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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 30/1999
av 26. mars 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.
4/1999 av 29. januar 1999(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 121/98 av 16. januar 1998 om
endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)
nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse
av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 14 (rådsforordning (EØF)
nr. 2377/90) skal nytt strekpunkt lyde:

�- 398 R 0121: Kommisjonsforordning (EF) nr. 121/98 av
16. januar 1998 (EFT L 11 av 17.1.1998, s. 11).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 121/98 på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. mars 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. mars 1999.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
__________________

(1) EFT L 35 av 10.2.2000, s. 32, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 7 av 10.2.2000, s. 9.

(2) EFT L 11 av 17.1.1998, s. 11.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 121/98

av 16. januar 1998

om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i
Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i

næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

__________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 11, 17.1.1998, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/1999 av 26. mars 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 224 av 18.8.1990, s. 1.

(2) TEF L 264 av 26.9.1997, s. 12.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising ti l  rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse
av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1850/97(2), særleg artikkel 6, 7
og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis
fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle
farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i
veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for
næringsmiddelproduksjon.

Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at
Utvalet for veterinærpreparat har granska alle viktige
opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle
stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk
opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på
den industrielle foredlinga av næringsmiddel.

Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det
gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor
store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva
frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket
til Felleskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for
restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene.

Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,
og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel- eller
feittvev.

Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr
i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar
for egg, mjølk eller honning.

Danofloxacin, cefazolin og trimetoprim bør førast opp i vedlegg I
til forordning (EØF) nr. 2377/90.

Linolje (lini oleum), folinsyre, betain og cefazolin bør førast opp
i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90.

For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar bør det
tidsrommet som det i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90
tidlegare er fastsett at dei mellombels maksimumsgrensene for
restmengder er gyldige for, lengjast for penetamat.

Det bør fastsetjast ein frist på 60 dagar før denne forordninga tek
til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene
i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i
løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er
gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF(3 ), sist endra ved
direktiv 93/40/EØF(4 ).

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 60. dagen etter at ho er kunngjord
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

__________________

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1.

(4) TEF L 214 av 24.8.1993, s. 31.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. januar 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

______________
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A. I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar:

1. Anti-infektiva
1.1. Kjemoterapeutika
1.1.2. Derivater av diamino-pyrimidin

Farmakologisk Restmarkør Dyreart  MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

 Trimetoprim  Trimetoprim Storfe 50 µg/kg Muskler, fett, lever, nyrer,
melk

Svin 50 µg/kg Muskler, hud og fett, lever,
nyrer

Fjørfe 50 µ/kg Muskler, hud og fett, lever, Skal ikke brukes til dyr som produserer
nyrer egg for konsum

Dyr av hestefamilien 100 µg/kg Muskler, fett, lever, nyrer

Fisk 50 µg/kg Muskler og hud i naturlig
forhold

1.2. Antibiotika
1.2.2. Cefalosporiner

          Farmakologisk Restmarkør Dyreart MRL  Målvev Andre bestemmelser
        virksomme stoffer

  Cefazolin Cefazolin Sauer, geiter 50 µg/kg Melk
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Farmakologisk Restmarkør Dyreart  MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

  Danofloxacin  Danofloxacin  Storfe 200 µg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr som produserer melk
for konsum

100 µg/kg Fett

400 µ/kg Lever, nyrer

Kylling 200 µg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr som produserer egg
for konsum

100 µg/kg Hud og fett

400 µg/kg Lever, nyrer

B. I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar:

2. Organiske forbindelser

Farmakologisk  Dyreart Andre bestemmelser
virksomme stoffer

Cefazolin Sauer, geiter Bare til innføring i juret (unntatt dersom juret kan bli brukt
som næringsmiddel beregnet på konsum)

Betain Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler

Folinsyre Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler

Linolje (lini oleum) Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler
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C. I vedlegg III vert det gjort følgjande endringar:

1. Anti-infektiva
1.2. Antibiotika
1.2.10. Penicilliner

Farmakologisk Restmarkør Dyreart  MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

   Penetamat Benzylpenicillin Sauer   50 µg/kg Muskler, fett, lever, nyrer  Midlertidige MRL utløper 1. januar 2000

4 µg/kg Melk

Svin 50 µ/kg Muskler, fett, lever, nyrer
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 31/1999
av 26. mars 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.
86/98 av 25. september 1998(1).

Kommisjonsdirektiv 98/3/EF av 15. januar 1998 om tilpassing
til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 76/116/EØF om
gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjødsel(2)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I  avtalens vedlegg II kapittel  XIV nr. 1 (rådsdirektiv
76/116/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�- 398 L 0003: Kommisjonsdirektiv 98/3/EF av 15. januar
1998 (EFT L 18 av 23.1.1998, s. 25).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 98/3/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. mars 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. mars 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso
____________________

(1) EFT L 189 av 22.7.1999, s. 60, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av 22.7.1999, s. 97.

