) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.1, og for kjøretøyer i andre grupper enn M
1
:

direktiv 97/27/EF, vedlegg I nr. 2.4.1.
(k) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.2, og for kjøretøyer i andre grupper enn M

1
:

direktiv 97/27/EF, vedlegg I nr. 2.4.2.
(l) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.3, og for kjøretøyer i andre grupper enn M

1
:

direktiv 97/27/EF, vedlegg I nr. 2.4.3.
(m) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.6.
(n) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.7.
(na) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.10.
(nb) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.11.
(nc) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.9.
(nd) ISO-standard 612 � 1978, definisjon nr. 6.18.1.
(o) Førerens masse settes til 75 kg (fordelt på 68 kg for føreren selv og 7 kg bagasje i samsvar med

ISO-standard 2416 - 1992), drivstofftanken fylles til 90 % og de andre væskesystemene
(bortsett fra de som bruker spillvann) til 100 % av produsentens oppgitte volum.

(p) «Koplingsoverheng» er den horisontale avstanden mellom koplingen for påhengsvogn og
sentrumslinjen for bakakselen/bakakslene.

(q) For ikke-konvensjonelle motorer og systemer skal produsenten oppgi opplysninger tilsvarende
dem som er nevnt her.

(r) Verdien avrundes til nærmeste tidels millimeter.
(s) Verdien beregnes med p = 3,1416 og avrundes til nærmeste cm3.
(t) Fastsatt i samsvar med kravene i direktiv 80/1269/EØF.
(u) Fastsatt i samsvar med kravene i direktiv 80/1268/EØF.
(v) De nødvendige opplysningene skal gis for alle eventuelle varianter.
(w) Det tillates en toleranse på 5 %.
(x) Med «R-punkt» eller «setets referansepunkt» menes et punkt som er definert av

kjøretøyprodusenten for hver sitteplass i forhold til det tredimensjonale referansesystemet i
samsvar med vedlegg III til direktiv 77/649/EØF.

(y) For tilhengere eller semitrailere og for kjøretøyer tilkoplet tilhenger eller semitrailer, som
påfører en betydelig vertikal belastning på koplingen eller svingskiven, skal denne belastningen,
dividert med standard tyngdeakselerasjon, inngå i største teknisk tillatte totalmasse.

(z) Med «frambygd førerhus» menes en konstruksjon der mer enn halve motorens lengde er bak
det fremste punktet på frontrutens nedre kant og rattnavet befinner seg i den fremste firedelen
av kjøretøyets lengde.»

3. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

Vedlegg II.A:

1. I del A tilføyes under overskriften:

«(Når det refereres til «totalmasse» i definisjonene nedenfor, betyr dette «største teknisk
tillatte totalmasse», som angitt i nr. 2.8 i vedlegg I.)»

2. I del A nr. 1 skal nytt punktum lyde:

«De forskjellige typer karosserier og koder for kjøretøyer i gruppe M
1
 er definert i del C i dette

vedlegg og skal brukes slik det er angitt der.»

3. Etter nr. 3 skal ny overskrift nr. 4 lyde:

«4. Terrenggående kjøretøyer (symbol G)».

4. Det nåværende nr. «4» oppheves.

5. I nr. 4.4.1 skal teksten etter «reservehjul» lyde:

«... og fører (se fotnote (o) i vedlegg I)»
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6. I nr. 4.5 utgår ordene «frivinkel foran og bak, rampevinkel og».

7. På slutten av nr. 4.5 skal nytt punktum lyde:

«(For definisjoner av frivinkel foran og bak og rampevinkel, se vedlegg I fotnote (na), (nb) og
(nc).»

8. Nr. 4.5.1, 4.5.2 og 4.5.3 oppheves.

9. Tidligere nr. 4.5.4 og 4.5.5 blir henholdsvis nr. 4.5.1 og 4.5.2.

10. Etter nytt nr. 4.5.2 skal nytt nr. 4.6 lyde:

«4.6. Kombinert betegnelse

Symbolet «G» skal kombineres enten med symbol «M» eller «N». Et kjøretøy i gruppe
N1 som egner seg til terrenggående kjøring, skal for eksempel betegnes som N

1
 G.»

11. Nytt nr. 5 skal lyde:

«5. Spesialkjøretøy: Et kjøretøy i gruppe M, N eller O for frakt av passasjerer
og gods og for å utføre særlige funksjoner som krever
særlig karosseri og/eller utstyr.

5.1. Campingbil: Med «campingbil» menes et spesialkjøretøy i gruppe
M

1
 som er innredet til å bo i, og som minst inneholder

følgende utstyr:

� seter og bord

� seter som kan gjøres om til soveplasser

� utstyr til matlaging

� lagringsmuligheter.

Dette utstyret skal være fastmontert i bodelen. Bordet
kan imidlertid være konstruert slik at det lett kan tas ned.

5.2. Pansrede kjøretøyer: Kjøretøyer beregnet på beskyttelse av passasjerer og/
eller gods og som oppfyller kravene til skuddsikker
pansring.

5.3. Ambulanser: Motorvogner i gruppe M beregnet på transport av syke
eller skadde mennesker og som er særlig utstyrt til dette
formål.

5.4. Likbiler: Motorvogner beregnet på transport av døde mennesker
og som er særlig utstyrt til dette formål.»

12. Vedlegg II del B:

1. I nr. 1 skal leddet «variant» lyde:

«� karosseriform (f.eks. sedan, kombikupé, kupé, kabriolet, stasjonsvogn eller
flerbrukskjøretøy)»
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2. I nr. 1 skal leddet «versjon» lyde:

«Med «versjon» av en variant menes kjøretøyer som består av en kombinasjon av
punkter som framgår av opplysningspakken, og som må oppfylle kravene i
vedlegg VIII.

Forskjellige verdier av parametrene nedenfor kan ikke kombineres innenfor samme versjon:

� teknisk tillatt totalmasse,

� slagvolum,

� største netto effekt,

� type girkasse og antall gir,

� største antall sitteplasser som definert i vedlegg II del C.»

3. Siste ledd skal lyde:

«En fullstendig identifikasjon av kjøretøyet på grunnlag av bare type, variant og versjon
må være i samsvar med én enkelt nøyaktig definisjon av alle tekniske egenskaper som
kreves for at kjøretøyet skal kunne tas i bruk.»

13. Etter del B i vedlegg II skal ny del C lyde:

«C. DEFINISJON AV KAROSSERITYPE (bare for ferdigoppbygde/etappevis
ferdigoppbygde kjøretøyer)

Karosseritypene i vedlegg I, vedlegg III del I nr. 9.1 og i vedlegg IX nr. 37 skal angis med
følgende koder:

1. Personbiler (M
1
)

AA Sedan ISO-standard 3833 - 1977, definisjon nr. 3.1.1.1, men
også inkludert kjøretøyer med mer enn fire sideruter.

AB Kombikupé Sedan (AA) med en overhengslet dør bak på kjøretøyet.

AC Stasjonsvogn ISO-standard 3833 � 1977, definisjon nr. 3.1.1.4.

AD Kupé ISO-standard 3833 � 1977, definisjon nr. 3.1.1.5.

AE Kabriolet ISO-standard 3833 � 1977, definisjon nr. 3.1.1.6.

AF Flerbrukskjøretøy Annen motorvogn enn dem som er nevnt i AA til AC og
som er beregnet på frakt av passasjerer og deres bagasje
eller gods i ett rom.

Dersom et slikt kjøretøy oppfyller begge disse vilkårene:

1. antall sitteplasser i tillegg til føreren er ikke mer
enn seks,

1.1. en «sitteplass» skal anses å være til stede dersom
kjøretøyet er utstyrt med «tilgjengelige» setefester,
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1.1.1. med «tilgjengelige» menes at setefestene kan
brukes. For å hindre at setefester er «tilgjengelige»
skal produsenten fysisk hindre bruken av dem,
for eksempel ved å sveise på dekkplater eller ved
å montere lignende fast utstyr som ikke kan fjernes
ved hjelp av vanlig verktøy,

og

2. P - (M + N x 68) > N x 68

der:

P = teknisk tillatt totalmasse i kg

M = masse i driftsferdig stand i kg

N = antall sitteplasser i tillegg til føreren,

anses kjøretøyet ikke å være et kjøretøy i
klasse M

1
.

2. Spesialkjøretøyer (M
1
)

SA Campingbiler Se vedlegg II del A nr. 5.1.

SB Pansrede kjøretøyer Se vedlegg II del A nr. 5.2.

SC Ambulanser Se vedlegg II del A nr. 5.3.

SD Likbiler Se vedlegg II del A nr. 5.4.»

4. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

1. Del I skal lyde:

«DEL I

Følgende opplysninger skal, dersom de er aktuelle, innsendes i tre eksemplarer og omfatte en
innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i hensiktsmessig målestokk på A4-sider
eller foldet til dette format, og være tilstrekkelig detaljerte. Eventuelle fotografier skal være
tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektroniske betjeningsinnretninger,
skal opplysninger om deres bruksegenskaper angis.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):...................................................................................

0.2. Type:....................................................................................................................

        0.2.1. Eventuelle handelsbetegnelser:................................................................................
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0.3. Typebetegnelse, dersom merket på kjøretøyet(b):...............................................................

0.3.1. Merkingens plassering:..........................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe(c):...........................................................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse:...............................................................................................

0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse(r):.......................................................

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:................................................

1.3. Antall aksler og hjul:..............................................................................................................

1.3.2. Antall og plassering av styrende aksler:.............................................................................

1.3.3. Drivaksler (antall, plassering, forbindelse med annen aksel):..............................................

1.4. Understell (dersom slikt forekommer) (oversiktstegning):......................................................

1.6. Plassering og innretning av motor:.........................................................................................

1.8. Rattside: venstre/høyre(1)

1.8.1. Kjøretøyet er utstyrt for høyre-/venstrekjøring(1)

2. MASSER OG DIMENSJONER (e) (i kg og mm) (se tegning dersom slik forekommer)

2.1. Akselavstand(er) (ved største belastning)(f):......................................................................

2.3.1. Sporvidde for hver enkelt styrende aksel(i):........................................................................

2.3.2. Sporvidde for alle andre aksler(i):..........................................................................................

2.4. Kjøretøyets hovedmål (utvendige mål)

2.4.2. For understell med karosseri:................................................................................................

2.4.2.1. Lengde(j):..........................................................................................................................

2.4.2.2. Bredde(k):..........................................................................................................................

2.4.2.3. Høyde (i driftsferdig stand)(l) (for fjæringer som kan høydejusteres, indikeres normal
innstilling under kjøring):...................................................................................................

2.6. Kjøretøyets masse med karosseri, og når det gjelder trekkvogner i en annen gruppe enn
M

1
, med kopling, i driftsferdig stand, eller understellets masse med førerhus dersom

karosseriet og/eller koplingen ikke leveres av produsenten (med kjølevæske, smøremidler,
drivstoff, alle øvrige væsker bortsett fra spillvann, verktøy, reservehjul og fører og, for
busser og turvogner, mannskapsmedlemmets masse (75 kg) dersom kjøretøyet er utstyrt
med et mannskapssete) (o) (største og minste for hver variant):..............................................

:
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2.6.1. Fordeling av massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste for hver variant):.......................................................

2.7. For delvis oppbygd kjøretøy, det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets minste masse
som oppgitt av produsenten:.............................................................................................

2.8. Største teknisk tillatte totalmasse oppgitt av produsenten (y) (største og minste masse
for hver variant):...............................................................................................................

2.8.1. Fordeling av massen på akslene, og for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste masse for hver variant):...............................................

2.9. Største teknisk tillatte trykkmasse på hver aksel: 2.11.Motorvognens største teknisk
tillatte trekkbare masse for:.....................................................................................................

2.11.1. Slepvogn:..........................................................................................................................

2.11.3. Påhengsvogn:....................................................................................................................

2.11.4. Vogntogets største teknisk tillatte masse:..........................................................................

2.11.5. Kjøretøyet er/er ikke(1) egnet som trekkvogn (nr. 1.2 i vedlegg II til direktiv 77/389/EØF)

2.11.6. Største masse av ubremset tilhenger:.................................................................................

2.12. Største teknisk ti l latte statiske vertikale belastningsmasse på kjøretøyets
koplingspunkt:.............................................................................................................................

2.12.1. For motorvogner:..............................................................................................................

3. MOTOR(q)

3.1. Produsent:.........................................................................................................................

3.1.1. Produsentens motorkode (påført motoren eller identifisert på annen måte):.......................

3.2. Forbrenningsmotor

3.2.1.1. Arbeidsprinsipp: elektrisk tenning/kompresjonstenning, firetakts/totakts(1)

3.2.1.2. Antall sylindere og deres innretning:...................................................................................

3.2.1.3. Slagvolum(s): ....... cm3

3.2.1.8. Største netto effekt(t): ....... kW ved ....... min-1 (verdi oppgitt av produsenten)

3.2.2. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/annet(1)

3.2.2.1. RON, blyholdig:................................................................................................................

3.2.2.2. RON, blyfri:......................................................................................................................

3.2.4. Drivstofftilførsel

3.2.4.1. Ved forgasser(e): ja/nei(1)
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3.2.4.2. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning): ja/nei(1)

3.2.4.2.2. Virkemåte: direkte innsprøyting/forkammer/virvelkammer(1)

3.2.4.3. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved elektrisk tenning): ja/nei(1)

3.2.7. Kjølesystem (væske/luft)(1)

3.2.8. Innsugingsanlegg

3.2.8.1. Overlader: ja/nei(1)

3.2.12. Tiltak mot luftforurensning

3.2.12.2. Supplerende forurensingsreduserende innretninger (dersom slike forekommer, og de ikke
omfattes av et annet nummer)

3.2.12.2.1. Katalysator: ja/nei(1)

3.2.12.2.2. Oksygenføler: ja/nei(1)

3.2.12.2.3. Luftinnsprøyting: ja/nei(1)

3.2.12.2.4. Eksosresirkulering: ja/nei(1)

3.2.12.2.5. Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp: ja/nei(1)

3.2.12.2.6. Partikkelfelle: ja/nei(1)

3.2.12.2.7. Andre systemer (beskrivelse og virkemåte):........................................................................

3.2.13. Plassering av merket med absorpsjonsfaktor (gjelder bare motorer med
kompresjonstenning):..............................................................................................................

3.3. Elektrisk motor

3.3.1. Type (vikling, magnetisering):..............................................................................................

3.3.1.1. Største effekt over 1 time: ....... kW

3.3.1.2. Driftsspenning: ....... V

3.3.2. Batteri

3.3.2.4. Plassering:.........................................................................................................................

4. KRAFTOVERFØRING(v)

4.2. Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):......................................................................

4.5. Girkasse

4.5.1. Type (manuell, automatisk, CVT (kontinuerlig variabel)(1))
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4.6. Girutvekslingsforhold

Girkassens Differensialens
utveksling (forhold utveksling(er) (forhold

Gir mellom motorens mellom utgående  Samlet utveksling
turtall og utgående turtall og drivhjulenes

aksels turtall)  turtall)

Maksimum for
CVT(1)
1
2
3
Minimum for
CVT(1)
Revers

(1)        CVT = Kontinuerlig variabel kraftoverføring

4.7. Kjøretøyets største hastighet (km/t)(w):..............................................................................

6. HJULOPPHENG

6.2. Hjulopphengets type og utforming for hver enkelt aksel eller hvert enkelt hjul:..................

6.2.1. Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.6.1. Dekk-/hjulkombinasjon(er) (for dekk oppgis dimensjoner, minste belastningsindeks og
symbol for minste hastighetskategori; for hjul oppgis felgdimensjon(er) og innpressing(er)):

6.6.1.1. Aksler

6.6.1.1.1. Aksel 1:.................................................................................................................................

6.6.1.1.2. Aksel 2:...............................................................................................................................
osv.

6.6.1.2. Eventuelt reservehjul:.........................................................................................................

6.6.2. Øvre og nedre grense for rulleradius

6.6.2.1. Aksel 1:...............................................................................................................................

6.6.2.2. Aksel 2:...............................................................................................................................
osv.

7. STYRING

7.2. Styreinnretning og betjening

7.2.1. Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):.............................

7.2.2. Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og
bakhjul):............................................................................................................................
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7.2.3. Eventuell hjelpekraft:........................................................................................................

8. BREMSER

8.5. Blokkeringsfrie bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(1)

8.9. Kort beskrivelse av bremseanleggene (i samsvar med nr. 1.6 i tilføyelsen i tillegg I i
vedlegg IX til direktiv 71/320/EØF):................................................................................

9. KAROSSERI

9.1. Karosseritype:..................................................................................................................

9.3. Fører- og passasjerdører, låser og hengsler

9.3.1. Antall dører og deres utforming:..........................................................................................

9.10. Innvendig utstyr

9.10.3. Seter

9.10.3.1. Antall:...............................................................................................................................

9.10.3.2. Plassering og utførelse:........................................................................................................

9.10.3.2.1. Sitteplasser som bare er beregnet på bruk når kjøretøyet står stille:..................................

9.10.4.1. Type hodestøtte(r): integrert/avtakbart/separat (1)

9.10.4.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer(-numre):.....................................................................

9.12.2. Type og plassering av ekstra sikringsutstyr (angi ja/nei/ekstrautstyr):

(L = venstre side, R = høyre side, C = midtre sitteplass)

Kollisjonspute Kollisjonspute i Tilleggsstrammer
foran siden  for belte

L

Første C
seterad

R

L

Andre C
seterad(1)

R

 (1) Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med mer enn to seterader, eller dersom det er flere enn tre
seter i kjøretøyets bredde.

ì
ï
ï
í
ï
ï
î

ì
ï
ï
í
ï
ï
î
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9.17. Lovfestede kjennemerker

9.17.1. Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av de lovfestede kjennemerker og preginger
og av understellsnummeret: ............................................................................................

9.17.4. Produsentens beskrivelse av samsvaret med kravene i vedlegg II nr. 3 i direktiv
76/114/EØF

9.17.4.1. Betydningen av tegnene i annen del, og eventuelt i tredje del, som brukes til å oppfylle
kravene i nr. 3.1.1.2, skal forklares: ................................................................................

9.17.4.2. Dersom tegnene i annen del brukes til å oppfylle kravene i nr. 3.1.1.3, skal disse tegnene
angis:.............................. .................................................................................................

11. FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE ELLER
SEMITRAILERE

11.1. Klasse og type for de koplingene som er montert eller skal monteres: ..........................

11.3. Instruksjoner for hvordan koplingstypen skal festes til kjøretøyet, og fotografier eller
tegninger av festepunktene på kjøretøyet som er angitt av produsenten. Eventuelle
tilleggsopplysninger dersom koplingstypen kan brukes på bare bestemte varianter eller
versjoner av kjøretøytypen: ...........................................................................................

11.4. Opplysninger om montering av særlige kroker eller festeplater til sleping: ...................

11.5. Typegodkjenningsnummer(-numre): ...............................................................................

2. I annet avsnitt del II gjøres følgende endring: setningen «Av hensyn til beregning av beskatning
............ antall seter» utgår.
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5. Vedlegg IV skal lyde:

«VEDLEGG IV

LISTE OVER KRAV I FORBINDELSE MED TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER

DEL I

Liste over særdirektiver

(Det skal tas hensyn til virkeområdet for og de siste endringer av hvert av særdirektivene nedenfor.)

Emne  Direktiv- Henvisning til Gjelder

nummer De Europeiske Fellesskaps Tidende

  M1  M2  M3  N1  N2   N3  O1  O2  O3  O4

1. Lydnivå 70/157/EØF  EFT L 42 av 23.2.1970, s. 16  x  x  x  x  x  x
2. Utslipp 70/220/EØF  EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1  x  x  x  x  x  x
3. Drivstofftanker/bakre verneinn-

retninger 70/221/EØF  EFT L 76 av 6.4.1970, s. 23  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
4. Monteringssted for bakre

kjennemerke 70/222/EØF  EFT L 76 av 6.4.1970, s. 25  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
5. Styreinnretninger 70/311/EØF  EFT L 133 av 18.6.1970, s. 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
6. Dørlåser og -hengsler  70/387/EØF  EFT L 176 av 10.8.1970, s. 5  x  x  x  x  x  x  x x
7. Signalhorn 70/388/EØF  EFT L 176 av 10.8.1970, s. 12  x  x  x  x  x  x
8. Synsfelt bakover 71/127/EØF  EFT L 68 av 22.3.1971, s. 1  x  x  x  x  x  x
9. Bremser 71/320/EØF  EFT L 202 av 6.9.1971, s. 37  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
10. Radiostøydempning  72/245/EØF  EFT L 152 av 6.7.1972, s. 15  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
11. Utslipp fra dieselmotorer  72/306/EØF  EFT L 190 av 20.8.1972, s. 1  x  x  x  x  x  x
12. Innvendig utstyr 74/60/EØF  EFT L 38 av 11.2.1974, s. 2  x
13. Tyverisikring 74/61/EØF  EFT L 38 av 11.2.1974, s. 22  x  x  x  x  x  x
14. Styreinnretningens oppførsel

ved sammenstøt 74/297/EØF  EFT L 165 av 20.6.1974, s. 16  x  x
15. Setestyrke 74/408/EØF  EFT L 221 av 12.8.1974, s. 1  x  x  x  x  x  x
16. Utvendige utstikkende deler  74/483/EØF  EFT L 256 av 2.10.1974, s. 4  x
17. Hastighetsmåler og reversgir  75/443/EØF  EFT L 196 av 26.7.1975, s. 1  x  x  x  x  x  x
18. Kjennemerker (lovfestede)  76/114/EØF  EFT L 24 av 30.1.1976, s. 1  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
19. Bilbeltefester 76/115/EØF  EFT L 24 av 30.1.1976, s. 6  x  x  x  x  x  x
20. Lysanlegg 76/756/EØF  EFT L 262 av 27.9.1976, s. 1  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
21. Refleksanordninger  76/757/EØF  EFT L 262 av 27.9.1976, s. 32  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
22. Lykter (markering, stopp, bak,

kjørelys) 76/758/EØF  EFT L 262 av 27.9.1976, s. 54  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
23. Lykter for retningslys  76/759/EØF  EFT L 262 av 27.9.1976, s. 71  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
24. Lykter for kjennemerke  76/760/EØF  EFT L 262 av 27.9.1976, s. 85  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
25. Frontlykter (herunder glødelamper)  76/761/EØF  EFT L 262 av 27.9.1976, s. 96  x  x  x  x  x  x
26. Lykter for tåkelys foran  76/762/EØF  EFT L 262 av 27.9.1976, s. 122  x  x  x  x  x  x
27. Slepekroker 77/389/EØF  EFT L 145 av 3.6.1977, s. 41  x  x  x  x  x  x
28. Lykter for tåkelys bak  77/538/EØF  EFT L 220 av 29.8.1977, s. 60  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
29. Lykter for ryggelys  77/539/EØF  EFT L 220 av 29.8.1977, s. 72  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
30. Lykter for parkeringslys  77/540/EØF  EFT L 220 av 29.8.1977, s. 83  x  x  x  x  x  x
31. Bilbelter 77/541/EØF  EFT L 220 av 29.8.1977, s. 95  x  x  x  x  x  x
32. Synsfelt forover 77/649/EØF  EFT L 267 av 19.10.1977, s. 1  x
33. Merking av betjeningsinnretninger  78/316/EØF  EFT L 81 av 28.3.1978, s. 3  x  x  x  x  x  x
34. Avising/avdugging 78/317/EØF  EFT L 81 av 28.3.1978, s. 27  x
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Emne  Direktiv- Henvisning til Gjelder

nummer De Europeiske Fellesskaps Tidende

   M1  M2  M3  N1  N2   N3  O1  O2  O3  O4

35. Vindusvisker/ vindusspyleranlegg  78/318/EØF  EFT L 81 av 28.3.1978, s. 49  x
36. Varmeanlegg 78/548/EØF  EFT L 168 av 26.6.1978, s. 40  x
37. Hjulavskjerming 78/549/EØF  EFT L 168 av 26.6.1978, s. 45  x
38. Hodestøtter 78/932/EØF  EFT L 325 av 20.11.1978, s. 1  x
39. CO

2
-utslipp/ drivstofforbruk  80/1268/EØF  EFT L 375 av 31.12.1980, s. 36  x

40. Motoreffekt 80/1269/EØF  EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46  x  x  x  x  x  x
41. Utslipp fra dieselmotorer  88/77/EØF  EFT L 36 av 9.2.1988, s. 33  x  x  x  x  x  x
42. Sidevern 89/297/EØF  EFT L 124 av 5.5.1989, s. 1  x  x x  x
43. Innretninger mot vannsprut  91/226/EØF  EFT L 103 av 23.4.1991, s. 5  x  x x  x
44. Masser og dimensjoner (biler)  92/21/EØF  EFT L 129 av 14.5.1992, s. 1  x
45. Sikkerhetsglass 92/22/EØF  EFT L 129 av 14.5.1992, s. 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
46. Dekk 92/23/EØF  EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
47. Hastighetsbegrensere  92/24/EØF  EFT L 129 av 14.5.1992, s. 154  x  x  x
48. Masser og dimensjoner

(andre kjøretøyer enn dem
nevnt i nr. 44) 92/27/EF  EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1  x  x  x  x  x  x  x  x x

49. Utvendige utstikkende deler på
førerhus 92/114/EØF  EFT L 409 av 31.12.1992, s. 17  x  x  x

50. Koplinger 94/20/EF  EFT L 195 av 29.7.1994, s. 1  x  x  x  x  x  x  x  x  x x
51. Brennbarhet 95/28/EF  EFT L 281 av 23.11.1995, s. 1  x
52. Busser og turvogner  .../.../EF  EFT L....
53. Frontkollisjon 96/79/EF  EFT L 18 av 21.1.1997, s. 7  x
54. Sidekollisjon 96/27/EF  EFT L 169 av 8.7.1996, s. 1  x  x
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DEL II

Når det i artikkel 3, 4, 5, 7, 8 eller 11 vises til et særdirektiv, skal en typegodkjenning utstedt i henhold til følgende reglementer fastsatt
av Den økonomiske kommisjon for Europa (idet det tas hensyn til virkeområde(1) og endringer av hvert av ECE-reglementet oppført
nedenfor), regnes som tilsvarende en typegodkjenning utstedt i henhold til det relevante særdirektivet i tabellen i del I.

Emne  Basisreglement Endringer  Tillegg  Rettelse
nr.

 1. Lydnivå 51  02  1 til 02  1 til 02
 1. Reserveeksosanlegg 59  00  1 til 00 2 til 00  �
 2. Utslipp 83  03  �  �
 3. Bakre verneinnretninger 58  01  �  �
 5. Styreinnretninger 79  01  �  �
 6. Dørlåser og -hengsler 11  02  1 til 02  �
 7. Signalhorn 28  00  1 til 00 1 til tillegg

2 til 00   2 til 00
 8. Speil 46  01  1 til 01  1 til 01

 2 til 01
 3 til 01

 9. Bremser 13  09  1 til 09  �
 2 til 09

 9. Bremser (belegg) 90  01  1 til 01  �
 2 til 01

 10. Radiostøydempning 10  02  �  �
 11. Røyk fra dieselmotorer 24  03  �
 12. Innvendig utstyr 21  04  1 til 01  1 til 01
 13. Tyverisikring 18  02  �  �
 13. Startsperre 97  00  1 til 00  �
 14. Styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt 12  03  1 til 03  1 til revisjon 3
 15. Setestyrke 17  05  �  �
 16. Utvendige utstikkende deler  26  02  �  �
 17. Hastighetsmåler 39  00  1 til 00  �
 19. Bilbeltefester 14  03  �  1 til 03
 20. Lysanlegg 48  01  1 til 01 1 til 01

2 til 02  2 til 01
1 til revisjon 1

3 til 01
4 til 01

 21. Refleksanordninger 3  02  1 til 02 3 til 02
 2 til 02  �

 22. Lykter (markering/stopp/bak)  7  02  1 til 02 1 til tillegg 2
 2 til 02
 3 til 02
 4 til 02

 22. Lykter for kjørelys 87  00  1 til 00  1 til 00
 22. Sidemarkeringslykter 91  00  1 til 00  �

2 til 00
 23. Lykter for retningslys 6  01  1 til 01  1 til 01

2 til 01 2 til 01
3 til 01
4 til 01
5 til 01
6 til 01
7 til 01
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Emne  Basisreglement Endringer  Tillegg  Rettelse
nr.

 24. Lykter for kjennemerke 4  00 1 til 00  �
2 til 00
3 til 00
4 til 00
5 til 00
6 til 00

 25. Frontlykter (inkludert R
2
 og HS

1
)  1  01 1 til 01  1 til 01

2 til 01 1 til tillegg
3 til 01 3 til 01
4 til 01 1 til revisjon 4
5 til 01
6 til 01

 25. Frontlykter (sealed beam)  5  02 1 til 02 1 til revisjon 3
2 til 02
3 til 02

 25. Frontlykter (H
1
, H

2
, H

3
, HB

3
, HB

4
, H

7
 og/  8  04 1 til 04  1 til tillegg

eller H
8
) 2 til 04 4 til 04

3 til 04 1 til revisjon 3
4 til 04
5 til 04
6 til 04
7 til 04

 25. Frontlykter (H
4
) 20  02 1 til 02 1 til tillegg

2 til 02 3 til 02
3 til 02 1 til revisjon 2
4 til 02
5 til 02

 25. Frontlykter («sealed beam»-halogenlykter)  31  02 1 til 02  1 til revisjon 1
2 til 02
3 til 02

 25. Glødelamper til bruk i godkjente lykter  37  03  1 til 03 1 til tillegg
2 til 03 9 til 03
3 til 03
4 til 03
5 til 03
6 til 03
7 til 03
8 til 03
9 til 03

10 til 03
11 til 03
12 til 03
13 til 03
14 til 03

 25. Frontlykter med gassutladningslamper  98  �  �  �
 25. Gassutladningslamper til bruk i godkjente

innretninger for gassutladningslamper  99  �  �  �
 26. Lykter for tåkelys foran  19  02  1 til 02  1 til revisjon 3

2 til 02
3 til 02
4 til 02
5 til 02
6 til 02



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.6.2000 Nr.28/201

Emne  Basisreglement Endringer  Tillegg  Rettelse
nr.

 28. Lykter for tåkelys bak 38  00 1 til 00  1 til tillegg
2 til 00 3 til 00
3 til 00
4 til 00
5 til 00

 29. Lykter for ryggelys 23  00 1 til 00  1 til tillegg
2 til 00 4 til 00
3 til 00
4 til 00
5 til 00

 30. Lykter for parkeringslys  77  00 1 til 00 1 til 00
2 til 00
3 til 00
4 til 00

 31. Bilbelter 16  04 1 til 04 1 til revisjon 3
2 til 04 2 til revisjon 3
3 til 04 (bare E)
4 til 04
5 til 04
6 til 04

 38. Hodestøtter 17  05  25  04
 40. Motoreffekt 85  00 1 til 00  �
 41. Utslipp fra dieselmotorer 49  02 1 til 02 1 til 02

2 til 02  2 til 02
 42. Sidevern 73  00  �  �
 45. Sikkerhetsglass 43  00 1 til 00  �

2 til 00
3 til 00

 46. Dekk til motorvogner og deres tilhengere  30  02 1 til 02  1 til tillegg
2 til 02 3 til 02
3 til 02
4 til 02
5 til 02
6 til 02
7 til 02

 46. Dekk til motorvogner til nyttebruk og  54  00 1 til 00 1 til 00
deres tilhengere 2 til 00 2 til 00

3 til 00
4 til 00
5 til 00
6 til 00
7 til 00
8 til 00
9 til 00

 46. Reservedekk/-hjul til midlertidig bruk  64  00 1 til 00  �»

 (1) Dersom særdirektivene inneholder krav til montering, gjelder disse kravene også deler og tekniske enheter som er typegodkjent i henhold til reglementer fastsatt av
Den økonomiske kommisjon for Europa.
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6. Vedlegg VI skal lyde:

«VEDLEGG VI

MØNSTER

(Største format: A4 (210 ´ 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR EN KJØRETØYTYPE

          Godkjenningsmyndighetens stempel

Melding om: Av en type:

� typegodkjenning(1) � ferdigoppbygd kjøretøy(1)

� utvidelse av typegodkjenning(1) � etappevis ferdigoppbygd kjøretøy(1)

� avslag av typegodkjenning(1) � delvis oppbygd kjøretøy(1)

� tilbakekalling av typegodkjenning(1) � kjøretøy med ferdigoppbygde og delvis
oppbygde varianter(1)

� kjøretøy med etappevis ferdigoppbygde og
delvis oppbygde varianter(1)

med hensyn til direktiv 70/156/EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer: .............................................................................................................

Begrunnelse for utvidelse: ...............................................................................................................

0.1. Merke (produsentens firma):................................................................................................

0.2. Type:....................................................................................................................................

0.2.1. Handelsbetegnelse:(2)............................................................................................................

0.3. Typebetegnelse, dersom merket på kjøretøyet:....................................................................

0.3.1. Merkingens plassering:.........................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe(3):................................................................................................................

0.5. Navn og adresse til produsenten av det ferdigoppbygde kjøretøyet(1):................................
Navn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet(1)(4):....................................................
Navn og adresse til produsenten med ansvar for den siste etappen på det delvis oppbygde
kjøretøyet(1) (3):....................................................................................................................
Navn og adresse til produsenten av det etappevis oppbygde kjøretøyet(1)(3):....................

0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) navn og adresse(r):.........................................

____________________________

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom handelsbetegnelsen ikke er tilgjengelig på tidspunktet for utstedelsen av typegodkjenningen, skal dette punktet
fylles ut senest når kjøretøyet blir markedsført.

(3) Som definert i vedlegg II del A.

(4) Se side 2.
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Undertegnede bekrefter herved at produsentens beskrivelse i vedlagte opplysningsdokument er i
samsvar med kjøretøyet/kjøretøyene beskrevet ovenfor (godkjenningsmyndigheten har valgt ut en
prøve/prøver som produsenten har forevist som prototyp(er) av kjøretøytypen), og at de vedlagte
prøvingsresultatene gjelder for kjøretøytypen.

1. For ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer/varianter(1):

Kjøretøyet oppfyller/oppfyller ikke(1) de tekniske kravene i alle de relevante særdirektiver
beskrevet i vedlegg IV og XI(1) (3) til direktiv 70/156/EØF.

2. For delvis oppbygde kjøretøyer/varianter:

Kjøretøyet oppfyller/oppfyller ikke(1) de tekniske kravene i særdirektivene oppført i tabellen
på side 2.

3. Typegodkjenning er innvilget/avslått/tilbakekalt(1).

4. Typegodkjenning er innvilget i samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav c), og er gyldig til den dd/
mm/åå.

........................................... .............................................. ............................................
(Sted) (Underskrift) (Dato)

Vedlegg: Opplysningspakke.

Prøvingsresultater (se vedlegg VIII).

Navn, stilling i virksomheten og underskriftsprøve for personen(e) som har
myndighet til å utstede samsvarssertifikater.

NB: Dersom dette mønsteret brukes i forbindelse med typegodkjenning i henhold til artikkel 8 nr.
2, skal overskriften «EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype» ikke brukes, unntatt
i tilfellene beskrevet i nr. 2 bokstav c) når Kommisjonen har godkjent rapporten.

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR EN KJØRETØYTYPE

Side 2

Med hensyn til delvis oppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer eller varianter, er denne
typegodkjenningen basert på følgende typegodkjenning(er) for delvis oppbygde kjøretøyer:

Etappe 1: Basiskjøretøyets produsent:......................................................................................
Typegodkjenningsnummer:......................................................................................
Dato:........................................................................................................................
Gjelder for variantene:...............................................................................................

Etappe 2: Produsent:................................................................................................................
Typegodkjenningsnummer:......................................................................................
Dato:........................................................................................................................
Gjelder for variantene:................................................................................................

Etappe 3: Produsent:................................................................................................................
Typegodkjenningsnummer:......................................................................................
Dato:........................................................................................................................
Gjelder for variantene:..............................................................................................

I tilfeller der typegodkjenningen omfatter én eller flere delvis oppbygde varianter, angis de variantene
som er ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde.

Ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde varianter:......................................................................
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Liste over krav for den typegodkjente delvis oppbygde kjøretøytypen eller -varianten det skal tas
hensyn til i virkeområdet for og de siste endringer av hvert av særdirektivene nedenfor).

Nummer  Emne  Direktiv nr.  Sist endret  Gjelder for
variantene

(Det skal bare føres opp emner som det er utstedt typegodkjenning for i henhold til et særdirektiv.)

Med hensyn til spesialkjøretøyer, unntak og særlige bestemmelser i henhold til vedlegg XI, og
unntak i henhold til artikkel 8 nr. 2 bokstav c):

Direktiv nr.  Nr.  Unntakets art»

7. Vedlegg VII skal lyde:

«VEDLEGG VII

NUMMERERINGSSYSTEM FOR TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTER(1)
(se artikkel 4 nr. 3)

1. Typegodkjenningsnummeret skal bestå av fire deler for typegodkjenninger av hele kjøretøyer,
og fem deler for typegodkjenninger av systemer, deler eller tekniske enheter som beskrevet
nedenfor. I alle tilfeller skal delene være atskilt av tegnet «*»:

Del 1: Liten bokstav «e», fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitets-bokstavene
til den medlemsstaten som utsteder typegodkjenningen:
1 for Tyskland,
2 for Frankrike,
3 for Italia,
4 for Nederland,
5 for Sverige,
6 for Belgia,
9 for Spania,
11 for Det forente kongerike,
12 for Østerrike,
13 for Luxembourg,
17 for Finland,
18 for Danmark,
21 for Portugal,
23 for Hellas,
IRL for Irland.

Del 2:       Grunndirektivets nummer.

Del 3:       Nummeret på det siste endringsdirektivet som er relevant for typegodkjenningen.

______________________

(1) Deler og tekniske enheter merkes i samsvar med bestemmelsene i de relevante særdirektivene.
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For typegodkjenninger av kjøretøyer er dette det siste direktiv som endrer en eller
flere artikler i direktiv 70/156/EØF.

For typegodkjenninger i samsvar med særdirektiver er dette det siste direktiv som
inneholder de faktiske bestemmelsene som gjelder for systemet, delen eller den
tekniske enheten.

Dersom et direktiv inneholder flere gjennomføringsdatoer som viser til forskjellige
tekniske krav, skal det legges til en bokstav. Denne bokstaven viser til de tekniske
kravene som typegodkjenningen ble utstedt på grunnlag av.

Del 4: Et firesifret løpenummer (om nødvendig med innledende nuller) for å angi
basistypegodkjenningsnummeret. Nummerserien starter med 0001 for hvert
grunndirektiv.

Dersom det gjelder en godkjenning med unntak i henhold til vedlegg XI eller artikkel
8 nr. 2 bokstav c), erstattes den første asterisken (*) med bokstaven «D».

Del 5: Et tosifret løpenummer (om nødvendig med en innledende null) for å angi utvidelsen.
Nummerserien starter med 00 for hvert basistypegodkjenningsnummer.

2. Ved typegodkjenning av et kjøretøy utelates del 2. Dersom det gjelder et spesialkjøretøy,
erstattes den første asterisken (*) med bokstaven «P».

3. Del 5 kan utelates bare på kjøretøyets lovfestede kjennemerker.

4. Eksempel på tredje systemgodkjenning (godkjenningen er foreløpig ikke utvidet) utstedt av
Frankrike med hensyn til bremsedirektivet:

e 2*71/320*88/194*0003*00

eller

  e 2*88/77*91/542A*0003*00 for et direktiv med to gjennomføringsstadier, A og B.

5. Eksempelet nedenfor viser annen utvidelse av fjerde typegodkjenning for et kjøretøy utstedt
av Det forente kongerike:

e 11*92/53*0004*02

Direktiv 92/53/EØF er hittil det siste direktivet som endrer artiklene i direktiv 70/156/EØF.

6. Eksempelet nedenfor viser typegodkjenningsnummeret på kjøretøyets lovfestede kjennemerker:

e 11*92/53*0004.»

8. I vedlegg VIII gjøres følgende endringer:

1. Foran nr.1 skal nytt ledd lyde:

«Det er imidlertid tillatt med en kombinasjon av flere resultater for hver versjon som viser det
verst tenkelige tilfelle.»

2. Asterisken etter nr. 2 og tilhørende fotnote utgår.
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3. I nr. 2.1 og 2.2. tilføyes følgende nye linje etter «NO
x
» :

«HC + NO
x

...... ...... ......»

4. Nr. 3 skal lyde:

«3. Resultater etter måling av CO
2
-utslipp/drivstofforbruk:

Variant/versjon ...... ...... ......

CO
2
-utslipp (g/km) ...... ...... ......

Drivstofforbruk (bykjøring) (l/100 km) ...... ...... ......

Drivstofforbruk (landeveiskjøring) (l/100 km) ...... ...... ......

Drivstofforbruk (blandet kjøring) (l/10 km) ...... ...... ......»

5. Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. Resultater etter måling under fri akselerasjon

Variant/versjon ...... ...... ......

Korrigert verdi av absorpsjonsfaktor (m-1): ...... ...... ......»

9. I vedlegg IX del I gjøres følgende endringer:

1. Overskriften etter «MØNSTER» på side 1 skal lyde:

«Største format: A4 (210 x 297 mm), eller en mappe i A4-format)»

2. Nr. 0.2 skal lyde:

«0.2. Type:.................................................................................................................

Variant(2):...........................................................................................................

Versjon(2):..........................................................................................................

0.2.1. Handelsbetegnelse: ..........................................................................................»

3. På side 1 i nr. 0.6 etter «kjøretøyets identifikasjonsnummer» innsettes følgende punkt:

«Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer på understellet: .............................»

4. Setningen «Kjøretøyet kan registreres permanent uten ytterligere typegodkjenninger.» endres
til «Kjøretøyet kan registreres permanent uten ytterligere typegodkjenninger i medlemsstater
med høyre-/venstrekjøring(1) som bruker metriske/britiske målenheter i hastighetsmåleren».

5. Fotnote 2 skal lyde:

« (2) Oppgi også numerisk eller alfanumerisk kode. Koden skal inneholde høyst 25 posisjoner
for en variant og høyst 35 posisjoner for en versjon.»
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6. Vedlegg IX del I side 2 skal lyde:

«Side 2

For ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe M
1

(Verdiene og enhetene nedenfor er de samme som er oppgitt i typegodkjenningsdokumentasjonen
for de relevante direktivene.

Ved produksjonssamsvarsprøving skal verdiene kontrolleres i samsvar med metodene definert i de
relevante direktivene, og det skal tas hensyn til de toleransene som er fastsatt i disse direktivene for
produksjonssamsvarsprøving.)

1. Antall aksler: ................................... og hjul:............................................................................

2. Drivaksler:......................................

3. Akselavstand: ........................... mm

5. Akselsporvidde(r): 1. ........................... mm 2. ......................... mm 3. ............................ mm

6.1. Lengde: ...........................mm

7.1. Bredde: ........................... mm

8. Høyde: ............................ mm

11. Bakre overheng: ........................... mm

12.1. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand med karosseri: ........................................................ kg

12.2. Kjøretøyets masse (uten fører, kjølevæske, smøremiddel, drivstoff): .................................. kg

14.1. Største teknisk tillatte totalmasse: ...................................................................................... kg

14.2. Fordeling av massen på akslene:

1. ........................... kg 2. ........................... kg 3. ........................... kg

14.3. Største teknisk tillatte masse på hver aksel:

1. ........................... kg 2. ........................... kg 3. ........................... kg

16. Største tillatte taklast: ......................................................................................................... kg

17. Tillatt masse av tilhenger

(med bremseanlegg): ........................... kg (uten bremseanlegg): ........................................... kg

18. Tillatt masse av vogntog: ..................................................................................................... kg

19.1. Største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet for tilhenger: ................................. kg

20. Motorprodusent:......................................................................................................................

21. Motorkode:..............................................................................................................................
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22. Virkemåte:..............................................................................................................................

22.1. Direkte innsprøyting: ja/nei(1)................................................................................................

23. Sylindernes antall og innretning:............................................................................................

24. Volum: ................................................................................................................................. cm3

25. Drivstoff:...............................................................................................................................

26. Største netto effekt: ............................................. kW ved ........................................... min-1

27. Clutch (type):..............................................................................................................................

28. Girkasse (type):......................................................................................................................

29. Girutvekslingsforhold: 1. ............ 2. .............. 3. ............. 4. .............. 5. ............ 6. ............

30. Samlet utveksling:........................................................................................................................

32. Dekk og hjul: Aksel 1: ...................... Aksel 2: ...................... Aksel 3: ......................

34. Styring, hjelpekraft:...............................................................................................................

35. Kort beskrivelse av bremseanlegget:......................................................................................

37. Type karosseri:........................................................................................................................

38. Kjøretøyets farge(2):...............................................................................................................

41. Antall dører og deres utforming:....................................................................................................

42.1. Antall seter og deres plassering:....................................................................................................

43.1. Typegodkjenningsmerke for kopling dersom slik finnes:.......................................................

44. Høyeste hastighet: .......................... km/t

45. Lydnivå: Stillestående: .................... dB(A) ved motorturtall. ..................... min-1

Under kjøring: ....................dB(A)

46.1. Avgassutslipp(3): CO: ...................... HC: ..................  NO
x
: ..........................

HC + NO
x
: ........................ Partikler: ........................

46.2. CO
2
-utslipp/drivstofforbruk

� CO
2 

................................................................................................................... g/km

� bykjøring ...................................................................................................... l/100 km

� landeveiskjøring .............................................................................................l/100 km

� blandet kjøring ...............................................................................................l/100 km
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47. Avgiftspliktig effekt eller nasjonalt kodenummer:

Italia: ................ Frankrike: ................ Spania: ................
Belgia: ................ Tyskland: ................ Luxembourg: ................
Danmark: ................ Nederland: ................ Hellas: ................
Det forente kongerike: ................ Irland: ................ Portugal: ................
Østerrike: ................ Sverige: ................ Finland: ................

50. Merknader:............................................................................................................................

51. Unntak:..................................................................................................................................

�������
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Oppgi bare følgende basisfarger: hvit, gul, oransje, rød, fiolett, blå, grønn, grå, brun eller svart.
(3) Oppgi nummeret på direktivet som gjelder.»

10.  I vedlegg IX del II gjøres følgende endringer:

1. Overskriften etter «MØNSTER» på side 1 skal lyde:

«Største format: A4 (210 x 297 mm), eller en mappe i A4-format)»

2. Første linje i nr. 0.2 skal lyde:

«0.2. Type: .............................................................................................................................»

3. Fotnote 1 skal lyde:

« (1) Oppgi også numerisk eller alfanumerisk kode. Koden skal inneholde høyst 25 posisjoner
for en variant og høyst 35 posisjoner for en versjon.»

4. Vedlegg IX del II side 2 skal lyde:

«Side 2

For delvis oppbygde kjøretøyer i gruppe M
1

(Verdiene og enhetene nedenfor er de samme som er oppgitt i
typegodkjenningsdokumentasjonen for de relevante direktivene.

Ved produksjonssamsvarsprøving skal verdiene kontrolleres i samsvar med metodene definert
i de relevante direktivene, og det skal tas hensyn til de toleransene som er fastsatt i disse
direktivene for produksjonssamsvarsprøving.)

1. Antall aksler: ......................................... og hjul:................................................

2. Drivaksler:...............

3. Akselavstand: ................ mm

5. Akselsporvidde(r): 1. ................... mm 2. ..................... mm 3. ................ mm
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 6.2. Største tillatte bredde av det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ..... mm

 7.2. Største tillatte lengde av det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ..... mm

 9.1. Tyngdepunktets høyde: ..... mm

 9.2. Tyngdepunktets største tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet:
..... mm

 9.3. Tyngdepunktets minste tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet:
..... mm

13.1. Minste tillatte masse av det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ..... kg

13.2. Fordeling av denne massen på akslene:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

14.1. Største teknisk tillatte totalmasse: .......kg

14.2. Fordeling av massen på akslene:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

14.3. Største teknisk tillatte masse på hver aksel:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Største tillatte taklast: ..... kg

17. Tillatt masse av tilhenger (med bremseanlegg): ..... kg (uten bremseanlegg): ..... kg

18. Tillatt masse av vogntog: ..... kg

19.1. Største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet for tilhenger: ..... kg

20. Motorprodusent:.....................................................................................................

21. Motorkode:..............................................................................................................