(2) EFT L 18 av 23.1.1998, s. 25.

2000/EØS/46/04
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/3/EF

av 15. januar 1998

om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 76/116/EØF om gjensidig
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjødsel(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 100 A,

med tilvising til rådsdirektiv 76/116/EØF av 18. desember 1975
om gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
gjødsel(1), sist endra ved europaparlaments- og rådsdirektiv
97/63/EF(2), særleg artikkel 9 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

Ved artikkel 7 A i traktaten vert det skipa eit område utan indre
grenser, der det er sikra fritt varebyte og fri rørsle for personar,
tenester og kapital.

I direktiv 76/116/EØF er det fastsett reglar for marknadsføring
av gjødsel i den indre marknaden.

Nye gjødselslag må leggjast til i vedlegg I til direktiv 76/116/EØF,
slik at dei kan kome inn under den fellesskapsmerkinga som er
fastsett i vedlegg II til det førnemnde direktivet.

I kunngjering 94/C 138/04(3) er det fastsett ein framgangsmåte
som bør følgjast av alle (produsentar eller representantane deira)
som ønskjer at eit gjødselslag skal kome inn under den
fellesskapsmerkinga som er fastsett i vedlegg II til direktiv
76/116/EØF, ved at tekniske data vert lagde fram for dei rette
styresmaktene i ein medlemsstat, som så sender dataa over til
arbeidsgruppa for gjødsel under Kommisjonen.

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
gjødsel �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I vedlegg I til direktiv 76/116/EØF vert det gjort følgjande endring:

Dei gjødselslaga som er oppførde i vedlegget til dette direktivet,
skal leggjast til i del C punkt 1 «Ensidig flytende gjødsel».

Artikkel 2

Følgjande produkt og toleransar skal leggjast til i del A.1 i vedlegg
III til direktiv 76/116/EØF:

«Suspensjon av kalsiumnitrat 0,4%
Løsning av nitrogengjødsel med ureaformaldehyd 0,4%
Suspensjon av nitrogengjødsel med ureaformaldehyd

0,4%».

Artikkel 3

Medlemsstatane skal vedta og kunngjere dei føresegnene som er
naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan 31. desember
1998, og straks melde frå til Kommisjonen om dette. Dei skal
nytte desse føresegnene frå 1. januar 1999.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. januar 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

__________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 18, 23.1.1998, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/1999 av 26. mars 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 24 av 30.1.1976, s. 21.

(2) TEF L 335 av 6.12.1997, s. 15.

(3) TEF C 138 av 20.5.1994, s. 4.
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VEDLEGG

C. FLYTENDE GJØDSEL

1. ENSIDIG FLYTENDE GJØDSEL

Minsteinnhold av næringsstoffer  Næringsinnhold som skal

Nr. Typebetegnelse   Opplysninger om produksjonsmåte og (vektprosent) Andre opplysninger om deklareres

hovedbestanddeler Opplysninger om angivelse av  typebetegnelsen Næringsstoffenes form

næringsinnholdet og oppløselighet

Andre krav Andre kriterier

1 2 3 4 5 6

«5 Suspensjon av kalsiumnitrat Produkt framstilt ved suspensjon av  8 % N Typebetegnelsen kan følges Totalnitrogen
kalsiumnitrat i vann Nitrogen uttrykt som totalnitrogen eller av en av følgende angivelser: Nitratnitrogen

som nitratnitrogen og ammoniumnitrogen  � til bladgjødsling Vannløselig kalsiumoksid
Største innhold av ammoniumnitrogen:  � til framstilling av nærings-
1,0 %        løsninger og -suspensjoner
14 % CaO  � til gjødslingsvanning
Kalsium uttrykt som vannløselig CaO

 6 Løsning av nitrogengjødsel Produkt framstilt kjemisk eller ved 18 % N uttrykt som totalnitrogen Totalnitrogen
med ureaformaldehyd oppløsning i vann av ureaformaldehyd Minst en tredel av det deklarerte total- For hver form som utgjør

og en nitrogenholdig gjødsel fra liste A-1 nitrogeninnholdet må stamme fra urea- minst 1%:
i direktiv 76/116/EØF, unntatt produkt formaldehyd � nitratnitrogen
3 a), 3 b) og 5 Største innhold av biuret: (urea-N + � ammoniumnitrogen

ureaformaldehyd-N) x 0,026 � ureanitrogen
Nitrogen fra ureaformaldehyd

7 Suspensjon av nitrogen- Produkt framstilt kjemisk eller ved 18 % N uttrykt som totalnitrogen Totalnitrogen
gjødsel med ureaformaldehyd oppløsning i vann av ureaformaldehyd Minst en tredel av det deklarerte total- For hver form som utgjør

og en nitrogenholdig gjødsel fra liste A-1 nitrogeninnholdet må stamme fra urea- minst 1%:
i direktiv 76/116/EØF, unntatt produkt formaldehyd, hvorav minst tre femdeler � nitratnitrogen
3 a), 3 b) og 5 må være løselige i varmt vann � ammoniumnitrogen