22. Virkemåte:................................................................................................................

22.1. Direkte innsprøyting: ja/nei(1)

23. Sylindernes antall og innretning:................................................................................

24. Volum: ..... cm3

25. Drivstoff:.................................................................................................................

26. Største netto effekt: ..... kW ved ..... min-1

27. Clutch (type):..........................................................................................................

28. Girkasse (type):.......................................................................................................

29. Girutvekslingsforhold: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......
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30. Samlet utveksling:

32. Dekk og hjul: Aksel 1: ..... Aksel 2: ..... Aksel 3: .....

34. Styring, hjelpekraft: .............................................................................................

35. Kort beskrivelse av bremseanlegget: ....................................................................

41. Antall dører og deres utforming: ..........................................................................

42.1. Antall og plassering av seter: ...............................................................................

43.1. Typegodkjenningsmerke for kopling dersom slik finnes: ....................................

43.3. Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: ............................................

43.4. Karakteristiske verdier(1): D/V/S/U

45. Lydnivå: Stillestående: ..... dB(A) ved motorturtall. .... min-1

Under kjøring: ..... dB(A)

46.1. Avgassutslipp(2): CO: ....... HC: ....... NO
x
: .....

HC + NO
x
: ........ Partikler: .....

47. Avgiftspliktig effekt eller nasjonalt kodenummer:
Italia: ..... Frankrike: ..... Spania: .....
Belgia: ..... Tyskland: ..... Luxembourg: .....
Danmark: ..... Nederland: .... Hellas: .....
Det forente kongerike: . Irland: ..... Portugal: .....
Østerrike: ..... Sverige: ..... Finland: .....

49. Understellet er bare konstruert for terrenggående kjøretøyer: ja/nei(1)

50. Merknader:...............................................................................................................

51. Unntak:....................................................................................................................

�������
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Oppgi nummeret på direktivet som gjelder.»

11. Vedlegg X skal lyde:

«VEDLEGG X

RUTINER FOR PRODUKSJONSSAMSVAR

0. PRODUKSJONSSAMSVAR

Med produksjonssamsvar forstås sikring av samsvar med den typegodkjente typen, som
beskrevet i artikkel 10 i dette direktiv, herunder vurdering av kvalitetsstyringssystemer
som beskrevet nedenfor under «Innledende vurdering»(1), og kontroll av gjenstanden som
skal typegodkjennes samt produktrelaterte kontroller som beskrevet nedenfor under
«Sikring av produksjonssamsvar».

_____________________

(1) Veiledning om planlegging og gjennomføring av vurderingen finnes i harmonisert standard ISO 10011, del 1, 2 og 3, 1991.
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1. INNLEDENDE VURDERING

1.1. Før godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat innvilger typegodkjenning, skal den
kontrollere at det finnes tilfredsstillende ordninger og rutiner for å sikre en effektiv
kontroll med at produserte deler, systemer, tekniske enheter eller kjøretøyer er i samsvar
med den godkjente typen.

1.2. Kontroll med at kravet i nr. 1.1 oppfylles, skal foretas av myndigheten som innvilger
typegodkjenning. Denne myndigheten skal godkjenne den innledende vurdering og de
innledende av ordningene for sikring av produksjonssamsvar, jf. nr. 2 nedenfor, i samsvar
med en av ordningene beskrevet under 1.2.1 til 1.2.3 nedenfor, eller en hel eller delvis
kombinasjon av disse ordningene.

1.2.1. Den faktiske innledende vurderingen og/eller kontrollen av ordningene for sikring av
produksjonssamsvar kan foretas av den godkjenningsmyndigheten som innvilger
typegodkjenningen, eller av en teknisk instans på vegne av godkjenningsmyndigheten.

1.2.1.1. Ved vurdering av omfanget av den innledende vurderingen, kan godkjenningsmyndigheten
ta hensyn til tilgjengelige opplysninger om:

� produsentens sertifisering som beskrevet i nr. 1.2.3 nedenfor, dersom vedkommende
ikke er kvalifisert eller anerkjent i forhold til dette nummer,

� ved typegodkjenning av deler eller tekniske enheter: vurdering av kvalitetssystemer
foretatt av kjøretøyprodusent hos produsenten av delene eller de tekniske enhetene,
i samsvar med én eller flere bransjespesifikasjoner som oppfyller kravene i
harmonisert standard EN ISO 9002 - 1994.

1.2.2. Den faktiske innledende vurderingen og/eller kontrollen av ordningene for sikring av
produksjonssamsvar kan også foretas av godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat
eller den tekniske instans som er utpekt til dette formål av godkjenningsmyndigheten. I
sistnevnte tilfelle skal godkjenningsmyndigheten i den andre medlemsstaten utarbeide en
samsvarserklæring med angivelse av hvilke områder og produksjonsenheter den har vurdert
som relevante for produktet/produktene som skal typegodkjennes og for direktivet som
de skal typegodkjennes i henhold til(1). Når godkjenningsmyndighetene i en annen
medlemsstat mottar en anmodning om en samsvarserklæring fra godkjenningsmyndigheten
i en medlemsstat som innvilger typegodkjenning, skal den umiddelbart oversende
samsvarserklæringen eller opplyse at den ikke kan utarbeide en slik erklæring.
Samsvarserklæringen skal minst inneholde følgende:

Konsern eller selskap: (f.eks. XYZ Bil)

Del av organisasjon: (f.eks. Europa-divisjonen)

Produksjonsanlegg/fabrikker: (f.eks. Motorfabrikk 1 (Det forente kongerike),
Kjøretøyfabrikk 2 (Tyskland)

Kjøretøy-/delutvalg: (f.eks. alle modeller i gruppe M
1
)

Områder som er vurdert: (f.eks. motormontering, karosseriforming og -
montering, kjøretøymontering)

Dokumenter som er undersøkt: (f.eks. selskapets og fabrikkens kvalitetshåndbok
og -prosedyrer)

Vurdering: (f.eks. foretatt 18. - 30.09.94)
(f.eks. planlagt inspeksjonsbesøk: mars 1996)

_________________

(1) For eksempel det relevante særdirektivet dersom produktet som skal typegodkjennes, er et system, en del eller en teknisk
enhet, og direktiv 70/156/EØF dersom det er et helt kjøretøy.
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1.2.3. Godkjenningsmyndigheten må også anse kravene til den innledende vurderingen i nr. 1.2
som oppfylt dersom produsenten har en egnet sertifisering i forhold til den harmoniserte
standard EN ISO 9002 - 1994 (hvis virkeområde omfatter produktet/produktene som
skal typegodkjennes) eller en tilsvarende harmonisert standard. Produsenten må framlegge
opplysninger om sertifiseringen og forplikte seg til å underrette godkjenningsmyndigheten
om enhver endring i dens gyldighet eller virkeområde.

Med «egnet sertifisering» forstås at sertifiseringen er gitt av et sertifiseringsorgan som
oppfyller harmonisert standard EN 45012, og enten er kvalifisert som egnet av
godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat eller er akkreditert av en nasjonal
akkrediteringsorganisasjon i en medlemsstat og anerkjent av samme medlemsstats
godkjenningsmyndighet.

Godkjenningsmyndighetene i medlemsstatene skal underrette hverandre om hvilke
sertifiseringsorganer de har kvalifisert eller anerkjent som nevnt ovenfor, og om alle
endringer i gyldigheten eller virkeområdet til disse organene.

1.3. Med hensyn til typegodkjenning av hele kjøretøyer er det ikke nødvendig å gjenta de
innledende vurderingene som er foretatt for typegodkjenningen av systemer, deler og
tekniske enheter på kjøretøyet, men de må foretas ved en vurdering som dekker
produksjonsstedene og aktivitetene i forbindelse med monteringen av hele kjøretøyet, og
som ikke er dekket av de tidligere vurderingene.

2. SIKRING AV PRODUKSJONSSAMSVAR

2.1. Alle kjøretøyer, systemer, deler eller tekniske enheter som er typegodkjent i henhold til
dette direktiv eller et særdirektiv, skal produseres i samsvar med den godkjente typen ved
å oppfylle kravene i dette direktiv eller et av særdirektivene oppført i den fullstendige
listen i vedlegg IV eller XI.

2.2. Godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat som innvilger en typegodkjenning, skal
kontrollere at det finnes hensiktsmessige ordninger og dokumenterte kontrollplaner, som
fastsettes i samarbeid med produsenten for hver typegodkjenning, der det med bestemte
mellomrom foretas prøving eller kontroller for å bekrefte at det fortsatt er samsvar med
den godkjente typen, særlig eventuell prøving fastsatt i særdirektivene.

2.3. Innehaveren av typegodkjenningene skal særlig:

2.3.1. sikre at det foreligger og anvendes rutiner for effektivt å kontrollere at produktene
(kjøretøyer, systemer, deler eller tekniske enheter) er i samsvar med typegodkjenningen,

2.3.2. ha tilgang til det prøvingsutstyret som er nødvendig for å kontrollere samsvar med hver
godkjent type,

2.3.3. sikre at prøvingsresultatene registreres og at de vedlagte dokumentene er tilgjengelige i et
tidsrom som fastsettes i samarbeid med godkjenningsmyndigheten. Dette tidsrommet
behøver ikke overstige ti år,

2.3.4. analysere resultatene fra hver prøvings- eller kontrolltype for å kontrollere og sikre at
produktets egenskaper er varige innenfor den normale variasjon i industriproduksjonen,

2.3.5. sikre at minst kontrollene fastsatt i dette direktiv og prøvingen fastsatt i de relevante
særdirektiver oppført på den fullstendige listen i vedlegg IV eller XI foretas for hver
produkttype,
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2.3.6. sikre at prøvers eller prøvelegemers mangel på samsvar med den aktuelle prøvingstypen,
fører til ny prøvetaking og ny prøving. Alle nødvendige tiltak skal treffes for å gjenopprette
samsvar i den tilsvarende produksjon,

2.3.7. ved typegodkjenning av kjøretøyer skal kontrollene nevnt i nr. 2.3.5 begrenses til kontroller
for å bekrefte samsvar med spesifikasjonene i forhold til typegodkjenningsdokumentet,
særlig til opplysningsdokumentet fastsatt i vedlegg III og de opplysningene som kreves
for samsvarssertifikater nevnt i vedlegg IX til dette direktiv.

3. LØPENDE SAMSVARSKONTROLL

3.1. Vedkommende myndighet som har gitt typegodkjenning, kan når som helst verifisere
metodene som brukes til samsvarskontroll ved hver produksjonsenhet.

3.1.1. Den normale ordningen vil bestå i overvåke at rutinene fastsatt i nr. 1.2 i dette vedlegg
(innledende vurdering og sikring av produksjonssamsvar) blir kontinuerlig fulgt.

3.1.1.1. Tilsynsaktiviteter som utføres av et sertifiseringsorgan (kvalifisert eller anerkjent i henhold
til nr. 1.2.3 i dette vedlegg), må anses å oppfylle kravene i nr. 3.1.1. med hensyn til de
rutinene som er fastsatt ved den innledende vurderingen (nr. 1.2.3).

3.1.1.2. Normal hyppighet av verifikasjoner fra godkjenningsmyndigheten (til forskjell fra de
som er nevnt i 3.1.1.1) skal være tilstrekkelig til å sikre at de relevante kontroller i henhold
til del 1 og 2 i dette vedlegg vurderes over et tidsrom som er i samsvar med den tillit
godkjenningsmyndigheten har til innehaveren av typegodkjenningen.

3.2. Ved hver inspeksjon skal prøvings- og kontrollrapportene og produksjonsoversiktene
framlegges for inspektøren, særlig fra prøvingen og kontrollene dokumentert i samsvar
med nr. 2.2 i dette vedlegg.

3.3. Inspektøren kan, dersom prøvingens art tilsier det, velge ut stikkprøver til prøving i
produsentens laboratorium (eller hos den tekniske instans dersom særdirektivene
inneholder bestemmelser om dette). Det minste antall stikkprøver kan fastsettes ut fra
produsentens egne prøveresultater.

3.4. Dersom kontrollnivået synes utilfredsstillende, eller når det synes nødvendig å kontrollere
om prøvingen som foretas i henhold til nr. 3.2 er gyldig, skal inspektøren velge ut prøver
som sendes til den tekniske instans som har foretatt typegodkjenningsprøvingen.

3.5. Godkjenningsmyndigheten kan foreta enhver kontroll eller prøving fastsatt i dette direktiv
eller i de relevante særdirektiver oppført på den fullstendige listen i vedlegg IV eller XI.

3.6. Dersom det konstateres utilfredsstillende resultater under en inspeksjon eller en
gjennomgang av overvåkningen, skal godkjenningsmyndigheten sikre at alle nødvendige
tiltak treffes for å gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig.»
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12. Vedlegg XI skal lyde:

«VEDLEGG XI

Bestemmelser for spesialkjøretøyer
(se artikkel 4)

Tillegg 1

Campingbiler - ambulanser - likbiler

Nr. Emne  Direktiv nr.  M1 < 2 500 (1) kg  M1 > 2 500 (1) kg

1 Lydnivå  7 0/157/EØF  H  G + H
2 Utslipp 70/220/EØF  Q  G + Q
3 Drivstofftanker/bakre verneinnretninger  70/221/EØF  F  F
4 Monteringssted for bakre kjennemerke  70/222/EØF  X  X
5 Styreinnretninger 70/311/EØF  X  G
6 Dørlåser og -hengsler 70/387/EØF  B  G + B
7 Signalhorn 70/388/EØF  X  X
8 Synsfelt bakover 71/127/EØF  X  G
9 Bremser 71/320/EØF  X  G
10 Radiostøydempning 72/245/EØF  X  X
11 Utslipp fra dieselmotorer  72/306/EØF  H  H
12 Innvendig utstyr 74/60/EØF  C  G + C
13 Tyverisikring 74/61/EØF  X  G
14 Styreinnretningens oppførsel ved

sammenstøt 74/297/EØF  X  G
15 Setestyrke 74/408/EØF  D  G + D
16 Utvendige utstikkende deler  74/483/EØF  X for førerhuset, G for førerhuset,

A for resten  A for resten
17 Hastighetsmåler og reversgir  75/443/EØF  X  X
18 Kjennemerker (lovfestede)  76/114/EØF  X  X
19 Bilbeltefester 76/115/EØF  D  G + L
20 Lysanlegg 76/756/EØF  A + N  A + G + N

for førerhuset,
A + N for resten

21 Refleksanordninger 76/757/EØF  X  X
22 Lykter (markering, stopp, bak, kjørelys)  76/758/EØF  X  X
23 Lykter for retningslys 76/759/EØF  X  X
24 Lykter for kjennemerke  76/760/EØF  X  X
25 Frontlykter (herunder glødelamper)  76/761/EØF  X  X
26 Lykter for tåkelys foran  76/762/EØF  X  X
27 Slepekroker 77/389/EØF  E  E
28 Lykter for tåkelys bak  77/538/EØF  X  X
29 Lykter for ryggelys 77/539/EØF  X  X
30 Lykter for parkeringslys  77/540/EØF  X  X
31 Bilbelter 77/541/EØF  D  G + M
32 Synsfelt forover 77/649/EØF  X  G
33 Merking av betjeningsinnretninger  78/316/EØF  X  X
34 Avising/avdugging 78/317/EØF  X  G + O
35 Vindusvisker/ vindusspyleranlegg  78/318/EØF  X  G + O
36 Varmeanlegg 78/548/EØF  I  G + P
37 Hjulavskjerming 78/549/EØF  X  G
38 Hodestøtter 78/932/EØF  D  G + D
39 Drivstofforbruk 80/1268/EØF  N/A  N/A
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Nr. Emne  Direktiv nr.  M1 < 2 500 (1) kg  M1 > 2 500 (1) kg

40 Motoreffekt  80/1269/EØF  X  X
41 Utslipp fra dieselmotorer  88/77/EØF  H  G + H
44 Masser og dimensjoner (biler)  92/21/EØF  X  X
45 Sikkerhetsglass 92/22/EØF  J  G + J
46 Dekk 92/23/EØF  X  G
50 Koplingsinnretninger 94/20/EF  X  G
53 Frontkollisjon 96/79/EF  N/A  N/A
54 Sidekollisjon 96/27/EF  N/A  N/A

 (1)    Største teknisk tillatte totalmasse.

FORKLARING PÅ BOKSTAVENE

A: Unntak er tillatt dersom kjøretøyets spesielle funksjon gjør fullstendig oppfyllelse umulig. Produsenten skal
demonstrere overfor godkjenningsmyndigheten at kravene ikke kan overholdes på grunn av kjøretøyets særlige formål.

B: Gjelder bare for dører som gir atkomst til seter som er beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei, og der
avstanden mellom R-punktet i setet og dørflatens gjennomsnittsplan, målt vinkelrett på kjøretøyets medianplan i
lengderetningen, ikke overstiger 500 mm.

C: Gjelder bare den delen av kjøretøyet som er foran det bakerste setet beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på
vei, og bare for hodets anslagssone som definert i direktiv 74/60/EØF.

D: Gjelder bare for seter som er beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei.

E: Bare foran.

F: Flytting av drivstofftanken innenfor karosseriet og endring av påfyllingsrørets forløp og lengde er tillatt.

G: Krav i samsvar med gruppen til basiskjøretøyet/det delvis oppbygde kjøretøyet (hvis understell ble brukt til å bygge
spesialkjøretøyet). For delvis oppbygde kjøretøyer/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer kan det aksepteres at kravene
til kjøretøyer i tilsvarende kategori N (basert på største masse) er oppfylt.

H: Eksosanlegget kan forlenges med opptil 2 m etter bakerste lydpotte/katalysator uten ytterligere prøving.

I: Gjelder bare for varmeanlegg som ikke er spesielt konstruert for beboelsesformål.

J: For alle vinduer unntatt førerhusets (front- og sideruter) kan materialet være sikkerhetsglass eller hardplast.

K: Reservert.

L: Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Alle sitteplasser i baksetet skal minst være
utstyrt med fester for hoftebelter.

M: Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Alle sitteplasser i baksetet skal minst være
utstyrt med hoftebelter.

N: Forutsatt at alle påbudte lysinnretninger er montert og at det ikke går ut over den geometriske synligheten.

O: Kjøretøyet skal være utstyrt med et egnet anlegg foran.

P : Gjelder bare for varmeanlegg som ikke er spesielt konstruert for beboelsesformål. Kjøretøyet skal være utstyrt med et
egnet anlegg foran.

Q: Eksosanlegget kan forlenges med opptil 2 m etter bakerste lydpotte/katalysator uten ytterligere prøving. En
typegodkjenning som er gitt til det mest representative basiskjøretøyet er fortsatt gyldig uansett om referansevekten
endres.

X: Ingen unntak bortsett fra dem som er angitt i særdirektivet.

N/A: Dette direktiv gjelder ikke for dette kjøretøyet (ingen krav).



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.6.2000 Nr.28/217

Tillegg 2

Pansrede kjøretøyer

Nr.  Emne  Direktiv nr.         Pansrede kjøretøyer i gruppe
   M

1

1  Lydnivå  70/157/EØF  X

2  Utslipp  70/220/EØF  A
3  Drivstofftanker/bakre

 verneinnretninger  70/221/EØF  X
4  Monteringssted for bakre kjennemerke  70/222/EØF  X
5  Styreinnretninger  70/311/EØF  X
6  Dørlåser og -hengsler  70/387/EØF  X

 7  Signalhorn  70/388/EØF  A + C
 8  Synsfelt bakover  71/127/EØF  B
9  Bremser  71/320/EØF  X

10  Radiostøydempning  72/245/EØF  X
11  Utslipp fra dieselmotorer  72/306/EØF  X
12  Innvendig utstyr  74/60/EØF  A
13  Tyverisikring  74/61/EØF  X
14  Styreinnretningens oppførsel ved

 sammenstøt  74/297/EØF  N/A
15  Setestyrke  74/408/EØF  X
16  Utvendige utstikkende deler  74/483/EØF  A
17  Hastighetsmåler og reversgir  75/443/EØF  X
18  Kjennemerker (lovfestede)  76/114/EØF  X
19  Bilbeltefester  76/115/EØF  A
20  Lysanlegg  76/756/EØF  A + N
21  Refleksanordninger  76/757/EØF  X
22  Lykter (markering, stopp, bak,

 kjørelys)  76/758/EØF  X
23  Lykter for retningslys  76/759/EØF  X
24  Lykter for kjennemerke  76/760/EØF  X
25  Frontlykter (herunder glødelamper)  76/761/EØF  X
26  Lykter for tåkelys foran  76/762/EØF  X
27  Slepekroker  77/389/EØF  A
28  Lykter for tåkelys bak  77/538/EØF  X
29  Lykter for ryggelys  77/539/EØF  X
30  Lykter for parkeringslys  77/540/EØF  X
31  Bilbelter  77/541/EØF  A
32  Synsfelt forover  77/649/EØF  B
33  Merking av betjeningsinnretninger  78/316/EØF  X
34  Avising/avdugging  78/317/EØF  A
35  Vindusvisker/vindusspyleranlegg  78/318/EØF  A
36  Varmeanlegg  78/548/EØF  X
37  Hjulavskjerming  78/549/EØF  X
38  Hodestøtter  78/932/EØF  X
39  Drivstofforbruk  80/1268/EØF  N/A
40  Motoreffekt  80/1269/EØF  X
41  Utslipp fra dieselmotorer  88/77/EØF  A
44  Masser og dimensjoner (biler)  92/21/EØF  X
45  Sikkerhetsglass  92/22/EØF  N/A
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Nr.  Emne  Direktiv nr.         Pansrede kjøretøyer i gruppe
   M

1

46  Dekk  92/23/EØF  N/A
50  Koplingsinnretninger  94/20/EF  X
53  Frontkollisjon  96/79/EF  N/A
54  Sidekollisjon  96/27/EF  N/A

  FORKLARING PÅ BOKSTAVENE

A: Unntak er tillatt dersom kjøretøyets spesielle funksjon gjør fullstendig oppfyllelse umulig. Produsenten skal demonstrere
overfor godkjenningsmyndigheten at kravene ikke kan overholdes på grunn av kjøretøyets særlige formål.

B: Lystransmisjonsfaktoren er minst 60 %, og dødvinkelen fra A-stolpen er ikke større enn 10 °.

C: Ytterligere alarminnretninger er tillatt.

N: Forutsatt at alle påbudte lysinnretninger er montert og at det ikke går ut over den geometriske synligheten.

X: Ingen unntak bortsett fra dem som er angitt i særdirektivet.

N/A: Dette direktiv gjelder ikke (ingen krav).»

13. I vedlegg XII del B skal nytt første ledd lyde:

«Det største antall ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer som kan tas i bruk i
hver medlemsstat etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 nr. 2 bokstav b), skal være begrenset på
én av følgende måter som den enkelte medlemsstat kan velge:

enten

1. Det største antall kjøretøyer av en eller flere typer kan for kjøretøyer i gruppe M
1
 ikke

overstige 10 % og for alle andre grupper 30 % av kjøretøyer av alle berørte typer som er tatt
i bruk i medlemsstaten i løpet av det foregående året. Dersom henholdsvis 10 % og 30 % utgjør
mindre enn 100 kjøretøyer, kan medlemsstaten tillate at høyst 100 kjøretøyer tas i bruk,

eller

2. Kjøretøyer av en gitt type skal bare bestå av dem som på eller etter produksjonsdatoen har
fått utstedt et gyldig samsvarssertifikat som var gyldig i minst tre måneder etter
utstedelsesdatoen, men som senere er blitt ugyldig som følge av at et særdirektiv er trådt i
kraft.

En særlig påskrift skal gjøres på samsvarssertifikatet for kjøretøyer som tas i bruk etter denne
framgangsmåten.»

14. I vedlegg XIV gjøres følgende endringer:

1. I nr. 1.1 skal første del av annet punktum lyde:

«For dette formål skal godkjenningsmyndighetene, før de innvilger typegodkjenning i første
eller en etterfølgende etappe, sikre ...»

2. I nr. 4 skal annet strekpunkt lyde:

«� del 1, 3 og 4 av EF-typegodkjenningsnummeret,».

3. I tillegget utgår «*01».
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15. Nytt vedlegg XV skal lyde:

«VEDLEGG XV

Produsentens erklæring for et basiskjøretøy delvis oppbygd kjøretøy i en annen gruppe enn M1

OPPRINNELSESSERTIFIKAT FOR KJØRETØYET

Erklæring nr.

I samsvar med artikkel 2 nr. 10 i direktiv 98/14/EF erklærer herved undertegnede at kjøretøyet
beskrevet nedenfor er produsert på hans/hennes egen fabrikk, og at det er et nyprodusert kjøretøy.

0.1. Merke (produsentens firma):.............................................................................................
.

0.2. Kjøretøytype:...................................................................................................................

0.2.1. Handelsbetegnelse:............................................................................................................

0.3. Typebetegnelse:................................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets/monteringsanleggenes adresse(r):....................................................

Videre erklærer undertegnede at kjøretøyet ved levering oppfylte kravene i følgende direktiver:

Emne  Direktiv nr.  Godkjenningsnummer  Medlemsstat som har gitt
typegodkjenning (1)

1. Lydnivå

2. Utslipp

3.

osv.

(1) Oppgis dersom det ikke framgår av typegodkjenningsnumrene.

Denne erklæring er utstedt i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg XI til direktiv 98/14/EF.

................................................ ............................................ ...............................................
(Sted) (Underskrift) (Dato)»

___________________________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 17/1999
av 26. februar 1999

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

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.
22/98 av 31. mars 1998(1).

Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
22/98 av 31. mars 1998(2).

Kommisjonsdirektiv 98/11/EF av 27. januar 1998 om
gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn
til energimerking av hushaldslampar(3) skal innlemmes i
avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel IV etter nr. 4d (kommisjonsdirektiv
96/60/EF) skal nytt nr. 4e lyde:

�4e. 398 L 0011:  Kommisjonsdirektiv 98/11/EF av
27. januar 1998 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv
92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldslampar
(EFT L 71 av 10.3.1998, s. 1).�

Artikkel 2

I avtalens vedlegg IV etter nr. 11d (kommisjonsdirektiv
96/60/EF) skal nytt nr. 11e lyde:

�11e. 398 L 0011:  Kommisjonsdirektiv 98/11/EF av
27. januar 1998 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv
92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldslampar
(EFT L 71 av 10.3.1998, s. 1).�

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsdirektiv 98/11/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, 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, 26. februar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

___________________

(1) EFT L 342 av 17.12.1998, s. 32, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 52 av 17.12.1998, s. 1.

(2) EFT L 342 av 17.12.1998, s. 32, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 52 av 17.12.1998, s. 1.

(3) EFT L 71 av 10.3.1998, s. 1.

2000/EØS/28/02
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/11/EF

av 27. januar 1998

om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av
hushaldslampar(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 92/75/EØF av 22. september 1992
om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger(1),
særleg artikkel 9 og 12, og

ut frå desse synsmåtane:

I medhald av direktiv 92/75/EØF skal Kommisjonen vedta
gjennomføringsdirektiv for hushaldsapparat, medrekna lyskjelder
(lampar).

Elektrisitetsforbruket til lampar utgjer ein monaleg del av det
samla forbruket av energi i Fellesskapet. Energiforbruket til slike
apparat kan reduserast mykje.

Fellesskapet stadfestar at det er interessert i ei internasjonal
standardiseringsordning som kan gje opphav til standardar som
faktisk vert nytta av alle partar i den internasjonale handelen, og
som kan stette dei krava som fellesskapspolitikken stiller, og
oppmodar dei europeiske standardiseringsorganisasjonane
om å føre vidare samarbeidet med dei internasjonale
standardiseringsorganisasjonane.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) og Det
europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC)
er godkjende som kompetente organ når det gjeld å vedta
harmoniserte standardar etter dei overordna retningslinjene for
samarbeidet mellom Kommisjonen og dei to organa som vart
underskrivne 13. november 1984. I dette direktivet er ein
harmonisert standard ein teknisk spesifikasjon (ein europeisk
standard eller eit harmoniseringsdokument) som er vedteken av
CENELEC etter oppdrag frå Kommisjonen i samsvar med
rådsdirektiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter(2),

sist endra ved kommisjonsvedtak 96/139/EF(3), og etter dei
førnemnde overordna retningslinjene.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som vart oppnemnt ved artikkel 10 i
direktiv 92/75/EØF �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

1. Dette direktivet skal nyttast på hushaldslampar for direkte
tilkopling til elektrisitetsnettet (glødelampar og lysrøyrlampar
med innebygd tennar) og på hushaldslysrøyrlampar (medrekna
lysrøyr og lysrøyrlampar utan innebygd tennar), sjølv når desse
vert marknadsførde med sikte på annan bruk enn hushaldsbruk.

Dersom eit apparat kan demonterast av sluttbrukaren, tyder
«lampe» i dette direktivet den delen eller dei delane som sender
ut lys.

2. Dette direktivet omfattar ikkje følgjande lampar:

a) lampar med ein lysstraum på over 6 500 lumen,

b) lampar med ein inngangseffekt på under 4 watt,

c) reflektorlampar,

d) lampar som først og fremst vert marknadsførde eller omsette
for bruk med andre energikjelder, t.d. batteri,

e) lampar som ikkje først og fremst vert marknadsførde eller
omsette for å gje synleg lys (400-800 nm),

f) lampar som vert marknadsførde eller omsette som del av
eit produkt som ikkje først og fremst er meint for å gje lys.
Dette direktivet omfattar likevel lampar som vert bodne
fram for sal, leige eller kjøp på avbetaling, eller som vert
stilte ut separat, t.d. som reservedelar.

3. Lampar som er nemnde i nr. 2, kan påførast etikettar og
utstyrast med opplysningsskjema i samsvar med dette direktivet
dersom det er vedteke og offentleggjort harmoniserte
målestandardar for slike lampar i samsvar med nr. 4.

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 71 av 10.3.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/1999 av 26. februar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF L 297 av 13.10.1992, s. 16.

(2) TEF L 109 av 26.4.1983, s. 8.

___________________

(3) TEF L 32 av 10.2.1996, s. 31.
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4. Dei obligatoriske opplysningane som er fastsette i dette
direktivet, skal utarbeidast etter harmoniserte standardar som
det er offentleggjort tilvisingsnummer for i Tidend for Dei
europeiske fellesskapa, og som er gjennomførde i nasjonale
standardar som medlemsstatane har offentleggjort
tilvisingsnummer for.

5. Dei harmoniserte standardane som er nemnde i nr. 4, skal
utarbeidast etter oppdrag frå Kommisjonen i samsvar med direktiv
83/189/EØF.

6. Dei uttrykka som er nytta i dette direktivet, skal ha same
tydinga som i direktiv 92/75/EØF, bortsett frå i tilfelle der
samanhengen krev ei anna tyding.

Artikkel 2

1. Det tekniske dokumentasjonsmaterialet som er nemnt i
artikkel 2 nr. 3 i direktiv 92/75/EØF, skal omfatte:

a) namnet, varemerket og adressa til leverandøren,

b) ein generell omtale av lampen som gjer det mogleg å
identifisere han på ein eintydig måte,

c) opplysningar, eventuelt med teikningar, om dei viktigaste
konstruksjonskjenneteikna ved modellen, særleg om
eigenskapar som har ein klår innverknad på energiforbruket,

d) rapportar om målingar som er gjorde med modellen etter
prøvingsmetodane i dei harmoniserte standardane som er
nemnde i artikkel 1 nr. 4,

e) eventuell bruksrettleiing.

2. Etiketten som er nemnd i artikkel 2 nr. 1 i direktiv
92/75/EØF, skal vere utforma som vist i vedlegg I til dette
direktivet. Etiketten skal plasserast, prentast eller festast utvendig
på emballasjen til kvar einskild lampe. Det skal ikkje plasserast,
prentast eller festast andre ting på emballasjen til kvar einskild
lampe som gjer at etiketten vert skjult eller lite synleg. I vedlegg I
er det vist korleis etiketten kan plasserast når emballasjen er
svært liten.

3. Opplysningsskjemaet som er nemnt i artikkel 2 nr. 1 i
direktiv 92/75/EØF, skal vere i samsvar med vedlegg II til dette
direktivet.

4. Dersom ein lampe vert boden fram for sal, leige eller kjøp
på avbetaling på dei vilkåra som er fastsette i artikkel 5 i direktiv
92/75/EØF, og ved hjelp av ei trykksak, t.d. ein postordrekatalog,
skal trykksaka innehalde alle dei opplysningane som er gjevne i
vedlegg III til dette direktivet.

5. Energieffektivitetsklassen til ein lampe, som er oppført på
etiketten og i opplysningsskjemaet, skal fastsetjast i samsvar
med vedlegg IV.

Artikkel 3

Medlemsstatane skal gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for å
sikre at alle leverandørar og forhandlarar som er etablerte på
territoriet deira, oppfyller pliktene sine i medhald av dette
direktivet.

Artikkel 4

1. Medlemsstatane skal vedta og kunngjere dei lovene og
forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet,
innan 15. juni 1999. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen
om dette. Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. juli 1999.

Fram til 31. desember 2000 skal medlemsstatane likevel tillate

� marknadsføring, omsetning og/eller utstilling av produkt og

� utdeling av produktbrosjyrar nemnde i artikkel 3 nr. 2 i
direktiv 92/75/EØF og trykksaker nemnde i artikkel 2 nr. 4
i dette direktivet

som ikkje er i samsvar med føresegnene i dette direktivet.

Når dei føresegnene som er nemnde i første leddet, vert vedtekne
av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller
det skal visast t i l  direktivet når dei vert kunngjorde.
Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast.

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

Artikkel 5

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

Artikkel 6

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. januar 1998.

For Kommisjonen

Christos PAPOUTSIS

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

ETIKETTEN

Utforming

1. Etiketten skal veljast blant modellane nedanfor. Dersom etiketten ikkje er prenta på emballasjen,
men er ein separat etikett som vert plassert eller festa på emballasjen, skal fargemodellen nyttast.
Dersom «svart-kvitt»-modellen vert nytta, kan teksta og bakgrunnen ha kva farge som helst, berre
etiketten er godt leseleg.

2. Merknadene nedanfor viser kva for opplysningar som skal takast med på etiketten:

Merknad

I. Energieffektivitetsklassen til lampen, slik han er fastsett i samsvar med vedlegg IV. Bokstaven
som viser klassen, skal plasserast jamhøgt med den aktuelle pila.

II. Lysstraumen til lampen, uttrykt i lumen, slik han er målt i samsvar med prøvingsmetodane i
dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 4.

III. Inngangseffekten til lampen, uttrykt i watt, slik han er målt i samsvar med prøvingsmetodane
i dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 4.

IV. Den gjennomsnittlege nominelle levetida til lampen, uttrykt i timar (h), slik ho er målt i
samsvar med prøvingsmetodane i dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 1
nr. 4. Denne opplysninga kan utelatast dersom det ikkje finst andre opplysningar på emballasjen
om levetida til lampen.

3. Dersom dei opplysningane som er oppførde i nr. 2 punkt II, III og eventuelt IV, finst andre stader
på emballasjen til lampen, kan dei utelatast frå etiketten, og det same gjeld feltet for opplysningane.
I slike tilfelle skal etiketten veljast blant modellane nedanfor:

I

II
III
IV
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Prenting

4. Nedanfor er det gjeve opplysningar om prentinga av etiketten:

Etiketten skal ha ein marg som er minst 5 mm brei, slik det er vist ovanfor. Dersom ingen av sidene
til emballasjen er store nok til å romme etiketten og margen hans, eller dersom etiketten og margen
ville dekkje meir enn 50 % av overflata på den største sida, kan etiketten og margen minskast så
mykje som er naudsynt for å stette dei to førnemnde vilkåra. Etiketten kan likevel ikkje i noko
tilfelle minskast til mindre enn 40 % (i lengderetninga) av standardstorleiken. Dersom emballasjen
er for liten til å romme ein etikett som er minska på denne måten, må etiketten festast til lampen eller
emballasjen. Dersom ein etikett i full storleik er stilt ut saman med lampen (t.d. festa til hylla der
lampen er stilt ut), kan etiketten likevel utelatast.

Fargar som skal nyttast

Fargemodellen:

CMGS � cyanblått, magentaraudt, gult, svart.

T.d.: 07X0: 0 % cyanblått, 70 % magentaraudt, 100 % gult, 0 % svart.
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Piler:

A: X0X0
B: 70X0
C: 30X0
D: 00X0
E: 03X0
F: 07X0
G: 0XX0

Rammefarge: X070

All tekst skal vere svart. Bakgrunnen skal vere kvit.

_______
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VEDLEGG II

Opplysningsskjemaet

Opplysningsskjemaet skal innehalde dei opplysningane som er fastsette for etiketten (1).

___________
(1) Dersom det ikkje følgjer med produktbrosjyrar, kan etiketten reknast som opplysningsskjema òg.

________

VEDLEGG III

POSTORDRESAL OG ANNA FJERNSAL

Postordrekatalogar og andre trykksaker som er nemnde i artikkel 2 nr. 4, skal innehalde anten ein kopi av
etiketten eller opplysningane nedanfor i den rekkjefølgja dei er oppførde:

1. Energieffektivitetsklasse (vedlegg I merknad I)

Uttrykt som «Energieffektivitetsklasse ... på ein skala frå A (lågt energiforbruk) til G (høgt
energiforbruk)». Dersom desse opplysningane er gjevne i ein tabell, kan dei uttrykkjast på andre
måtar, så sant det går tydeleg fram at skalaen går frå A (lågt energiforbruk) til G (høgt energiforbruk).

2. Lysstraumen til lampen (vedlegg I merknad II)

3. Inngangseffekt (vedlegg I merknad III)

4. Den gjennomsnittlege nominelle levetida til lampen (vedlegg I merknad IV)

(Dersom det ikkje vert gjeve andre opplysningar om levetida til lampen i katalogen, kan denne
opplysninga utelatast).

______
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VEDLEGG IV

Energieffektivitetsklassen til ein lampe skal fastsetjast på følgjande måte:

Lampar skal plasserast i klasse A dersom

� lysrøyrlampar utan innebygd tennar
(som treng ein tennar og/eller anna reguleringsinnretning for tilkopling til elektrisitetsnettet)

W < 0,15 ÖF + 0,0097 F

� andre lampar

W < 0,24 ÖF + 0,0103 F

der F er lysstraumen til lampen, og
der W er inngangseffekten til lampen, uttrykt i watt.

Dersom ein lampe ikkje vert plasssert i klasse A, skal det reknast ut ein referanseeffekt W
R
 på følgjande

måte:

W
R 

= 0,88 ÖF + 0,049 F når F > 34 lumen
0,2F F når F £ 34 lumen

der F er lysstraumen til lampen.

Energieffektivitetsindeksen E
1
 vert deretter rekna ut på følgjande måte:

E
1 

=

der W er inngangseffekten til lampen, uttrykt i watt.

Energieffektivitetsklassen vert deretter fastsett i samsvar med tabellen nedanfor:

Energieffektivitetsklasse  Energieffektivitetsindeks E
1

B  E1 < 60 %
C  60 % < E1 < 80 %
D  80 % < E1 < 95 %
E  95 % < E1 < 110 %
F  110 % < E1 < 130 %
G  E1 > 130 %

W
W

R
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 18/1999
av 26. februar 1999

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. 102/98 av 30. oktober 1998(1).

Tjueførste kommisjonsdirektiv 97/45/EF av 14. juli 1997 om
tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg II, III, VI og VII
til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om kosmetiske produkter(2) og tjueandre
kommisjonsdirektiv 98/16/EF av 5. mars 1998 om tilpassing til
den tekniske utviklinga av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv
76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
kosmetiske produkter(3) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XVI nr. 1 (rådsdirektiv
76/768/EØF) skal nye strekpunkter lyde:

�� 397 L 0045: Kommisjonsdirektiv 97/45/EF av 14. juli 1997
(EFT L 196 av 24.7.1997, s. 77),

� 398 L 0016: Kommisjonsdirektiv 98/16/EF av 5. mars 1998
(EFT L 77 av 14.3.1998, s. 44).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 97/45/EF og 98/16/EF på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

_____________________

(1) EFT L 197 av 29.7.1999, s. 54, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 33 av 29.7.1999, s. 10.

(2) EFT L 196 av 24.7.1997, s. 77.

(3) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 44.

2000/EØS/28/03
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TJUEFØRSTE KOMMISJONSDIREKTIV 97/45/EF

av 14. juli 1997

om tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1), sist endra ved kommisjonsdirektiv 97/1/EF(2),
særleg artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitskapsutvalet for kosmetologi og

ut frå desse synsmåtane:

Dei vitskaplege dataa som er tilgjengelege, syner at innhaldet av
polyaromatiske hydrokarbon (PAH) i raffinert steinkoltjære er
om lag like stort som i uforedla steinkoltjære. Fleire granskingar
syner at PAH trengjer inn i hud som vert eksponert for
steinkoltjærer, noko som kan føre til hudkreft og andre former
for kreft. Mange PAH er genotoksiske kreftframkallande stoff.
Ettersom det ikkje kan fastsetjast noko tryggingsnivå, bør det
innførast forbod mot å nytte uforedla og raffinerte steinkoltjærer
i kosmetiske produkt.

Ei ny toksikologisk gransking av benzetoniumklorid på grunnlag
av nye opplysningar frå industrien syner at tryggingsmarginen
for dette stoffet er god nok så lenge det berre vert nytta i
konserveringsmiddel og i mindre konsentrasjonar og er i kontakt
med huda berre i eit avgrensa tidsrom.

På grunnlag av den nyaste vitskaplege og tekniske forskinga kan
oktylmetoksycinnamat nyttast som UV-filter i kosmetiske
produkt.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga av
direktiv om fjerning av tekniske handelshindringar på området
kosmetiske produkt �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Direktiv 76/768/EØF vert endra i samsvar med vedlegget.

Artikkel 2

1. Med omsyn til dei stoffa som er oppførde i vedlegget, skal
medlemsstatane gjere dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at
verken produsentar eller importørar som er etablerte i
Fellesskapet, frå 1. juli 1998 marknadsfører produkt som ikkje
stettar føresegnene i dette direktivet.

2. Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for
å sikre at dei produkta som er nemnde i nr. 1, og som inneheld dei
stoffa som er oppførde i vedlegget, ikkje kan seljast eller på anna
vis overlatast til sluttforbrukaren etter 30. juni 1999.

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
30. juni 1998. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

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

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

Artikkel 4

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

______________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 196 av 24.7.1997, s. 77, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/1999 av 26. februar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF nr. L 262 av 27.9.1976, s. 169.

(2) TEF nr. L 16 av 18.1.1997, s. 85.
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Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 14. juli 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

I vedlegga til direktiv 76/768/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. Vedlegg II :

Nytt referansenummer 420 skal lyde:

«420. Ubehandlede og raffinerte steinkulltjærer»,

Referansenummer 415 nedanfor går ut:

«415. Diisobutyl-fenoksy-etoksy-etyldimetylbenzylammoniumklorid (benzetonium)».

2. Vedlegg VI:

a) I del 1
skal nytt referansenummer 53 lyde:

a  b  c d  e

«53  Benzetoniumklorid  0,1 % Bare i produkter som
skylles av»

b) I del 2
vert «30.6.1997» endra til «30.6.1998» for referansenummer 16, 21 og 29.

3. Vedlegg VII:

a) I del 1
skal nytt referansenummer 12 lyde:

a  b  c d  e

«12  Oktylmetoksycinnamat  10 %»

b) I del 2

� går referansenummer 13 ut,

� vert «30.6.1997» endra til «30.6.1998» for referansenummer 2, 5, 6, 12, 17, 25, 26, 29
og 32.

_________________
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TJUEANDRE KOMMISJONSDIREKTIV 98/16/EF

av 5. mars 1998

om tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1) , sist endra ved kommisjonsdirektiv 97/45/EF(2) ,
særleg artikkel 8 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

Ved kommisjonsdirektiv 97/1/EF(3)  vart det som eit
førebyggjande tiltak innført mellombels forbod mot bruk av vev
og væsker frå hjerne, ryggmerg og auge frå storfe, sauer og geiter,
og delemne frå slike vev og væsker. Direktivet skulle vurderast
på nytt etter gransking av dei sakstilhøva som det byggjer på, og
tilpassast generelt i lys av utviklinga av den vitskaplege
kunnskapen.

I kommisjonsvedtak 97/534/EF av 30. juli 1997 om forbud mot
bruk av risikomateriale med hensyn til smittsom spongiform
encefalopati(4)  er det definert kva som er risikomateriale, fastsett
korleis det kan fjernast ved kjelda, og innført forbod mot import
av det til Fellesskapet.

Direktiv 76/768/EØF pålegg medlemsstatane å sikre at berre
kosmetiske produkt som er i samsvar med føresegnene i direktivet,
kan marknadsførast i Den europeisk unionen, og pålegg særleg
medlemsstatane å forby marknadsføring av kosmetiske produkt
som inneheld dei stoffa som er oppførde i vedlegg II.

Desse føresegnene gjeld for alle kosmetiske produkt som skal
marknadsførast i Fellesskapet, utan omsyn til opphavet til
produktet eller delemna som det inneheld. Difor må det
kontrollerast og etterprøvast at utgangsmateriale og
mellomprodukt som vert importerte til Fellesskapet for bruk i
framstilling av kosmetiske produkt, er i samsvar med regelverket
til Fellesskapet.

Direktiv 76/768/EØF bør endrast, slik at lista over forbodne
animalske materiale vert i samsvar med lista over særskilde
risikomateriale i vedtak 97/534/EF.

I fråsegna av 24. juni 1997 frå Vitskapsutvalet for kosmetologi er
det fastlagt at talgderivat som vert nytta i framstilling av
kosmetiske produkt, t.d. feittsyrer, glyserin, feittsyreesterar og
såper, vert rekna for å vere sikre dersom dei minst er framstilte
etter visse metodar som er fastlagde i fråsegna og strengt
kontrollerte, og at andre talgderivat, t.d. feittalkoholar og feittamid,
som er framstilte av dei førnemnde derivata og deretter er
handsama vidare, vert rekna for å vere sikre.

I samsvar med denne vitskaplege fråsegna er det mogleg å fastsetje
eit unntak for talgderivat. Unntaket bør òg gjelde for andre
talgderivat, t.d. feittalkoholar, feittamin og feittamid, som er
framtilte av dei førnemnde derivata i samsvar med dei metodane
som er nemnde i vedlegget, og som deretter er handsama vidare.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga av
direktiv om fjerning av tekniske handelshindringar på området
kosmetiske produkt.

Medlemsstatane har rett til å late vere i kraft dei føresegnene som
dei har vedteke i medhald av direktiv 97/1/EF, inntil
1. april 1998 �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Direktiv 76/768/EØF vert endra i samsvar med vedlegget.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å
sikre at kosmetiske produkt som inneheld dei stoffa som er
oppførde i vedlegget, ikkje kan marknadsførast frå 1. juni 1998.
Denne føresegna gjeld ikkje for produkt som er framstilte før
1. april 1998._______________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 77 av 14.3.1998, s. 44, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/1999 av 26. februar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF L 262 av 27.9.1976, s. 169.

(2) TEF L 196 av 24.7.1997, s. 77.

(3) TEF L 16 av 18.1.1997, s. 85.

(4) TEF L 216 av 8.8.1997, s. 95.
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Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan 1.
april 1998. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. mars 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg II til direktiv 76/768/EØF skal referansenummer 419 lyde:

«419. a) Kranium, herunder hjerne og øyne, mandler og ryggmarg fra

� storfe som er over tolv måneder gamle,

� sauer og geiter som er over tolv måneder gamle eller har en permanent fortann som er
brutt fram gjennom tannkjøttet;

b) Milt fra sauer og geiter og bestanddeler av denne.

Talgderivater kan imidlertid benyttes dersom følgende metoder er anvendt og strengt kontrollert
av produsenten:

� transesterifisering eller hydrolyse ved minst 200 °C, 40 bar (40 000 hPa) i 20 minutter
(glyserol, fettsyrer og estere),

� forsåpning med NaOH 12M (glyserol og såpe):

� satsvis metode: 95 °C i tre timer eller

� kontinuerlig metode: 140 °C, 2 bar (2 000 hPa) i åtte minutter, eller tilsvarende
betingelser.»

_______________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 19/1999
av 26. februar 1999

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. 5/1999 av 29. januar 1999(1).

Kommisjonsbeslutning 97/571/EF av 22. juli 1997 om den
alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for
byggevarer(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XXI etter nr. 2 (kommisjonsvedtak
94/23/EF) skal nytt nr. 2a lyde:

�2a. 397 D 0571: Kommisjonsbeslutning 97/571/EF av
22. juli 1997 om den alminnelige oppstilling av europeiske
tekniske godkjenninger for byggevarer (EFT L 236 av
27.8.1997, s. 7).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsbeslutning 97/571/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

__________________________

(1) EFT L 35 av 10.2.2000, s. 33, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 7 av 10.2.2000, s. 17.

(2) EFT L 236 av 27.8.1997, s. 7.

2000/EØS/28/04
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KOMMISJONSBESLUTNING

av 22. juli 1997

om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*)

(97/571/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til  rådsdirektiv 89/106/EØF av
21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om byggevarer(1), endret ved direktiv 93/68/EØF(2),
særlig vedlegg II, og

ut fra følgende betraktninger:

I artikkel 8 i direktiv 89/106/EØF er det fastsatt at en europeisk
teknisk godkjenning kan gis for visse varer, særlig varer som
omfattes verken av harmoniserte standarder eller anerkjente
nasjonale standarder eller av et mandat for en harmonisert stan-
dard, samt for varer som i betydelig grad avviker fra harmoniserte
standarder eller anerkjente nasjonale standarder.

Ved kommisjonsbeslutning 94/23/EF(3) ble det fastsatt felles
regler for søknader om samt forberedelse og innvilging av
europeiske tekniske godkjenninger.

I vedlegg I til nevnte beslutning er det fastsatt at innholdet i og
oppstillingen av europeiske tekniske godkjenninger skal samsvare
med en «alminnelig oppstilling» vedtatt av Kommisjonen.

Tiltakene i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Det
faste byggeutvalg �

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Eneste artikkel

I henhold til direktiv 89/106/EØF skal europeiske tekniske
godkjenninger gis i samsvar med den alminnelige oppstilling
fastsatt i vedlegget til denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 236 av 27.8.1997, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/1999 av 26. februar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) EFT nr. L 220 av 30.8.1993, s. 1.

(3) EFT nr. L 17 av 20.1.1994, s. 34.
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VEDLEGG

ALMINNELIG OPPSTILLING AV EUROPEISKE TEKNISKE GODKJENNINGER (ETA)

Merknad

Formålet med denne «alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger» er å sikre at utformingen
av ETA-ene i hovedsak er lik, uansett hvilke(n) byggevare(r) det dreier seg om, eller hvilket EOTA-organ
som utsteder ETA-en.

For dette formål fastsettes det i den «alminnelige oppstilling»

�  alminnelige innhold, felles avsnitt og deres nummerering,

� ordlyden i alminnelige overskrifter,

� ordlyden i felles klausuler,

og det gis generelle opplysninger (i kursiv) om hvordan de ulike avsnittene og særskilte klausuler i ETA-
en bør utformes.
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... Navnet, adressen og logoen til godkjenningsorganet som utsteder ETA-en.

Autorisert og meldt i henhold til artikkel 10 i rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming
av medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer.

MEDLEM AV
EOTA

(oppført med EOTAs logo)

EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS

DEN EUROPEISKE ORGANISASJON FOR TEKNISK GODKJENNING

... Oppgi EOTAs fulle navn på engelsk og, på ny linje, på godkjenningsorganets offisielle språk

EUROPEISK TEKNISK GODKJENNING ETA � ... (nummer etter EOTAs nummereringssystem)

Handelsnavn: ...Oppgi varen(e)s eventuelle handelsnavn eller andre henvisninger som brukes ved
markedsføring av varen(e) i Fellesskapet (og andre EØS-stater). Handelsnavn eller andre henvisninger
skal ikke kunne føre til misforståelser med hensyn til varen(e)s ytelse eller tiltenkte bruk.

Innehaver av godkjenningen:...Oppgi navnet og adressen til produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet som den aktuelle ETA-en er utstedt til (artikkel 9 nr. 3 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
heretter kalt «byggevaredirektivet»; nr. 2.1 i de felles regler i vedlegget til kommisjonsbeslutning
94/23/EF).

Byggevaren(e)s alminnelige type og bruk:
... Oppgi alminnelig type og tiltenkt bruk for varen(e) som omfattes av ETA-en samt de viktigste ytelsesnivåer
eller -klasser (byggevaredirektivets artikkel 3 nr. 2 og artikkel 6 nr. 3), først på det utstedende EOTA-
organets offisielle språk, deretter i engelsk oversettelse.

Gyldig fra: ...
til: ... (se byggevaredirektivets artikkel 8 nr. 4)

Produksjonsanlegg(1):

... Oppgi produksjonsanlegg. Dersom det er et stort antall produksjonsanlegg eller -steder, bør de oppgis
i et vedlegg som det skal henvises til her.

Denne europeiske tekniske godkjenning inneholder ... sider, herunder ... vedlegg, som utgjør en integrert
del av dokumentet. (Oppgi samlet sideantall (tekst og eventuelle tegninger i hoveddokument og vedlegg)
og antall vedlegg.)

I. RETTSLIGE GRUNNLAG OG ALMINNELIGE VILKÅR

1. Denne europeiske tekniske godkjenning er utstedt av ... (godkjenningsorganets navn) i samsvar
med:

� rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om byggevarer(2),

____________________

(1) Produksjonsanlegget (-anleggene) skal oppgis bare dersom det er nødvendig av tekniske årsaker, f.eks på grunnlag av
forutsetninger under nr. II.4.1 «Produksjon». Dersom det er hensiktsmessig av praktiske årsaker, eller dersom ETA-innehaveren
ønsker det, kan produksjonsanlegget (-anleggene) også oppgis i et ikke-offentliggjort tillegg til den aktuelle ETA-en som
oppbevares av det utstedende godkjenningsorganet, og som meddeles bare de godkjente organer som deltar i prosedyren for
samsvarsattestering.

(2) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 12.
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� oppgi de tilsvarende internrettslige bestemmelser som byggevaredirektivet er innarbeidet
i � bare dersom dette er påkrevd etter den nasjonale lovgivning i medlemsstaten der
godkjenningsorganet er hjemmehørende,

� felles regler for søknader om samt forberedelse og innvilging av europeiske tekniske
godkjenninger fastsatt i vedlegget til kommisjonsbeslutning 94/23/EF(3),

� retningslinje ... oppgi tittel og nummer på den ETA-retningslinjen som danner grunnlag
for innvilgingen av ETA-en, med mindre den er utstedt uten en ETA-retningslinje i
samsvar med nr. 3.2 i de felles regler, i henhold til byggevaredirektivets artikkel 9 nr. 2.

2. ... (det utstedende godkjenningsorganets navn) har myndighet til å kontrollere om bestemmelsene
i denne europeiske tekniske godkjenning er oppfylt. Kontrollen kan finne sted på
produksjonsanlegget (-anleggene) (f.eks. om forutsetningene for denne europeiske tekniske
godkjenningen med henblikk på produksjonen er oppfylt). Ansvaret for at varene er i samsvar
med den europeiske tekniske godkjenningen og at de er egnet for den tiltenkte bruk påhviler
imidlertid innehaveren av den europeiske tekniske godkjenningen.

3. Denne europeiske tekniske godkjenning skal ikke overføres til andre produsenter eller
representanter for produsenter enn dem som er /oppført på side 1/ fastsatt i forbindelse med
denne europeiske godkjenningen (stryk det som ikke passer).

4. Denne europeiske godkjenning kan trekkes ti lbake av .. .  (den utstedende
godkjenningsmyndighetens navn) i henhold til artikkel 5 nr. 1 i rådsdirektiv 89/106/EØF.

5. Gjengivelse, herunder elektronisk overføring, av denne europeiske tekniske godkjenning skal
være fullstendig. Den kan imidlertid gjengis i utdrag med skriftlig tillatelse fra ... (den utstedende
godkjenningsmyndighetens navn). I så fall skal det oppgis på gjengivelsen at det er et utdrag.
Tekst og tegninger i reklamemateriell skal ikke være i strid med eller innebære misbruk av den
europeiske tekniske godkjenning.

6. Den europeiske tekniske godkjenning utstedes av godkjenningsorganet på organets offisielle
språk. Disse versjonene bør fullt ut tilsvare den versjonen som EOTA bruker til distribusjon.
Oversettelser til andre språk skal merkes som slike.

II. SÆRSKILTE VILKÅR FOR DEN EUROPEISKE TEKNISKE GODKJENNING

1. Definisjon av varen(e) og tiltenkt bruk

Gi en teknisk beskrivelse av varen(e) og redegjør for tiltenkt bruk på

� én side (eller mindre) med tekst og én eller flere generelle tegninger på til sammen én side
som tilføyes som vedlegg I, som det henvises til i teksten under nr. II 1,

eller

� to tekstsider.

Gi en beskrivelse av varen(e)s type og form (herunder relevante ytelsesnivåer), grunnmaterialer,
bestanddeler og framgangsmåter ved montering samt i hvilken type byggearbeid varen(e) som
omfatte av ETA-en er tenkt brukt.

Oppgi antatt levetid for varen(e) ved tiltenkt bruk i henhold til byggevaredirektivet.

___________________

(3) EFT nr. L 17 av 20.1.1994, s. 34.
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2. Varens egenskaper og etterprøvingsmetoder

Oppgi nøyaktige og målbare egenskaper og -parametere for varen(e) og eventuelt dens (deres)
bestanddeler og komponenter, idet det tas behørig hensyn til Kommisjonens mandat til utarbeiding
av ETA-retningslinjen for den aktuelle varegruppen eller, dersom framgangsmåten fastsatt i
byggevaredirektivets artikkel 9 nr. 2 får anvendelse på varene, oppgis de direkte på grunnlag
av de relevante grunnleggende krav (vedlegg I til byggevaredirektivet), basisdokumentene og
eventuelt ytelsesklassene og -nivåene i samsvar med basisdokumentenes nr. 1.2. Det skal dessuten
tas hensyn til eventuelle ytterligere krav (f.eks. fastsatt i andre EF-direktiver). Oppgi andre
aspekter ved bruksegnetheten, herunder spesifiserte egenskaper for identifisering av varen(e),
i den grad det er nødvendig.

Dersom varen(e)s sammensetning eller parametere krever fortrolig behandling (f.eks. den
kjemiske sammensetningen av visse materialer), skal dette ikke oppføres i ETA-en, men oppbevares
av det utstedende godkjenningsorgan sammen med den tekniske dokumentasjonen for ETA-en
og meddeles bare de godkjente organer som deltar i prosedyren for samsvarsattestering i den
grad det er nødvendig for organenes prøvings-, kontroll- og sertifiseringsoppgaver.

Det skal lages et sammendrag av framgangsmåtene som er brukt ved bedømmelse av bestandighet,
varens egenskaper og yteevne. Det skal vises til ETA-retningslinjen og/eller harmoniserte,
anerkjente nasjonale eller andre standarder (prøvingsmetoder, beregningsmetoder osv.), og de
relevante oppnådde verdier og parametere skal oppgis i den grad det er hensiktsmessig og
nødvendig for bruken av varen og utformingen av bygget eller den delen av et bygg som varen
brukes i. Det skal lages et sammendrag av eventuelle særlige prøvings- eller vurderingsmetoder,
og relevante oppnådde verdier og parametere skal oppgis i den grad det er hensiktsmessig og
nødvendig for bruken av varen og utformingen av bygget eller den delen av et bygg som varen
brukes i. Dersom det er nødvendig og hensiktsmessig, skal det vises til eventuelle vedlegg til den
aktuelle ETA-en.

3. Samsvarsvurdering og CE-merking

3.1. Ordning for samsvarsattestering

Oppgi den ordning for samsvarsattestering (vedlegg III til byggevaredirektivet) som er fastsatt
av Kommisjonen. Dersom den aktuelle ETA-en omfatter flere varer, skal den relevante ordningen
for samsvarsattestering oppgis for hver enkelt vare.

3.2. Ansvarsområder

3.2.1. Produsentens oppgaver

3.2.1.1. Produksjonskontroll ved fabrikken

Oppgi framgangsmåtene for og omfanget av produsentens permanente interne produktkontroll,
herunder prøvingenes type og laveste hyppighet. Dersom ETA-en omfatter flere varer, skal de
behandles hver for seg.

3.2.1.2. Produsentens øvrige oppgaver (bare der det passer)

Oppgi andre av produsentens oppgaver avhengig av den relevante ordningen for
samsvarsattestering, f.eks. innledende typeprøving. Dersom ETA-en omfatter flere varer, skal
de behandles hver for seg.
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3.2.2. De godkjente organenes oppgaver

Oppgi de godkjente organenes ulike oppgaver avhengig av den relevante ordningen for
samsvarsattestering, herunder eventuelt prøvingens type og hyppighet, kontroller og tilsyn.
Dersom ETA-en omfatter flere varer, skal de behandles hver for seg.

3.3. CE-merking

CE-merkingen skal påføres ... (selve varen � oppgi om nødvendig hvor på varen � eller på
etiketten; emballasjen; medfølgende handelsdokument). CE-merkingen skal ledsages av følgende
opplysninger:

Oppgi, i samsvar med de generelle bestemmelser om CE-merking fastsatt av Kommisjonen,
hvilke opplysninger som skal ledsage CE-merkingen, f.eks.:

� produsentens og produksjonsanleggets navn eller identifikasjonsmerke,

� nummeret til det berørte godkjente organ,

� varens identitet (handelsbetegnelse),

� ETA-nummer,

� varens relevante egenskaper/yteevner og ytelsesnivåer/-klasser (alle varer med samme
betegnelse skal, uansett produksjonsanlegg, oppfylle de relevante krav til egenskaper
og ytelsesnivåer,

� produksjonsår og eventuelt produksjonsdato og -nummer.

4. Forutsetninger lagt til grunn for en fordelaktig vurdering av varen(e)s egnethet ved
tiltenkt bruk

4.1. Produksjon

Oppgi særskilte produksjons- og monteringsteknikker som brukes i fabrikken og krav til
personalets kvalifikasjoner og til tekniske innretninger ved produksjonsanlegget (f.eks. for limte
og sveisede konstruksjoner) i den grad det har betydning for varen(e)s egnethet ved tiltenkt bruk
når de(n) er montert i bygget og dersom det har tilknytning til oppfyllelsen av de grunnleggende
krav.

Dersom opplysningene om produksjonen krever fortrolig behandling, skal de ikke oppføres i
den aktuelle ETA-en, men oppbevares av det utstedende godkjenningsorgan sammen med den
tekniske dokumentasjonen for ETA-en, og bare meddeles de godkjente organer som deltar i
prosedyren for samsvarsattestering i den grad det er nødvendig for organenes prøvings-,
kontroll- og sertifiseringsoppgaver.

4.2. Montering

Spesifiser bestemmelser om installasjon/montering av varen(e) på byggeplassen. Oppgi særskilte
instruksjoner for personalet som utfører arbeidet og for den håndverksmessige kvalitet, i den
grad det har betydning for byggevaren(e)s egnethet ved tiltenkt bruk når den de(n) er montert i
bygget. Parametere (dimensjonerende verdier) og metoder skal også oppgis i den grad det er
nødvendig for prosjekteringen av bygget eller de deler av bygget der varen(e) er planlagt brukt.
Henvis eventuelt til standarder, ETA-retningslinjer eller vedlegg til ETA-en. Gjør oppmerksom
på at det er produsentens ansvar å sørge for at de berørte parter opplyses om disse bestemmelsene.
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5. Tilrådinger til produsenten

5.1. Tilrådinger om emballasje, transport og lagring

Spesifiser relevante bestemmelser om varen(e)s egnethet ved tiltenkt bruk når de(n) er montert
i bygget. Gjør oppmerksom på at det er produsentens ansvar å sørge for at de berørte parter
opplyses om disse bestemmelsene

5.2. Tilrådinger om bruk, vedlikehold og reparasjon

Spesifiser bestemmelser om «driftstilstand», vedlikehold, reparasjon og advarsler, i den grad
det har betydning for opprettholdelse av varen(e)s egnethet ved tiltenkt bruk når de(n) er
montert i bygget. Gjør oppmerksom på at det er produsentens ansvar å sørge for at de berørte
parter opplyses om disse bestemmelsene.
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Vedlegg 1

BESKRIVELSE AV VAREN(E)

... Eventuell(e) tegning(er) som gir en generell beskrivelse av varen på én side (se også merknaden om
innholdet i nr. II.1).

Vedlegg 2 til n

Flere vedlegg etter behov, f.eks.:

� nærmere beskrivelse av varen(e) og dens (deres) bestanddeler, produksjonsdetaljer, transport,
håndtering, lagring, montering (eventuelt også tegninger),

� metoder til bestemmelse av varen(e)s egenskaper (prøving, beregninger eller andre metoder dersom
det ikke er mulig å henvise til ETA-retningslinjer eller standarder),

� konstruksjonsmetoder for den del av bygget som varen(e) skal inngå i dersom det har betydning for
varen(e)s egnethet ved tiltenkt bruk når de(n) er montert i bygget og det ikke er mulig å henvise til
ETA-retningslinjer eller standarder,

� instruksjoner for montering/behandling dersom det har innvirkning på varen(e)s egnethet ved
tiltenkt bruk når de(n) er montert i bygget og det ikke er mulig å henvise til ETA-retningslinjer eller
standarder.

______________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 20/1999
av 26. februar 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 105/98 av 30. oktober 1998(1).

Rådsdirektiv 97/11/EF av 3. mars 1997 om endring av direktiv
85/337/EØF om vurdering av visse offentlige og private
prosjekters miljøvirkninger(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XX nr. 1 (rådsdirektiv 85/337/EØF) tilføyes
følgende:

�, endret ved:

� 397 L 0011: Rådsdirektiv 97/11/EF av 3. mars 1997 (EFT
L 73 av 14.3.1997, s. 5).�

Artikkel 2

Teksten til rådsdirektiv 97/11/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

___________________

(1) EFT L 197 av 29.7.1999, s. 57, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 33 av 29.7.1999, s. 36.

(2) EFT L 73 av 14.3.1997, s. 5.

2000/EØS/28/05
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RÅDSDIREKTIV 97/11/EF

av 3. mars 1997

om endring av direktiv 85/337/EØF om vurdering av visse offentlige
og private prosjekters miljøvirkninger(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 130 S nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 om vurdering av
visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger(5)
tar sikte på at vedkommende myndigheter skal gis relevante
opplysninger slik at de kan gjøre vedtak fullt ut informert
om betydelige miljøvirkninger som et bestemt prosjekt
sannsynligvis vil  få. Vurderingsprosedyren er et
grunnleggende redskap i miljøpolitikken som definert i
traktatens artikkel 130 R og i Det europeiske fellesskaps
femte handlingsprogram for miljø og bærekraftig utvikling.

2) I henhold til traktatens artikkel 130 R nr. 2 bygger
Fellesskapets miljøpolitikk på føre var-prinsippet,
prinsippet om forebyggende tiltak, prinsippet om at skade
på miljøet fortrinnsvis rettes opp ved kilden, og prinsippet
om at forurenseren betaler.

3) De grunnleggende prinsippene for vurdering av
miljøvirkninger bør harmoniseres, og medlemsstatene bør
kunne fastsette strengere miljøvernregler.

4) Erfaringene som er gjort ved miljøkonsekvensanalyser, som
beskrevet i rapporten om gjennomføring av direktiv
85/337/EØF vedtatt av Kommisjonen 2. april 1993, viser
at det er nødvendig å innføre nye bestemmelser i direktivet
for å klargjøre, utfylle og forbedre reglene om
vurderingsprosedyren for å sikre at direktivet anvendes på
en stadig mer harmonisert og effektiv måte.

5) Prosjekter som krever vurdering, bør underkastes et krav
om at det skal søkes om utbyggingstillatelse. Vurderingen
bør foretas før slik tillatelse gis.

6) Listen over prosjekter som har betydelig innvirkning på
miljøet, og som derfor som en hovedregel må underkastes
systematisk vurdering, bør utvides.

7) Andre typer prosjekter har ikke nødvendigvis betydelig
innvirkning på miljøet i alle tilfeller. Slike prosjekter bør
vurderes dersom medlemsstatene anser at de sannsynligvis
vil få betydelige innvirkninger på miljøet.

8) Medlemsstatene kan fastsette terskelverdier eller kriterier
for å avgjøre hvilke slike prosjekter som bør underkastes
vurdering, ut fra hvor betydelige prosjektenes
miljøvirkninger er. Det bør ikke kreves av medlemsstatene
at de i hvert enkelt tilfelle skal undersøke prosjekter som
ligger under disse terskelverdiene eller ikke oppfyller disse
kriteriene.

9) Når medlemsstatene fastsetter slike terskelverdier eller
kriterier eller i hvert enkelt tilfelle undersøker prosjekter
for å avgjøre hvilke prosjekter som bør vurderes ut fra
deres betydelige miljøvirkninger, bør de ta hensyn til de
relevante utvelgelseskriterier som er fastsatt i dette direktiv.
I samsvar med nærhetsprinsippet er medlemsstatene best
egnet til å anvende disse kriteriene i de konkrete tilfeller.

10) At det foreligger et plasseringskriterium i tilknytning til
bestemte verneområder opprettet av medlemsstatene i
henhold til rådsdirektiv 79/409/EØF av 2. april 1979 om
vern av viltlevende fugler(6) og 92/43/EØF av 21. mai 1992
om vern av habitater og ville dyr og planter(7), innebærer
ikke nødvendigvis at prosjekter i slike områder automatisk
skal underkastes en vurdering i henhold til dette direktiv.

(1) EFT nr. C 130 av 12.5.1994, s. 8, og EFT nr. C 81 av 19.3.1996, s. 14.

(2) EFT nr. C 393 av 31.12.1994, s. 1.

(3) EFT nr. C 210 av 14.8.1995, s. 78.

(4) Europaparlamentsuttalelse av 11. oktober 1995 (EFT nr. C 287 av
30.10.1995, s. 101), Rådets felles holdning av 25. juni 1996 (EFT nr. C 248
av 26.8.1996, s. 75) og Europaparlamentsbeslutning av 13. november 1996
(EFT nr. C 362 av 2.12.1996, s. 103).

(5) EFT nr. L 175 av 5.7.1985, s. 40. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten
av 1994.

____________________

(6) EFT nr. L 103 av 25.4.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten
av 1994.

(7) EFT nr. L 206 av 22.7.1992, s. 7.

____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 73 av 14.3.1997, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/1999 av 26. februar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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11) Det bør innføres en prosedyre som setter utbyggere i stand
til å innhente en uttalelse fra vedkommende myndigheter
om innholdet og omfanget av de opplysninger som skal
utarbeides og framlegges med henblikk på vurdering.
Medlemsstatene kan innen rammen av denne prosedyren
bl.a. pålegge utbyggeren å framlegge alternativer til de
prosjektene som vedkommende har til hensikt å inngi
søknad om.

12) Det er ønskelig å styrke bestemmelsene om vurdering av
miljøkonsekvenser på tvers av landegrensene for å ta hensyn
til utviklingen på internasjonalt plan.

13) Fellesskapet undertegnet 25. februar 1991 konvensjonen
om konsekvensutredninger for ti ltak som kan ha
miljøvirkninger i andre land �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 85/337/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 skal nr. 1 lyde:

«1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at prosjekter som sannsynligvis vil få betydelige
miljøvirkninger, bl.a. på grunn av prosjektets art,
dimensjoner eller plassering, underkastes et krav om
utbyggingstillatelse og en vurdering med hensyn til
innvirkningen før tillatelse blir gitt. Disse prosjektene er
definert i artikkel 4.»

2) I artikkel 2 skal nytt nr. 2a lyde:

«2a. Medlemsstatene kan vedta en felles prosedyre for å
oppfylle kravene i dette direktiv og kravene i rådsdirektiv
96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging
og begrensning av forurensning(1).
____________
(1)  EFT nr. L 257 av 10.10.1996, s. 26.»

3) I artikkel 2 nr. 3 skal første ledd lyde:

«3. Med forbehold for artikkel 7 kan medlemsstatene i
unntakstilfeller unnta et konkret prosjekt helt eller delvis
fra bestemmelsene fastsatt i dette direktiv.»

4) I artikkel 2 nr. 3 bokstav c) i den engelske språkversjonen
erstattes ordene «where appropriate» med «where
applicable».

5) Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

Ut fra hvert enkelt tilfelle og i samsvar med artikkel 4-11
skal vurderingen av miljøvirkningene bestå i å påvise,
beskrive og avveie, på en hensiktsmessig måte, et prosjekts
direkte og indirekte innvirkning på følgende faktorer:

� mennesker, dyre- og planteliv,

� jordbunn, vann, luft, klima og landskap,

� materielle verdier og kulturminner,

� samspillet mellom faktorene i første, annet og tredje
strekpunkt.»

6) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

1. Med forbehold for artikkel 2 nr. 3 skal prosjektene
som er nevnt i vedlegg I, vurderes i samsvar med
artikkel 5-10.

2. Med forbehold for artikkel 2 nr. 3 skal medlemsstatene,
for prosjektene som er nevnt i vedlegg II, ved hjelp av

a) en undersøkelse i hvert enkelt tilfelle

eller

b) terskelverdier eller kriterier fastsatt av medlemsstaten

avgjøre om prosjektet skal vurderes i samsvar med artikkel
5-10.

Medlemsstatene kan beslutte å anvende begge prosedyrene
nevnt i bokstav a) og b).

3. Når det foretas undersøkelser i hvert enkelt tilfelle
eller fastsettes terskelverdier eller kriterier i henhold til
artikkel 2, skal det tas hensyn ti l  de relevante
utvelgelseskriterier som er fastsatt i vedlegg III.

4. Medlemsstatene skal sikre at de vedtak vedkommende
myndigheter gjør i henhold til nr. 2, gjøres tilgjengelige for
offentligheten.»

7) Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

1. Når det gjelder prosjekter som i henhold til artikkel 4
skal vurderes med hensyn til miljøvirkninger i samsvar med
artikkel 5-10, skal medlemsstatene treffe nødvendige tiltak
for å sikre at utbyggeren på en hensiktsmessig måte gir de
opplysninger som er nevnt i vedlegg IV, i den utstrekning
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a) medlemsstatene anser at opplysningene er relevante i
en gitt fase av tillatelsesprosedyren og for et bestemt
prosjekts eller en bestemt prosjekttypes spesielle
karakter og for det miljøet som kan bli berørt,

b) medlemsstatene, i betraktning av bl.a. eksisterende
kunnskap og vurderingsmetoder, anser det for rimelig
å kreve at utbyggeren innhenter disse opplysningene.

2. Dersom utbyggeren anmoder om det før det inngis
søknad om utbyggningstillatelse, skal medlemsstatene treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre at vedkommende myndighet
avgir en uttalelse om de opplysninger som skal framlegges
av utbyggeren i samsvar med nr. 1. Vedkommende
myndighet skal rådspørre utbyggeren og myndighetene
nevnt i artikkel 6 nr. 1 før den avgir uttalelse. Det forhold at
myndigheten har avgitt uttalelse i henhold til dette nummer,
skal ikke være til hinder for at den senere anmoder
utbyggeren om å framlegge ytterligere opplysninger.

Medlemsstatene kan kreve at vedkommende myndighet
avgir en slik uttalelse uavhengig av om utbyggeren anmoder
om det.

3. De opplysninger som utbyggeren skal gi i samsvar
med nr. 1, skal minst omfatte

� en beskrivelse av prosjektet med opplysninger om
plassering, utforming og dimensjoner,

� en beskrivelse av påtenkte tiltak for å unngå, redusere
og om mulig utbedre betydelige skadevirkninger,

� de data som er nødvendige for å påvise og vurdere de
viktigste innvirkningene prosjektet sannsynligvis vil
få på miljøet,

� en oversikt over de viktigste alternativene som
utbyggeren har undersøkt, og en angivelse av
hovedårsakene til det valg som er gjort, med henblikk
på miljøvirkningene,

� et ikke-teknisk sammendrag av de opplysninger som
er nevnt i de foregående strekpunkter.

4. Når medlemsstatene anser det nødvendig, skal de sørge
for at myndigheter som har relevante opplysninger, særlig
med hensyn til artikkel 3, stiller dem til rådighet for
utbyggeren.»

8) I artikkel 6 skal nr. 1 lyde:

1. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre
at de myndigheter som kan bli berørt av prosjektet på grunn
av sitt særlige ansvar på miljøområdet, gis mulighet til å
uttale seg om opplysningene framlagt av utbyggeren og om
søknaden om utbyggingstillatelse. Medlemsstatene skal for
dette formål utpeke i sin alminnelighet eller i enkelttilfeller
de myndigheter som skal rådspørres. Disse myndighetene
skal motta de opplysninger som er innhentet i henhold til
artikkel 5. Medlemsstatene skal fastsette nærmere regler
for rådspørringen.»

I artikkel 6 skal nr. 2 lyde:

«2. Medlemsstatene skal påse at enhver søknad om
tillatelse og alle opplysninger som innhentes i henhold til
artikkel 5, gjøres tilgjengelige for offentligheten innen rimelig
tid, slik at de berørte deler av offentligheten gis mulighet til
å uttale seg før søknaden om utbyggingstillatelse innvilges.»

9) Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7

1. Når en medlemsstat fastslår at et prosjekt sannsynligvis
vil få betydelige miljøvirkninger i en annen medlemsstat,
eller når en medlemsstat som i betydelig grad kan bli berørt,
anmoder om det, skal medlemsstaten som råder over
territoriet der prosjektet foreslås gjennomført, oversende
den berørte medlemsstaten så raskt som mulig og senest på
det tidspunkt da den underretter sine egne borgere om dette,
bl.a. følgende opplysninger:

a) en beskrivelse av prosjektet sammen med alle
tilgjengelige opplysninger om prosjektets mulige
virkninger over landegrensene,

b) opplysninger om hvilken type vedtak som vil kunne
gjøres,

og skal gi den andre medlemsstaten en rimelig frist til å
oppgi om den ønsker å delta i prosedyren for vurdering av
miljøvirkninger, og kan tilføye opplysningene nevnt i nr. 2.

2. Dersom en medlemsstat som mottar opplysninger i
henhold til nr. 1, oppgir at den har til hensikt å delta i
prosedyren for vurdering av miljøvirkninger, skal
medlemsstaten som råder over territoriet der prosjektet
foreslås gjennomført, sende opplysningene innhentet i
henhold til artikkel 5 samt relevante opplysninger om nevnte
prosedyre, herunder søknaden om tillatelse, til den berørte
medlemsstat, dersom den ikke allerede har gjort det.

3. De enkelte medlemsstater skal også, i den grad de er
berørt,
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a) sørge for at opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 innen
rimelig tid gjøres tilgjengelige for myndighetene nevnt
i artikkel 6 nr. 1 og den berørte del av offentligheten
på territoriet til medlemsstaten som sannsynligvis vil
bli betydelig påvirket, og

b) påse at disse myndighetene og den berørte del av
offentligheten gis mulighet, før utbyggingstillatelse
innvilges for prosjektet, og innen en rimelig frist, til å
uttale seg om de opplysninger som er framlagt for
vedkommende myndighet i medlemsstaten som råder
over territoriet der prosjektet foreslås gjennomført.

4. De berørte medlemsstater skal foreta rådspørringer
om bl.a. prosjektets mulige virkninger over landegrensene
og de tiltak som er påtenkt for å begrense eller hindre slike
virkninger, og de skal fastsette en rimelig frist for varigheten
av rådspørringsperioden.

5. Nærmere regler for gjennomføringen av bestemmelsene
i denne artikkel kan vedtas av de berørte medlemsstater.»

10) Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

Resultatet av rådspørringene og opplysningene som er
innhentet i henhold til artikkel 5, 6 og 7, skal tas i betraktning
ved behandlingen av søknaden om tillatelse.»

11) Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

Når det er vedtatt at utbyggingstillatelsen skal innvilges
eller avslås, skal vedkommende myndighet eller myndigheter
etter egnede framgangsmåter underrette offentligheten om
det og stille følgende opplysninger til rådighet for
offentligheten:

� innholdet i vedtaket og de vilkår som er knyttet til
det,

� de viktigste grunner og hensyn som vedtaket bygger
på,

� eventuelt en beskrivelse av de viktigste tiltakene for å
hindre, redusere og om mulig oppveie betydelige nega-
tive virkninger.

2. Vedkommende myndighet eller myndigheter skal
underrette enhver medlemsstat som er blitt rådspurt i
henhold til artikkel 7, og oversende den opplysningene
nevnt i nr. 1.»

12) Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10

Bestemmelsene i dette direktiv skal ikke berøre
vedkommende myndigheters plikt til å overholde de
begrensninger som følger av nasjonale forskrifter samt
gjeldende praksis med hensyn ti l  forretnings- og
industrihemmeligheter, herunder intellektuell eiendomsrett,
og ivaretakelse av offentlighetens interesse.

Når artikkel 7 får anvendelse, skal oversendelse av
opplysninger til en annen medlemsstat og en annen
medlemsstats mottakelse av opplysninger være underlagt
de begrensninger som gjelder i den medlemsstat der
prosjektet foreslås gjennomført.»

13) I artikkel 11 skal nr. 2 lyde:

«2. Medlemsstatene skal særlig underrette Kommisjonen
om de kriterier og/eller terskelverdier som fastsettes for
utvelgelse av de aktuelle prosjekter i samsvar med artikkel
4 nr. 2.»

14) Artikkel 13 oppheves.

15) Vedlegg I, II, og III erstattes med vedlegg I, II, III og IV
oppført i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Fem år etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal Kommisjonen
oversende Europaparlamentet og Rådet en rapport om
anvendelsen og virkningen av direktiv 85/337/EØF som endret
ved dette direktiv. Rapporten skal utarbeides på grunnlag av
utvekslingen av opplysninger nevnt i artikkel 11 nr. 1 og 2.

På grunnlag av denne utvekslingen av opplysninger skal
Kommisjonen om nødvendig framlegge tilleggsforslag for Rådet
med sikte på en tilstrekkelig samordnet gjennomføring av dette
direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 14.
mars 1999. 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.
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2. Dersom en søknad om utbyggingstillatelse er framlagt for
vedkommende myndighet innen fristen fastsatt i nr. 1, får
bestemmelsene i direktiv 85/337/EØF fortsatt anvendelse med
den ordlyd som gjaldt før disse endringene.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. mars 1997.

For Rådet

M. DE BOER

Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

PROSJEKTER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 1

1. Råoljeraffinerier (med unntak av virksomheter som utelukkende produserer smøremidler av råolje)
og anlegg for omdanning til gass og væske av 500 tonn kull eller oljeskifer eller mer per dag.

2. � Varmekraftverk og andre forbrenningsinstallasjoner med en energiproduksjon på minst 300
MW og

� kjernekraftverk og andre kjernereaktorer, herunder avvikling eller nedlegging av slike
kjernekraftverk og kjernereaktorer(*) (med unntak av forskningsanlegg for produksjon og
omdanning av spaltbare og fertile stoffer der maksimal kraft ikke overstiger 1 kW vedvarende
varmemengde).

3. a) Anlegg for behandling av bestrålt kjernebrensel.

b) Anlegg beregnet

� på produksjon eller anriking av kjernebrensel,
� på bearbeiding av bestrålt kjernebrensel eller avfall med høy radioaktivitet,
� på disponering av bestrålt kjernebrensel,
� utelukkende på disponering av radioaktivt avfall,
� utelukkende på lagring (planlagt å vare mer enn ti år) av bestrålt kjernebrensel eller

radioaktivt avfall på et annet sted enn produksjonsstedet.

4. � Integrerte anlegg for førstegangssmelting av støpejern og stål.
� Anlegg for produksjon av ikke-jernholdige råmetaller fra malm, konsentrater eller

sekundærråstoffer ved hjelp av metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser.

5. Anlegg for utvinning av asbest og for behandling og bearbeiding av asbest og produkter som inneholder
asbest: når det gjelder asbestsementprodukter, med en årlig produksjon på over 20 000 tonn ferdige
produkter, når det gjelder friksjonsmateriale, med en årlig produksjon på over 50 tonn ferdige
produkter, og når det gjelder annen anvendelse av asbest, med en årlig bruk på over 200 tonn.

6. Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for framstilling i industriell målestokk av stoffer ved
hjelp av kjemiske omdanningsprosesser, der flere enheter ligger ved siden av hverandre og funksjonelt
sett hører sammen, og som er beregnet på

i) framstilling av organiske basiskjemikalier,
ii) framstilling av uorganiske basiskjemikalier,
iii) framstilling av fosfor-, nitrogen- eller kaliumgjødsel (ren eller sammensatt gjødsel),
iv) framstilling av basisprodukter for plantevernmidler samt biocider,
v) framstilling av farmasøytiske basisprodukter ved hjelp av kjemiske eller biologiske metoder,
vi) framstilling av sprengstoff.

7. a) Bygging av jernbanelinjer for langdistansetrafikk samt lufthavner(1) med rullebane på 2 100
meter eller lengre.

b) Bygging av motorveier og motorgater(2).

_______________________

(*) Kjernekraftverk og andre kjernereaktorer anses ikke lenger som slike anlegg når alt kjernebrensel og andre radioaktivt
forurensede elementer er permanent fjernet fra anleggets område.

(1) I dette direktiv menes med «lufthavn», definisjonen i Chicago-konvensjonen av 1944 om opprettelse av Den internasjonale
organisasjon for sivil luftfart (Vedlegg 14).

(2) I dette direktiv menes med «motorgate», definisjonen i Europeisk avtale om internasjonale hovedtrafikkårer av
15. november 1975.
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c) Bygging av nye veier med minst fire kjørefelt eller utretting og/eller utvidelse av en eksisterende
vei med høyst to kjørefelt med henblikk på bygging av minst fire kjørefelt dersom en slik ny
vei eller utrettet og/eller utvidet del av en vei har en ubrutt lengde på minst 10 km.

8. a) Innlands vannveier og havner for trafikk på innlands vannveier der skip på over 1 350 tonn kan
anløpe.

b) Handelshavner, laste- og lossekaier tilknyttet landbaserte havner og forhavner (med unntak av
fergekaier) der skip på over 1 350 tonn kan anløpe.

9. Anlegg for disponering av farlig avfall ved forbrenning, kjemisk behandling som definert i vedlegg II
A avsnitt D 9 i direktiv 75/442/EØF(1) eller deponering av farlig avfall (dvs. avfall omfattet av
direktiv 91/689/EØF(2)).

10. Anlegg for disponering av ufarlig avfall ved forbrenning, kjemisk behandling som definert i
vedlegg II A avsnitt D 9 i direktiv 75/442/EØF med en kapasitet på mer enn 100 tonn per dag.

11. Anlegg for oppsamling eller kunstig infiltrasjon for gjenoppbygging av grunnvann der den mengden
vann som oppsamles eller gjenoppbygges, utgjør minst 10 millioner m3 per år.

12. a) Anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt der denne transporten har som mål
å motvirke eventuell vannmangel, og der mengden vann som transporteres, overstiger 100
millioner m3 per år,

b) i alle andre tilfeller, anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt der den
gjennomsnittlige vannmengde i nedbørfeltet som det transporteres vann fra, overstiger 2 000
millioner m3 per år gjennom flere år, og der den transporterte vannmengden overstiger 5 % av
denne mengden.

I begge tilfeller unntas transport av drikkevann gjennom rørledninger.

13. Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 personekvivalenter, som definert i
artikkel 2 nr. 6 i direktiv 91/271/EØF(3).

14. Utvinning av olje og naturgass i kommersiell hensikt der utvunnet mengde overstiger 500 tonn per
dag for olje og 500 000 m3 per dag for gass.

15. Demninger og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann dersom en ny eller supplerende
mengde oppdemmet eller lagret vann overstiger 10 millioner m3.

16. Olje-, gass- og kjemikalierørledninger med en diameter på mer enn 800 mm og en lengde på mer enn
40 km.

17. Anlegg for intensiv fjørfe- eller svineavl med plass til mer enn

a) 85 000 broilere, 60 000 høner

b) 3 000 produksjonssvin (over 30 kg) eller

c) 900 purker.

18. Industrianlegg for

a) produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende fibermaterialer,

b) produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet på mer enn 200 tonn per dag.
________________

(1) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 94/3/EF (EFT nr. L 5 av 7.1.1994, s. 15).

(2) EFT nr. L 337 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet sist endret ved direktiv 94/31/EF (EFT nr. L 168 av 2.7.1994, s. 28).

(3) EFT nr. L 135 av 30.5.1991, s. 40. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1994.
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19. Steinbrudd og dagbrudd der anleggets overflate er større enn 25 hektar, eller torvskjæring på et
område på mer enn 150 hektar.

20. Utbygging av luftledninger for transport av elektrisk kraft med en spenning på 220 kV eller mer og
en lengde på mer enn 15 km.

21. Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske eller kjemiske produkter med en kapasitet på mer enn
200 000 tonn eller mer.

____________
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VEDLEGG II

PROSJEKTER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 2

1. Jordbruk, skogbruk og akvakultur

a) Prosjekter for omstrukturering av jordeiendommer.
b) Prosjekter for bruk av uoppdyrkede landområder eller delvis naturlige områder til intensivt

landbruk.
c) Vannforvaltningsprosjekter innen landbruk, herunder vannings- og dreneringsprosjekter.
d) Nyplanting av skog og avskoging med sikte på omlegging til annen arealbruk.
e) Anlegg for intensivt husdyrhold (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I).
f) Intensivt fiskeoppdrett.
g) Landgjenvinning fra havet.

2. Utvinningsindustri

a) Steinbrudd, dagbrudd og torvskjæring (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I).
b) Underjordiske brudd.
c) Mudringsrelatert utvinning av mineraler fra hav- eller elvebunn.
d) Dypboring, særlig

� geotermisk boring,
� boring for atomavfall,
� boring med sikte på vannforsyning,
med unntak av boring som utføres for å studere jordbunnens fasthet.

e) Overflateanlegg for utvinning av kull, olje, naturgass og malm samt oljeskifer.

3. Energiindustri

a) Industrianlegg for produksjon av elektrisk energi, damp og varmtvann (prosjekter som ikke
omfattes av vedlegg I).

b) Industrianlegg for transport av gass, damp og varmtvann, transport av elektrisk kraft ved
hjelp av luftledninger (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I).

c) Lagring av naturgass på jordoverflaten.
d) Lagring av brennbar gass under jorden.
e) Lagring av fossilt brensel på jordoverflaten.
f) Industriell brikettering av kull og lignitt.
g) Anlegg for bearbeiding og lagring av radioaktivt avfall (prosjekter som ikke omfattes av

vedlegg I).
h) Anlegg for produksjon av vannkraft.
i) Anlegg for utnytting av vindkraft til energiproduksjon (vindmølleparker).

4. Metallproduksjon og -bearbeiding

a) Anlegg for produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting) med tilhørende
utstyr for kontinuerlig støping.

b) Anlegg for bearbeiding av ferrometaller ved hjelp av
i) varmevalsing,
ii) smiing med hammere,
iii) påføring av beskyttelseslag av smeltet metall.

c) Ferrometallstøperier.
d) Anlegg for smelting, herunder legering, av ikke-jernholdige metaller, unntatt edelmetaller,

herunder gjenvinningsprodukter (raffinering, støping).
e) Anlegg for overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk

prosess.
f) Produksjon og montering av motorvogner.
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g) Skipsverft.
h) Produksjons- og reparasjonsanlegg for luftfartøy.
i) Produksjon av jernbanemateriell.
j) Eksplosjonsforming.
k) Anlegg for røsting og sintring av malm.

5. Mineralindustri

a) Koksverk (tørrdestillasjon av kull).
b) Sementproduksjonsanlegg.
c) Anlegg for produksjon av asbest og framstilling av asbestbaserte produkter (prosjekter som

ikke omfattes av vedlegg I).
d) Anlegg for produksjon av glass, herunder glassfibrer.
e) Anlegg for smelting av mineralske stoffer, herunder produksjon av mineralfibrer.
f) Anlegg for produksjon av keramiske produkter ved brenning, særlig takstein, murstein, ildfast

stein, fliser, steintøy eller porselen.

6. Kjemisk industri (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I)

a) Behandling av halvfabrikata og produksjon av kjemikalier.
b) Produksjon av plantevernmidler og legemidler, maling og lakk, elastomerer og peroksider.
c) Lagringsanlegg for olje samt petrokjemiske og kjemiske produkter.

7. Næringsmiddelindustri

a) Framstilling av dyre- og plantefett.
b) Konservering av dyre- og planteprodukter.
c) Framstilling av meieriprodukter.
d) Brygging og malting.
e) Sukkervareproduksjon.
f) Slakterier.
g) Industriell framstilling av stivelse.
h) Fiskemels- og fiskeoljefabrikker
i) Sukkerfabrikker.

8. Tekstil-, lærvare-, trevare- og papirindustri

a) Industrianlegg for produksjon av papir og papp (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I).
b) Anlegg for forbehandling (vasking, bleking, mercerisering) eller farging av fibrer eller tekstiler.
c) Anlegg for garving av huder og skinn.
d) Anlegg for produksjon og behandling av cellulose.

9. Gummiindustri

Produksjon og behandling av elastomerprodukter.

10. Infrastrukturprosjekter

a) Utviklingsprosjekter for industriområder.
b) Utviklingsprosjekter for byområder, herunder kjøpesentre og parkeringsplasser.
c) Bygging av jernbane- og omlastingsplattformer samt terminaler som betjener flere

transportsystemer (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I).
d) Bygging av flyplasser (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I).
e) Bygging av veier, havner og havneanlegg, herunder fiskehavner (prosjekter som ikke omfattes

av vedlegg I).
f) Bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt kanalisering og regulering

av vannløp.
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g) Demninger og anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann (prosjekter som ikke omfattes
av vedlegg I).

h) Sporvogner, høybaner og undergrunnsbaner, svevebaner og lignende baner av bestemte typer
som utelukkende eller hovedsakelig blir brukt til persontransport.

i) Olje- og gassrørledningsanlegg (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I).
j) Vannledningsanlegg over større avstander.
k) Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs som kan medføre endringer

av kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og andre bygg til vern mot havet, bortsett fra vedlikehold
og gjenoppbygging av slike anlegg.

l) Anlegg for oppsamling eller kunstig infiltrasjon for gjenoppbygging av grunnvann som ikke
omfattes av vedlegg I.

m) Anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt som ikke omfattes av vedlegg I.

11. Andre prosjekter

a) Permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel.
b) Anlegg for avfallsdisponering (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I).
c) Renseanlegg for spillvann (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I).
d) Opplagringsplasser for slamavleiring.
e) Lagring av skrapjern, herunder opphoggingsplasser for kjøretøyer.
f) Prøvingsbenker for motorer, turbiner eller reaktorer.
g) Anlegg for produksjon av syntetiske mineralfibrer.
h) Anlegg for gjenvinning eller destruering av eksplosjonsfarlige stoffer.
i) Destruksjonsanlegg for dyreskrotter.

12. Turisme og fritid

a) Skiløyper og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging.
b) Lystbåthavner.
c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging.
d) Permanente campingplasser
e) Temaparker o.l.

13. � Enhver endring eller utvidelse av prosjekter oppført i vedlegg I eller vedlegg II som allerede er
godkjent, oppført eller i ferd med å bli oppført, og som kan ha betydelige skadevirkninger på
miljøet.

� Prosjekter i vedlegg I som utelukkende eller hovedsakelig tjener til utvikling og prøving av nye
metoder eller produkter, og som ikke pågår i mer enn to år.

___________________
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VEDLEGG III

UTVELGELSESKRITERIER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 2

1. Prosjektenes karakteristika

Prosjektenes karakteristika skal vurderes med særlig henblikk på
� prosjektets omfang,
� kumulasjon med andre prosjekter,
� bruken av naturressurser,
� avfallsproduksjon,
� forurensning og ulemper,
� risikoen for ulykker, med særlig henblikk på de stoffer og teknologier som er i bruk.

2. Prosjektenes plassering

Den miljømessige sårbarhet i de geografiske områder som sannsynligvis vil berøres av prosjektene,
må tas i betraktning, med særlig henblikk på
� eksisterende arealbruk,
� naturressursenes relative mangfold, kvalitet og regenereringsevne i området,
� det naturlige miljøets absorpsjonsevne, med særlig henblikk på følgende områder:

a) våtmarksområder,
b) kystsoner,
c) skog- og fjellområder,
d) naturreservater og -parker,
e) områder som er klassifisert eller vernet i henhold til medlemsstatenes lovgivning; særskilte

verneområder utpekt av medlemsstatene i henhold til direktiv 79/409/EØF og
92/43/EØF,

f) områder der miljøkvalitetsstandarder fastsatt i Fellesskapets regelverk allerede er
overskredet,

g) tettbygde områder,
h) historisk, kulturelt eller arkeologisk viktige landskaper.

3. Karakteristika ved mulige virkninger

Mulige betydelige virkninger av prosjektene må tas i betraktning i tilknytning til kriteriene fastsatt
i nr. 1 og 2 ovenfor, med særlig henblikk på
� virkningenes utbredelse (geografisk område og størrelsen av den berørte befolkning),
� virkningenes grensekryssende karakter,
� virkningenes omfang og kompleksitet,
� sannsynligheten for virkninger,
� virkningenes varighet, hyppighet og reversibilitet.

____________
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VEDLEGG IV

OPPLYSNINGER NEVNT I ARTIKKEL 5 NR. 1

1. Beskrivelse av prosjektet, særlig:

� en beskrivelse av hele prosjektets fysiske karakteristika og av behov med hensyn til arealbruk
i byggings- og driftsfasene,

� en beskrivelse av produksjonsprosessenes viktigste karakteristika, f.eks. hvilken type og
hvor stor mengde materialer som vil bli benyttet,

� en beregning av type og mengde forventede reststoffer og utslipp (vann-, luft- og
jordbunnsforurensning, støy, vibrasjoner, lys, varme, stråling osv.) som følge av driften av det
foreslåtte prosjekt.

2. En oversikt over hovedalternativer som utbyggeren har undersøkt, og en angivelse av de viktigste
grunnene til valget, i betraktning av innvirkningen på miljøet.

3. En beskrivelse av det miljø som i vesentlig grad kan bli berørt, særlig befolkning, dyre- og planteliv,
jordbunn, vann, luft, klimatiske forhold, materielle verdier, herunder arkitektonisk og arkeologisk
kulturarv, landskap og den innbyrdes sammenheng mellom ovennevnte faktorer.

4. En beskrivelse(1) av de betydelige miljøvirkninger det foreslåtte prosjektet vil kunne få som følge
av:

� prosjektets tilstedeværelse,
� utnyttingen av naturressurser,
� utslipp av forurensende stoffer, frambringelse av ulemper og fjerning av avfall,

samt utbyggers beskrivelse av de metoder som blir brukt for å vurdere miljøvirkningene på forhånd.

5. En beskrivelse av planlagte tiltak for å hindre, redusere og om mulig oppveie betydelige negative
miljøvirkninger.

6. Et ikke-teknisk sammendrag av opplysningene i ovennevnte punkter.

7. En oversikt over eventuelle vanskeligheter (tekniske mangler eller manglende fagkunnskap) som
utbygger har møtt i forbindelse med innsamlingen av de nødvendige opplysninger.

___________

______________________

(1) Beskrivelsen bør omfatte prosjektets direkte virkninger og eventuelt indirekte, sekundære, kumulative, kort- og langsiktige,
varige, midlertidige, positive og negative virkninger.»
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 21/1999
av 26. februar 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 105/98 av 30. oktober 1998(1).

Kommisjonsvedtak 98/483/EF av 20. juli 1998 om fastsetjing av
miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
oppvaskmaskiner(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XX erstattes teksten ti l  nr. 2d
(kommisjonsvedtak 93/431/EØF) med følgende:

� 398 D 0483: Kommisjonsvedtak 98/483/EF av 20. juli 1998
om fastsetj ing av miljøkriteria for t i ldeling av
fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner (EFT L 216
av 4.8.1998, s. 12).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 98/483/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

________________________

(1) EFT L 197 av 29.7.1999, s. 57, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 33 av 29.7.1999, s. 36.

(2) EFT L 216 av 4.8.1998, s. 12.

2000/EØS/28/06
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KOMMISJONSVEDTAK

av 20. juli 1998

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner(*)
[meldt under nummeret K(1998) 2102]

(98/483/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5 nr. 1 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

I medhald av artikkel 5 nr. 1 første leddet i forordning (EØF)
nr. 880/92 skal vilkåra for tildeling av fellesskapsmiljømerket
fastsetjast for kvar produktgruppe.

I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det fastsett at
den innverknaden som eit produkt har på miljøet, skal vurderast
ut frå dei særskilde kriteria for produktgruppene.

Kommisjonen har ved vedtak 93/431/EØF(2) fastsett
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
oppvaskmaskiner som etter artikkel 3 i vedtaket galdt inntil
30. juni 1996.

For at produsentar og importørar av oppvaskmaskiner skal kunne
ta del i fellesskapsordninga for tildeling av miljømerke, bør det
gjerast eit nytt vedtak der det vert fastsett miljøkriterium for
denne produktgruppa som skal gjelde i eit nytt tidsrom på tre år
rekna frå det tidspunktet då dei førre kriteria slutta å gjelde.

Dei kriteria som vart fastsette ved vedtak 93/431/EØF, bør
reviderast, slik at prøvemetodane for og klassifiseringa av
energiforbruk og vaske- og tørkeevne kan uttrykkjast på ein måte
som er i samsvar med kommisjonsdirektiv 97/17/EF(3) om
gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF(4) med omsyn

til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner, og slik at krava
til forbruk av energi og vatn kan tilpassast teknologiske
nyvinningar og marknadsutviklinga.

I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92 har
Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interessegruppene i eit
samrådsforum.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av artikkel 7
i forordning (EØF) nr. 880/92 �

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa «oppvaskmaskiner» (heretter kalla
«produktgruppa») omfattar

� nettdrivne hushaldsoppvaskmaskiner som vert selde til
ålmenta. Produktgruppa omfattar ikkje apparat som òg kan
drivast med andre energikjelder, t.d. batteri, eller som ikkje
har ei innebygd varmekjelde.

Artikkel 2

Den innverknaden som produktgruppa har på miljøet, og
dugleiken hennar skal vurderast ut frå dei særskilde miljøkriteria
som er oppførde i vedlegget.

Artikkel 3

Definisjonen av og dei særskilde miljøkriteria for produktgruppa
skal gjelde i eit tidsrom på tre år frå den første dagen i månaden
etter den månaden då kriteria vert vedtekne.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.

(2) TEF L 198 av 7.8.1993, s. 38.

(3) TEF L 118 av 7.5.1997, s. 1.

(4) TEF L 297 av 13.10.1992, s. 16.

________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 216 av 4.8.1998, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/1999 av 26. februar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa ti ldelt
kodenummeret «002».

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. juli 1998.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MÅLSETJING

For at oppvaskmaskiner skal kunne tildelast miljømerket, må dei stette kriteria i dette vedlegget, som skal
fremje

�  reduserte miljøskadar eller redusert miljørisiko som følgje av energiforbruk (global oppvarming,
forsuring, utarming av ressursar som ikkje kan fornyast) ved at energiforbruket vert lågare,

� reduserte miljøskadar som følgje av bruk av naturressursar ved at vassforbruket vert lågare,

� redusert vassureining ved at forbruket av oppvaskmiddel vert lågare.

Kriteria skal òg fremje best mogleg bruk og gjere forbrukarane meir medvitne om vern av miljøet.

Dessutan skal attvinning av maskinene fremjast ved at plastkomponentar vert merkte.

HOVUDKRITERIUM

1. Spare energi

Oppvaskmaskiner med ein kapasitet på minst ti kuvertar må ha ein energieffektivitetsindeks på
under 0,76, slik det er definert i vedlegg IV til kommisjonsdirektiv 97/17/EF, ved bruk av den same
EN 50242-prøvemetoden og det same programmet som vart valde for direktiv 97/17/EF.

Apparatet stettar då krava til energieffektivitetsklasse A eller B, slik det er definert i vedlegg IV til
direktiv 97/17/EF.

Oppvaskmaskiner med ein kapasitet på under ti kuvertar må ha ein energieffektivitetsindeks på
under 0,88, slik det er definert i vedlegg IV til direktiv 97/17/EF, ved bruk av den same
EN 50242-prøvemetoden og det same programmet som vart valde for direktiv 97/17/EF.

Apparatet stettar då krava til energieffektivitetsklasse A, B eller C, slik det er definert i vedlegg IV
til direktiv 97/17/EF.

2. Spare vatn

Vassforbruket til oppvaskmaskina (uttrykt som W(
målt

)) skal vere lågare enn eller lik den terskelverdien
som er definert ved følgjande likning:

W
(målt)

 < 0,6 s + 11,2

der

W
(målt)

 = det målte vassforbruket til oppvaskmaskina, uttrykt i liter per oppvask og med éin
desimal, og

s = talet på standardkuvertar som oppvaskmaskina er meint for.

Vassforbruket skal målast ved bruk av den same EN 50242-prøvemetoden og det same programmet
som vart valde for direktiv 97/17/EF.
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3. Lågare forbruk av oppvaskmiddel

Appparatet skal ha tydeleg volummerking i doseringskoppen for oppvaskmiddel, slik at brukaren
kan tilpasse oppvaskmiddelmengda etter oppvasktype og oppvaskmengd, og etter kor skiten
oppvasken er (sjå òg kriterium 5 nr. 1 bokstav g).

KRITERIUM FOR BEST MOGLEG BRUK

4. Apparatutforming

1. Apparatet skal gjere det mogleg for brukaren å velje eit program for vask av ei normalmengd
der det vert nytta oppvaskmiddel som verkar best ved temperaturar under 65 °C, dvs. ved
55 °C eller 50 °C.

2. Apparatet skal ha merking som tydeleg syner korleis dei tilgjengelege programma bør innstillast
(t.d. normalprogram, låg temperatur, halvfull maskin, lite skiten og svært skiten oppvask
osv.).

3. Apparatet skal eventuelt vere utstyrt med ein indikator for etterfylling av salt som gjer det
mogleg å tilpasse saltmengda etter kor hardt vatnet er.

5. Bruksrettleiing

Apparatet skal seljast med ei bruksrettleiing som gjev råd om miljøvenleg bruk, særleg:

1. Tilrådingar om best mogleg bruk av apparatet med omsyn til energiforbruk, vassforbruk og
tilsetjingsstoff (oppvaskmiddel, salt osv.), medrekna:

a) retningslinjer for rett installasjon av oppvaskmaskina, og dersom maskina kan fyllast
med varmt vatn, råd med omsyn til den energikjelda som er best å nytte til oppvarming
av vatn til hushaldsbruk,

b) råd om eventuelt å tilpasse saltmengda etter kor hardt vatnet er,

c) råd om å nytte den fulle kapasiteten til apparatet når det er mogleg,

d) råd om ikkje å skylje oppvasken før han vert sett inn i oppvaskmaskina,

e) råd om best mogleg bruk av eit eventuelt separat skyljeprogram,

f) råd om at det finst oppvaskmiddel som verkar best ved temperaturar under 65 °C og gjer
det mogleg å spare energi,

g) råd om å tilpasse oppvaskmiddelmengda etter oppvasktype og -mengd, og etter kor
skiten oppvasken er (t.d. at det trengst mindre oppvaskmiddel til halvfull maskin). Det
skal òg visast til merkinga i doseringskoppen,

h) opplysningar om energi- og vassforbruket til oppvaskmaskina ved bruk av dei ulike
programma, slik at brukaren kan velje eit høveleg program som krev minst mogleg
forbruk av energi og vatn,

i) råd om at oppvaskmaskina bør slåast av når programmet er ferdig, for å unngå eventuelt
tap av energi i kvilestilling. Bruksrettleiinga skal opplyse om tida som går med ved bruk
av dei tilgjengelege programma,
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j) opplysningar om vaske- og tørkeevna til oppvaskmaskina, med tilvising til etiketten for
energiforbruksklasse,

k) råd om høveleg vedlikehald av oppvaskmaskina, medrekna jamleg reinsing av filter og
fjerning av avleiringar,

l) opplysningar om at dersom dei førnemnde tilrådingane ikkje vert følgde, kan det føre til
høgare forbruk av energi, vatn og/eller oppvaskmiddel, noko som igjen kan auke
driftskostnadene og gje dårlegare resultat.

2. Opplysningar om kva delar av og materiale i oppvaskmaskina som kan nyttast om att og/eller
attvinnast.

3. Råd til forbrukaren om å gjere seg kjend med og nytte seg av dei gjeldande ordningane for
avfallshandtering når oppvaskmaskina skal kasserast.

6. Attvinning

Plastdelar på over 50 g må ha varig merking som syner kva materiale dei er framstilte av, i samsvar
med ISO-standard 1043.

Dette kriteriet gjeld ikkje for ekstruderte plastmateriale.

KRITERIUM FOR YTEEVNE
7. Vaskeevne

Oppvaskmaskina må ha ein vaskeevneindeks på over 0,88, slik det er definert i vedlegg IV til
direktiv 97/17/EF, ved bruk av den same EN 50242-prøvemetoden og det same programmet som
vart valde for direktiv 97/17/EF.

Oppvaskmaskina stettar då krava til vaskeevneklasse A, B eller C, slik det er definert i vedlegg IV
til direktiv 97/17/EF.

8. Tørkeevne

Oppvaskmaskina må ha ein tørkeevneindeks på over 0,78, slik det er definert i vedlegg IV til
direktiv 97/17/EF, ved bruk av den same EN 50242-prøvemetoden og det same programmet som
vart valde for direktiv 97/17/EF.

Oppvaskmaskina stettar då krava til tørkeevneklasse A, B eller C, slik det er definert i vedlegg IV til
direktiv 97/17/EF.

9. Støy

Luftstøyen frå apparatet, rekna som lydeffekt, skal vere høgst 55 dB(A) for frittståande modellar
og 51 dB (A) for innbygde modellar.

Støyvnivået skal målast i samsvar med rådsdirektiv 86/594/EØF(1) etter dei standardane som er
fastsette i standarden EN 50242.

10. Opplysningar om støy

Opplysningar om støynivået for maskina skal gjevast på ein slik måte at dei er godt synlege for
forbrukaren. Dette skal gjerast ved å ta med opplysningane på energiforbruksetiketten for
oppvaskmaskiner.

________________

(1) TEF L 344 av 6.12.1986, s. 24.
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Opplysningane om støy skal gjevast i samsvar med rådsdirektiv 86/594/EØF etter dei standardane
som er fastsette i standarden EN 50242.

PRØVING

11. Prøvingslaboratorium

Søkjaren skal dekkje utgiftene til prøvinga, som skal gjerast ved laboratorium som stettar dei
allmenne krava i standardane EN 45001, og som har røynsle med prøving av oppvaskmaskiner.

OPPLYSNINGAR TIL FORBRUKAREN

Teksta nedanfor skal vere påførd slik at ho er godt synleg for forbrukarane (ved sida av etiketten
dersom det er mogleg):

� Dette produktet stettar krava til tildeling av fellesskapsmiljømerket på grunn av det
reduserte energi- og vassforbruket.

� Bruksrettleiinga inneheld fleire opplysningar om korleis innverknaden på miljøet
kan gjerast minst mogleg.

______________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 22/1999
av 26. februar 1999

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
�avtalen�, særlig artikkel 86 og 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 54/98 av 3. juni 1998(1).

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides ti l  å
omfatte Fellesskapets handlingsprogram �Europeisk
volontørtjeneste for ungdom�  (europaparlaments- og
rådsbeslutning nr. 1686/98/EF)(2).

Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet
samarbeid mulig fra 1. august 1998 �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 4 gjøres følgende endringer:

1. Etter nr. 2a skal nytt nr. 2b lyde:

�2b. EFTA-statene skal fra 1. august 1998 delta i følgende
fellesskapsprogram:

� 398 D 1686: Europaparlaments- og råds-
beslutning nr. 1686/98/EF av 20. juli 1998 om
fastsettelse av Fellesskapets handlingsprogram
�Europeisk volontørtjeneste for ungdom�
(EFT L 214 av 31.7.1988, s. 1)�.

2. Nr. 3 skal lyde:

�3. EFTA-statene skal bidra finansielt til programmene
og tiltakene nevnt i nr. 1, 2, 2a og 2b i samsvar med
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a).�

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Den får anvendelse fra 1. august 1998.

Artikkel 3

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

________________
(1) EFT L 30 av 4.2.1999, s. 57, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 6 av 4.2.1999, s. 279.

(2) EFT L 214 av 31.7.1998, s. 1.

2000/EØS/28/07
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 23/1999
av 26. februar 1999

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor
de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
�avtalen�, særlig artikkel 86 og 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 54/98 av 3. juni 1998(1).

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte et
flerårig program for fremming av fornybare energikilder i
Fellesskapet (Altener II) (rådsvedtak 98/352/EF)(2).

Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet
samarbeid mulig fra 1. januar 1998 �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 14 gjøres følgende endringer:

1. Etter nr. 2 skal nytt nr. 2a lyde:

�2a. EFTA-statene skal fra 1. januar 1998 delta i
fellesskapsprogrammet nevnt i nr. 5 bokstav c) og
tiltak i henhold til dette.�

2. I nr. 5 skal ny bokstav c) lyde:

�c) � 398 D 0352: Rådsvedtak 98/352/EF av 18. mai 1998
om et flerårig program for fremming av fornybare
energikilder i Fellesskapet (Altener II) (EFT L 159 av
3.6.1988, s. 53)�.

3. I nr. 3 og 4 endres �nr. 5 bokstav a) og b)� til �nr. 5
bokstav a), b) og c)�.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Den får anvendelse fra 1. januar 1998.

Artikkel 3

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1998.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

___________________

(1) EFT L 30 av 4.2.1999, s. 57, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 6 av 4.2.1999, s. 279.

(2) EFT L 159 av 3.6.1998, s. 53.

2000/EØS/28/08
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 24/1999
av 26. februar 1999

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
�avtalen�, særlig artikkel 86 og 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 54/98 av 3. juni 1998(1).

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte de
EØS-relevante deler av handlingsplanen for utveksling mellom
medlemsstatenes forvaltninger av nasjonale tjenestemenn som
har til oppgave å gjennomføre det fellesskapsregelverk som er
nødvendig for å virkeliggjøre det indre marked (rådsvedtak
92/481/EØF)(2), endret ved europaparlaments- og rådsvedtak
nr. 889/98/EF(3) (Karolus-programmet).

Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet
samarbeid mulig fra 1. januar 1999 �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 skal ny artikkel 18 lyde:

�Artikkel 18

Utveksling av nasjonale tjenestemenn mellom forvaltninger

1. EFTA-statene skal fra 1. januar 1999 delta i de EØS-relevante
deler av Fellesskapets handlingsplan og program nevnt i
nr. 4.

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

3. EFTA-statene skal fra den dag samarbeidet om
handlingsplanen og programmet nevnt i nr. 4 innledes, delta
fullt ut i EF-komiteen som bistår EF-kommisjonen med
forvaltningen eller utviklingen av handlingsplanen og
programmet, i den utstrekning komiteen behandler saker
som kommer inn under avtalens virkeområde.

4. Følgende fellesskapsrettsakter samt rettsakter avledet av
dem omfattes av denne artikkel:

� 392 D 0481:  Rådsvedtak 92/481/EØF av
22. september 1992 om vedtakelse av en handlingsplan
for utveksling mellom medlemsstatenes forvaltninger
av nasjonale tjenestemenn som har til oppgave å
gjennomføre det fellesskapsregelverk som er
nødvendig for å virkeliggjøre det indre marked
(EFT L 286 av 1.10.1992, s. 65), endret ved:

� 398 D 0889: Europaparlaments- og rådsvedtak
nr. 889/98/EF av 7. april 1998 (EFT L 126 av
28.4.1998, s. 6).�

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Den får anvendelse fra 1. januar 1999.

Artikkel 3

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso
_____________________
(1) EFT L 30 av 4.2.1999, s. 57, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 6 av 4.2.1999, s. 279.

(2) EFT L 286 av 1.10.1992, s. 65.

(3) EFT L 126 av 28.4.1998, s. 6.

2000/EØS/28/09
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 25/1999
av 26. februar 1999

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer
for handel med vin

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 47 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 99/98 av 25. september 1998(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 847/98 av 22. april 1998 om
endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av
nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og
druemost(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 881/98 av 24. april 1998 om
fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av de tradisjonelle
tilleggsbetegnelsene som brukes for visse typer kvalitetsvin fra
bestemte dyrkingsområder (kvbd)(3) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 47 tillegg 1 nr. 26 (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 3201/90) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 398 R 0847: Kommisjonsforordning (EF) nr. 847/98 av
22. april 1998 (EFT L 120 av 23.4.1998, s. 14)�.

Artikkel 2

I avtalens protokoll 47 tillegg 1 etter nr. 42d (kommisjons-
forordning (EF) nr. 1128/96) skal nytt nr. 42e lyde:

�42e. 398 R 0881: Kommisjonsforordning (EF) nr. 881/98 av
24. april 1998 om fastsettelse av nærmere regler for
beskyttelse av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som
brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte
dyrkingsområder (kvbd) (EFT L 124 av 25.4.1998,
s. 22)�.

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 847/98 og (EF)
nr. 881/98 på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, 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, 26. februar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso
______________________

(1) EFT L 189 av 22.7.1999, s. 73, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av 22.7.1999, s. 192.

(2) EFT L 120 av 23.4.1998, s. 14.

(3) EFT L 124 av 25.4.1998, s. 22.

2000/EØS/28/10
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 847/98

av 22. april 1998

om endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av nærmere
regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 822/87 av 16. mars 1987 om den felles markedsordning for
vin(1), sist endra ved forordning (EF) nr. 2087/97(2), særleg artikkel 72 nr. 5, og

ut frå desse synsmåtane:

I rådsforordning (EØF) nr. 2392/89(3), sist endra ved forordning (EF) nr. 1427/96(4), er det fastsett
allmenne reglar for nemning på og presentasjon av vinar og druemost.

I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3201/90(5), sist endra ved forordning (EF) nr. 2543/97(6), er det
fastsett nærmare reglar for nemning på og presentasjon av vin og druemost.

Slovenia har oppmoda om at vedlegg I og IV til forordning (EØF) nr. 3201/90 vert endra med omsyn til
uttrykk for finare kvalitet og med omsyn til namn på vinstokksortar og synonyma deira som vert nytta
som nemning på slovenske vinar. Oppmodinga bør stettast.

Canada har oppmoda om å verte ført opp i den lista som er nemnd i artikkel 29 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EØF) nr. 2392/89, som tredjestat som nyttar geografiske nemningar i samsvar med avtala om
handelsrelaterte sider ved immaterielle rettar (TRIPS-avtala), og i lista over tredjestatar som kan nytte
namn på vinstokksortar på etiketten. Oppmodinga bør stettast ved å leggje til Canada i vedlegg II del A.1
og vedlegg IV til forordning (EØF) nr. 3201/90.

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Forvaltingsutvalet for
vin �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 3201/90 vert det gjort følgjande endringar:

1. I vedlegg I skal nr. «17. SLOVENIA» lyde:

«17. SLOVENIA

� Kakovostno vino z geografskim poreklom / kakovostno vino ZGP
� Kakovostno vino s kontroliranim in za�citenim geografskim poreklom

(1) TEF L 84 av 27.3.1987, s. 1.

(2) TEF L 292 av 25.10.1997, s. 1.

(3) TEF L 232 av 9.8.1989, s. 13.

(4) TEF L 184 av 24.7.1996, s. 3.

(5) TEF L 309 av 8.11.1990, s. 1.

(6) TEF L 347 av 18.12.1997, s. 24.

________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 120 av 23.4.1998, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/
1999 av 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin,
se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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� Vrhunsko vino z geografskim poreklom / vrhunsko vino ZGP
� Trgatev v polni zrelosti
� Pozna trgatev
� Izbor
� Izbor grozdov
� Jagodni izbor
� Trgatev suhih jagod
� Suhi jagodni izbor
� Ledeno vino
� Staro vino
� Arhivsko vino
� Kontrolirano poreklo
� Slamnato vino, slamno vino
� Penina
� Kakovostno penece vino z geografskim poreklom
� Mlado vino
� Vino iz su�enega grozdja
� Teran
� Cvicek»

2. I vedlegg II del A.1 skal nytt nr. 12 lyde:

«12. CANADA».

3. I vedlegg IV vert det gjort følgjande endringar:

a) Nr. «33. SLOVENIA» skal lyde:

     Navn på sorter
tillatt i Fellesskapet             Godkjente synonymer

 «33. SLOVENIA
La�ki rizling  Italijanski rizling, Laski rizling, Laski riesling, Welschriesling
Renski rizling  Riesling, White Riesling, Weißer Riesling
Sauvignon  Sauvignon blanc, Weißsauvignon, Weißer Sauvignon, Fumé blanc
Beli pinot  Beli burgundec, Pinot blanc, Weißburgunder, White pinot,

 Weißer Burgunder, Pinot bianco
Sivi pinot  Pinot gris, Pinot grigio
Chardonnay  �
Rumeni mu�kat  Yellow muscat, Muskateller, Gelber Muskateller
Traminec  Rdeci traminec, Di�eci traminec, Gewürztraminer
Zeleni silvanec  Silvanec, Green Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylvaner, Silvaner,

 Green silvaner
�ipon  Mosler, Furmint
Mu�kat Ottonel  Muscat-Ottonel, Muskat-Ottonel
Ranina  Bouvier, Bouviejeva ranina, Radgonska ranina, Bouviertraube,

 Bouvier ranina, Bouviejeva rana
Rizvanac  Rizvaner, Müller-Thurgau, Rivaner
Modri pinot  Pinot noir, Spätburgunder, Blauer Spätburgunder, Pinot nero
Frankinja  Modra frankinja, Frankovka, Blaufränkisch
Portugalka  Modra portugalka, Portugieser, Blauer Portugieser, Portugais

 bleu
Kraljevina  Rdeca kraljevina
Zametovka  Zametna crnina, Modra kaucina, Modra kavcina, Kavcina,

 Kaucina, Zamestasta crnina, Crnina
Zlahtnina  Chasselas, Gutedel
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     Navn på sorter
tillatt i Fellesskapet             Godkjente synonymer

Kerner
Ranfol  Belina �tajerska belina
Gamay  Game, Gamay noir
�entlovrenka  St. Laurent, Saint Laurent
Zweigelt  �
Rumeni plavec  �
Rebula  Ribolla, Rebolla, Rumena rebula, Zlata rebula
Malvazija  Istrska bela malvazija, Istrska malvazija
Cabernet sauvignon  Kabernet, Cabernet, Kabernet sauvignon
Prosecco  Glera
Refo�k  Refo�ko, Refosco, Refosko, Mondeuse
Cabernet franc  �
Pinela Pinella
Zelen �
Pikolit  �
Merlot  �
Barbera  Barbera nera
Malocrn  Picola nera»

b) Nytt nr. «34. CANADA» skal lyde:

 Navn på sorter
tillatt i Fellesskapet             Godkjente synonymer

 «34. CANADA
Agria
Aligoté
Auxerrois
Blauburger
Bacchus
Baco Noir
Cabernet Franc  Cabernet
Cabernet Sauvignon  Cabernet
Chardonnay  Pinot Chardonnay
Chardonnay Musqué
Chasselas  Chasselas Doré, Gutedel, Weißer Gutedel
Chenin Blanc
Colombard  Colombar
Corvina
Dolcetto
Dornfelder
Dunkelfelder
Ehrenfelser
Faberrebe
Furmint
Gamay Noir  Gamay
Garganega
Gewürtztraminer
Goldburger
Grüner Veltliner  Veltliner
Helfensteiner
Heroldrebe
Kerner
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Navn på sorter
tillatt i Fellesskapet             Godkjente synonymer

 Lemberger Limberger, Blaufränkisch, Kéfrankos
 Madeleine Angevine
 Madeleine Sylvaner
 Malbec Malbeck
 Malvasia Malvasia Bianca
 Melon
 Merlot
 Morio-Muskat  Muscat
 Müller-Thurgau  Rivaner
 Mtsvane Matsvani
 Muscat Blanc  Muskateller, Gelber Muskateller, Muscat, Yellow Muscat,

 Muskotaly
 Muscat-Ottonel
 Optima
 Oraniensteiner
 Ortega
 Perle of C�saba  Pearl of C�saba
 Petite Sirah
 Petit Verdot
 Pinot Blanc  Weißburgunder, Pinot Bianco
 Pinot Gris  Ruländer, Pinot Grigio, Grauer Burgunder
 Pinot Meunier  Meunier, Müllerrebe, Schwarzriesling
 Pinot Noir  Blauer Spätburgunder, Spätburgunder, Blauburgunder, Pinot

 Nero
 Pinotage
 Refosco
 Riesling White Riesling
 Riesling italico  Welschriesling
 Rkatsiteli
 Rotberger
 St. Laurent
 Samtrot
 Sangiovese
 Sauvignon Blanc  Fumé Blanc
 Savagnin
 Scheurebe
 Schiava Grossa  Großvernatsch
 Schönburger
 Sémillon Sémillon Blanc
 Sereksia Chornaya
 Siegerrebe
 Sylvaner Silvaner
 Syrah Shiraz, Sirah
 Trebbiano Ugni Blanc
 Trollinger
 Vidal Blanc Vidal
 Zefir
 Zengo
 Zinfandel
 Zweigelt  Blauer Zweigelt, Zweigeltrebe
 Viognier»
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Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde sjuande dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske
fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. april 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

__________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 881/98

av 24. april 1998

om fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som
brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 823/87 av
16. mars 1987 om fastsettelse av særlige bestemmelser om
kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder (kvbd)(1), sist endret
ved forordning (EF) nr. 1426/96(2), særlig artikkel 15 nr. 8, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 15 nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr. 823/87 inneholder
bestemmelser om beskyttelse av de tradisjonelle betegnelser som
benyttes om kvbd. De tradisjonelle fellesskapsbetegnelsene og
de tradisjonelle særbetegnelsene som er tillatt brukt i henhold til
medlemsstatenes lovgivning og som er omhandlet i artikkel 15.
nr. 1 og 2, er oppført i denne artikkelen, noe som sikrer at
de er kjent og beskyttet i Felleskapet. Imidlertid er det
ennå ikke utarbeidet en fullstendig l iste over de
tradisjonelle tilleggsbetegnelser som er tillatt i henhold til
produsentmedlemsstatenes nasjonale lovgivning og som er
omhandlet i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 823/87. Det
bør utabeides en slik liste for å sikre at de er kjent og for å gi dem
sterkere beskyttelse i Fellesskapet.

For at de tradisjonelle tilleggsbetegnelser skal kunne være
beskyttet i samtlige medlemsstater, bør de registreres på
fellesskapsnivå slik at næringen og forbrukerne kan bli informert.

Enkelte tradisjonelle tilleggsbetegnelser som brukes om ikke-
musserende og musserende viner, er allerede oppført i
Fellesskapets bestemmelser om benevningen av disse vinene.

For visse kategorier vin, særlig sterkvin og perlende viner, er de
tradisjonelle tilleggsbetegnelser som er tillatt etter nasjonal
lovgivning, ennå ikke inntatt i Fellesskapets regelverk. Imidlertid
har medlemsstatene oversendt Kommisjonen en liste over
godkjente tradisjonelle betegnelser på sterkviner og perlende viner

med henvisning til gjeldende nasjonale bestemmelser om hver
enkelt betegnelse. Vedlegget til denne forordning bør inneholde en
liste over de betegnelser som er tilstrekkelig nær knyttet til en
eller flere kvalitetssterkviner fra et bestemt dyrkingsområde (kvbd-
sterkviner) og perlende kvalitetsviner fra et bestemt dyrkings-
område (perlende kvbd) til at de bør gis enerettsbeskyttelse på
grunn av sitt omdømme og/eller sin eksklusive karakter.

Enkelte av de tradisjonelle tilleggsbetegnelser som kan benyttes
om en kategori kvbd-sterkvin eller perlende kvbd i en eller flere
medlemsstater, benyttes likevel på sammenlignbare vilkår og på
en redelig og vedvarende måte om visse viner som betegnes ved
hjelp av et geografisk navn fra en tredjestat. Det bør åpnes mulighet
for at disse betegnelsene på visse vilkår kan benyttes om disse
vinene i Fellesskapet.

For å få beskyttelse må en tradisjonell tilleggsbetegnelse oppfylle
visse krav.

For å fastsette vilkår for rettferdig konkurranse mellom de
forskjellige vinene er det viktig, på den ene side, å beskytte de
tradisjonelle tilleggsbetegnelser som står oppført i vedlegget mot
å bli brukt som betegnelse på og presentasjon av viner som ikke
har rett til disse betegnelsene, og på den annen side å hindre at
betegnelsenes omdømme blir misbrukt og publikum villedet. Av
hensyn til effektiv beskyttelse av betegnelser på kvbd-sterkvin
og perlende kvbd bør det være forbudt å bruke varenavn som
inneholder ord som er identiske med en tradisjonell betegnelse
som er oppført i vedlegget til denne forordning. Det er likevel
nødvendig å beskytte berettigede forventninger hos innehavere
av varenavn som er registrert før denne forordning trer i kraft.

For visse kvbd-sterkviner og perlende kvbd benyttes tradisjonelle
tilleggsbetegnelser for å skille dem tydelig fra andre produkter på
grunnlag av spesielle egenskaper. For å sikre forbrukervernet bør
derfor bruken av disse betegnelsene kontrolleres.

Denne forordning tar utelukkende sikte på å beskytte
vedkommende betegnelser for vin, ikke for andre drikker. Med
«vin» menes produkter som hører inn under KN-kode 2204.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Forvaltningskomiteen for vin �

(1) EFT L 84, av 27.3.19876, s. 59.

(2) EFT L 184, av 24.7.1996, s. 1.

____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 124 av 25.4.1998, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/1999 av 26. februar 1999 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske
hindringer for handel med vin, se denne utgaven av EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Denne forordning fastsetter nærmere regler for beskyttelse
av de tradisjonelle tilleggsbetegnelser på kvbd-sterkvin og perlende
kvbd, omhandlet i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 823/87,
som er tillatt i medlemsstatenes nasjonale lovgivning.

Denne forordning skal likevel ikke hindre bruken av et uttrykk
som betegnelse på eller presentasjon av en vin eller en druemost
der denne bruken er tillatt i henhold til rådsforordning (EØF)
nr. 2392/89(1), (EØF) nr. 3201/90(2), (EØF) nr. 2333/92(3) og
(EF) nr. 554/95(4).

2. I denne forordning menes med «tradisjonell
tilleggsbetegnelse» et uttrykk som tradisjonelt brukes om kvbd-
viner i produsentmedlemsstatene, og som særlig har tilknytning
til en framstillings-, bearbeidings- eller aldringsmetode, eller til en
vins kvalitet,  farge eller type, og som er godkjent i
produsentmedlemsstatenes lovgivning som betegnelse på og
presentasjon av kvbd med opprinnelse på deres territorium.

Artikkel 2

For at en tradisjonell tilleggsbetegnelse på en kvbd-sterkvin eller
perlende kvbd skal omfattes av den beskyttelsen som er omhandlet
i artikkel 1 nr. 1, må den oppfylle følgende krav:

� den må være spesifikk og være nøye definert i
medlemsstatens lovgivning

� den må skille seg tilstrekkelig ut og/eller ha et etablert
omdømme

� den må ha vært i tradisjonell og kontinuerlig bruk, dvs. ha
vært brukt i minst fem år før bruken er blitt offisielt godkjent
for bruk i medlemsstaten

� den må være knyttet til en eller eventuelt flere kvbd-
sterkviner eller perlende kvbd eller kategorier kvbd-
sterkviner eller perlende kvbd.

Artikkel 3

1. De tradisjonelle tilleggsbetegnelsene omhandlet i artikkel 1
nr. 1 som er godkjent av produsentmedlemsstatene og forbeholdt
de kvbd-sterkvinene og perlende kvbd de er godkjent for, og som
bare kan brukes for de vinene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2
i forordning (EØF) nr. 823/87, står oppført i en liste i vedlegget
til denne forordning.

Som unntak fra første ledd kan visse tradisjonelle
tilleggsbetegnelser som står oppført i vedlegget, likevel i gitte

tilfeller tillates på språket til opprinnelsestredjestaten for
sterkviner og perlende viner som betegnes ved hjelp av et geografisk
navn som er beskyttet i tredjestatene, forutsatt at disse statene

� oppfyller tilsvarende krav som nevnt i artikkel 2,

� har innlevert en søknad til Kommisjonen og har oversendt
de lovtekstene som har tilknytning til disse betegnelsene.

Listen over tredjestater og de tradisjonelle betegnelser som kan
brukes for å benevne kvbd-sterkviner og perlende kvbd i
Fellesskapet, er fastsatt i vedlegget til denne forordning.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om:

� navnene på de tradisjonelle betegnelser på de kvbd-
sterkviner og perlende kvbd som er godkjent i henhold til
deres lovgivning.

� dersom det er aktuelt, de tradisjonelle betegnelser som ikke
lenger er beskyttet i opprinnelsesstaten.

Artikkel 4

1. De tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som er oppført i
vedlegget, skal være beskyttet mot:

a) direkte eller indirekte kommersiell bruk av en betegnelse
som står oppført i vedlegget på viner som ikke er nevnt, i
den grad disse produktene kan sammenlignes med de
produktene som er registrert under denne betegnelse, eller i
den grad denne bruken utnytter den beskyttede betegnelses
omdømme,

b) misbruk, etterligning eller hentydning, også når den
beskyttede betegnelsen er ledsaget av uttrykk som «art»,
«type», «metode», «som framstilt i», «etterligninger» e.l.,

c) enhver annen uberettiget, falsk eller misvisende opplysning
om vinens art eller hovedegenskaper på pakningen eller
emballasjen, i reklamemateriell eller dokumenter for
vedkommende produkt,

d) enhver annen praksis som er egnet til å villede offentligheten
og skape det inntrykk at vinen er berettiget til å benytte
den beskyttede tradisjonelle betegnelsen.

2. Som betegnelse på en vin skal det ikke på etikettene kunne
brukes varenavn som inneholder noen av de tradisjonelle
betegnelsene som er oppført i vedlegget, med mindre vinen har
rett til en slik betegnelse.

Første ledd får likevel ikke anvendelse på varenavn som er
registrert før denne forordning trer i kraft og har vært i faktisk
bruk siden de ble registrert.

__________________

(1) EFT K 232 av 9.8.1989, s. 13.

(2) EFT L 309 av 8.11.1990, s. 1.

(3) EFT L 231 av 13.8.1992, s. 9.

(4) EFT L 56 av 14.3. 1995, s. 3.
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Artikkel 5

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
kontrollere og sikre beskyttelsen omhandlet i Artikkel 4 for de
tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som er nevnt i vedlegget.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å
sikre at de betegnelser som brukes på nasjonalt nivå ikke kan

forveksles med dem som står oppført i listen i vedlegget og er
forbeholdt i henhold til artikkel 3 nr. 1.

Artikkel 7

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra og med 1. oktober 1998.

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

Utferdiget i Brussel, 24. april 1998.

For Kommisjonen

FRANZ FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

_______________
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VEDLEGG

Liste over de tradisjonelle tilleggsbetegnelser som det er vist til i artikkel 3 nr. 1

Tradisjonelle tilleggsbetegnelser

ITALIA
� kvbd-sterkviner:

Ambra DOC Marsala
Ambrato DOC Malvasia delle Lipari og DOC Vernaccia di Oristano
Extra DOC Moscato Passito di Pantelleria
Fine DOC Marsala
Lacryma Christi DOC Vesuvio
Oro DOC Marsala
Passito DOC Moscato Passito di Pantelleria
Riserva DOC Marsala DOC Girò di Cagliari, Doc Malvasia di Cagliari,

DOC Monica di Cagliari, DOC Moscato di  Cagliari, DOC
Nasco di Cagliari

Rubino DOC Marsala
Soleras DOC Marsala
Stravecchio DOC Marsala
Vergine DOC Marsala

� perlende kvbd:
Buttafuoco DOC Oltrepò Pavese
Gutturnio DOC Colli Piacentini
Pagadebit DOC Pagadebit di Romagna
Sangue di Giuda DOC Oltrepò Pavese
Vivace DOC Oltrepò Pavese, DOC Colli Bolognesi og DOC Colli
Piacentini

SPANIA
� kvbd-sterkviner:

Amontillado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
og DO Montilla-Moriles

Criadera DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda, DO Montilla-Moriles, Málaga og DO Condado de
Huelva

Dorado DO Rueda
Fino DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de

Barrameda, DO Montilla-Moriles
Lágrina DO Málaga
Vino Maestro DO Málaga
Oloroso DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

og DO Montilla-Moriles
Pajarete DO Málaga
Pálido DO Condado de Huelva og DO Rueda
Palo Cortado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

og DO Montilla-Moriles
Rancio DO Priorato, DO Tarragona
Raya DO Montilla-Moriles
Solera DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de

Barrameda, DO Montilla-Moriles, DO Málaga og DO Condado
de Huelva

Soleras y criaderas DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda, DO Montilla-Moriles, DO Málaga og DO Condado
de Huelva



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.6.2000

 00

Nr.28/278

FRANKRIKE
� kvbd-sterkvin:

Ambre AOC Rivesaltes
Hors d�âge AOC Rivesaltes
Rancio AOC Grand Roussillon, AOC Rasteau, AOC Maury, AOC

Banyuls, AOC Rivesaltes
Tuile AOC Rivesaltes

HELLAS
� kvbd-sterkvin:

Apñ dialektoæV ampelÅneV O.P.E. S�moV (Samos)
(Grand cru) O.P.E. Mosc�toV Lhmnou (Moskhatos Limnou)

O.P.E. Mosc�toV PatrÅn (Moskhatos Patron)
O.P.E. Mosc�toV RÛou-PatrÅn (Moskhatos Riou-
Patron)
O.P.E. Mosc�toV Rñdou (Moskhatos Rodou)
O.P.E. Mosc�toV KejallhnÛaV (Moskhatos Kefallinias)

Reserve O.P.E. Maurod�jnh PatrÅn (Mavrodafni Patron)
O.P.E. Maurod�jnh KejallhniaV (Mavrodafni
Kefallinias)

Vieille Reserve O.P.E. Maurod�jnh PatrÅn (Mavrodafni Patron)
O.P.E. Maurod�jnh KejallhnÛaV (Mavrodafni
Kefallinias)

Grand Reserve O.P.E. Maurod�jnh PatrÅn (Mavrodafni Patron)
O.P.E. Maurod�jnh KefallhnÛaV  (Mavrodafni
Kefallinias)

PORTUGAL
� kvbd-sterkvin:

Amadurecido DO Madeira
Aveludado DO Madeira
Canteiro DO Madeira
Colheita DO Madeira, DO Carcavelos, DO Porto, DO Setúbal
Com indicação de idade:

5 anos de idade DO Madeira
10 anos de idade DO Porto, Do Madeira, DO Setúbal, DO Carcavelos
15 anos de idade DO Madeira
20 anos de idade DO Porto, DO Madeira, DO Setúbal, DO Carcavelos
30 anos de idade DO Porto, DO Setúbal, DO Carcavelos

+40 anos de idade DO Porto, DO Setúbal, DO Carcavelos, DO Madeira

Crusted eller Crusting: DO Porto
Escuro DO Madeira
Frasqueira DO Madeira
Lágrima DO Porto
Late bottled Vintage eller L.B.V. DO Porto
Leve Seco DO Porto
Roxo DO Setúbal
Ruby DO Porto
Solera DO Madeira
Tawny DO Porto
Vintage DO Porto
Vintage Character DO Porto
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 26/1999
av 26. februar 1999

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer
for handel med vin

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 47 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 99/98 av 25. september 1998(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2624/95 av 10. november 1995
om endring av forordning (EØF) nr. 3220/90 om vilkårene for
anvendelsen av visse ønologiske framstillingsmåter fastsatt i
rådsforordning (EØF) nr. 822/87(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 47 tillegg 1 nr. 27 (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 3220/90) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 395 R 2624: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2624/95 av
10. november 1995 (EFT L 269 av 11.11.1995, s. 1)�.

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2624/95 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. februar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

_____________________

(1) EFT L 189 av 22.7.1999, s. 73, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av 22.7.1999, s. 192.

(2) EFT L 269 av 11.11.1995, s. 1.

2000/EØS/28/11
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2624/95

av 10. november 1995

om endring av forordning (EØF) nr. 3220/90 om vilkårene for anvendelsen av  visse
ønologiske framstillingsmåter fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 822/87(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 822/87 av 16. mars
1987 om den felles markedsordning for vin(1), sist endra ved
forordning (EF) nr. 1544/95(2), særleg artikkel 15 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3220/90(3) er det fastsett vilkår
for bruken av visse ønologiske framstillingsmåtar som er fastsette
i forordning (EØF) nr. 822/87. Når det gjeld vilkåra for bruken av
enzymløysingar av betaglukanase, bør forordninga utfyllast slik
det er fastsett i forordning (EØF) nr. 822/87.

Vitskapsutvalet for næringsmiddel er rådspurt om dei føresegnene
som kan ha innverknad på folkehelsa.

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med
fråsegna frå Forvaltingsutvalet for vin �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 3220/90 vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 1 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Enzymløsninger av betaglukanase kan anvendes i
henhold til nr. 1 bokstav j) og nr. 3 bokstav m) i vedlegg VI
til forordning (EØF) nr. 822/87 bare dersom de oppfyller
kravene i vedlegg III til denne forordning.»

2. Vedlegget til denne forordninga vert lagt til etter vedlegg II.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

(1) TEF nr. L 84 av 27.3.1987, s. 1.

(2) TEF nr. L 148 av 30.6.1995, s. 31.

(3) TEF nr. L 308 av 8.11.1990, s. 22.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 10. november 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

__________

_____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 269 av 11.11.1995, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/1999 av 26. februar 1999 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske
hindringer for handel med vin, se denne utgaven av EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

Krav til betaglukanaser

1. Internasjonal kode for betaglukanaser: E.C. 3-2-1-58

2. Betaglukanhydrolase (bryter ned glukan i Botrytis cinerea)

3. Opprinnelse: Trichoderma harzianum

4.  Bruksområde: nedbryting av betaglukaner i vin, særlig i vin framstilt av druer med edelråte

5.  Største dose: 3 g enzymløsning som inneholder 25 % løst organisk materiale (TOS) per hektoliter»

______________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 27/1999
av 26. februar 1999

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
�avtalen�, særlig artikkel 86 og 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 54/98 av 3. juni 1998(1).

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte
Det europeiske fellesskaps femte rammeprogram for forskning,
teknologisk utvikling og demonstrasjon (1998-2002)
(europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 182/1999/EF)(2).

Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet
samarbeid mulig fra den dag det femte rammeprogram trådte i
kraft �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 1 nr. 5 skal nytt strekpunkt lyde:

�� 399 D 0182: Europaparlaments - og rådsbeslutning
nr. 182/1999/EF av 22. desember 1998 om Det europeiske
fellesskaps femte rammeprogram for forskning, teknologisk
utvikling og demonstrasjon (1998-2002) (EFT L 26 av
1.2.1999, s. 1)�.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 30. juni 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Den får anvendelse fra den dag det femte rammeprogram trådte i
kraft.

Artikkel 3

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1998.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

____________________

(1) EFT L 30 av 4.2.1999, s. 57, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 6 av 4.2.1999, s. 279.

(2) EFT L 26 av 1.2.1999, s. 1.

2000/EØS/28/12