Største innhold av biuret: (urea-N + � ureanitrogen
ureaformaldehyd-N) x 0,026 Nitrogen fra ureaformaldehyd

Nitrogen fra ureaformaldehyd
som er løselig i kaldt vann
Nitrogen fra ureaformaldehyd
som utelukkende er løselig i
varmt vann»
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 32/1999
av 26. mars 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.
117/98 av 18. desember 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF av 12. februar 1998
om teleterminal- og satellittjordstasjonsutstyr, herunder gjensidig
godkjenning av utstyrets samsvar(2) skal innlemmes i avtalen.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF opphever
rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr, herunder
gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar, endret ved artikkel
11 i rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 og ved rådsdirektiv
93/97/EØF av 29. oktober 1993 om utfylling av direktiv
91/263/EØF med hensyn til satellittjordstasjonsutstyr, som er
innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4zf (kommisjonsvedtak
97/347/EF) skal nytt nr. 4zg lyde:

�4zg. 398 L 0013: Europaparlaments- og rådsdirektiv
98/13/EF av 12. februar 1998 om teleterminal- og

satell i t t jordstasjonsutstyr, herunder gjensidig
godkjenning av utstyrets samsvar (EFT L 74 av
12.3.1998, s. 1).�

Artikkel 2

I avtalens vedlegg II kapittel X nr. 6 (rådsdirektiv 89/336/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

�- 398 L 0013: Europaparlaments- og rådsdirektiv
98/13/EF av 12. februar 1998 (EFT L 74 av 12.3.1998,
s. 1).�

Artikkel 3

I avtalens vedlegg II kapittel XVIII oppheves nr. 4 (rådsdirektiv
91/263/EØF).

Artikkel 4

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 27. mars 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 6

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

Utferdiget i Brussel, 26. mars 1999.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
___________________

(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 44, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av 18.11.1999, s. 18.

(2) EFT L 74 av 12.3.1998, s. 1.

2000/EØS/46/05
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/13/EF

av 12. februar 1998

om teleterminal- og satellittjordstasjonsutstyr, herunder gjensidig
godkjenning av utstyrets samsvar(*)

_____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 74, 12.3.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/1999 av 26. mars 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 C 204 av 15.7.1996, s. 3.

(2) Europaparlamentsuttalelse av 22. mai 1996 (EFT C 166 av 10.6.1996,
s. 60), Rådets felles holdning av 16. oktober 1997 (EFT C 375 av 10.12.1997,
s. 48) og europaparlamentsbeslutning av 19. november 1997.
Rådsbeslutning av 18. desember 1997.

(3) EFT L 128 av 23.5.1991, s. 1. Direktivet endret ved direktiv 93/68/EØF
(EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).

(4) EFT L 290 av 24.11.1993, s. 1.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør rådsdirektiv
91/263/EØF av 29. april 1991 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr samt
gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(3) og
rådsdirektiv 93/97/EØF av 29. oktober 1993 om utfylling
av direktiv 91/263/EØF med hensyn til satellittjord-
stasjonsutstyr(4 ), samles i én enkelt tekst.

2) Sektoren for teleterminalutstyr og satellittjordstasjonsut-
styr er ett av de viktigste områdene innen telekommuni-
kasjonsindustrien, som for sin del betraktes som en av de
mest betydningsfulle industrisektorer i Fellesskapets
økonomi.

3) Kommisjonen har utgitt en grønnbok om utviklingen av et
felles marked for teletjenester og telekommunikasjonsutstyr,
der det foreslås å påskynde innføringen av en fullstendig
gjensidig typegodkjenning fordi dette er av avgjørende
betydning for å etablere et konkurransedyktig
terminalmarked i hele Fellesskapet.

4) Kommisjonen har utgitt en grønnbok om en felles tilnærming
på området satellittkommunikasjon i Fellesskapet, der det
foreslås å innføre en gjensidig anerkjennelse av
typegodkjenning for satellittjordstasjonsutstyr, fordi dette
er en av de viktigste forutsetninger for blant annet
opprettelse av et marked for satellittjordstasjonsutstyr på
fellesskapsplan.

5) I sin resolusjon av 30. juni 1988 om utviklingen av et felles
marked for teletjenester og telekommunikasjonsutstyr(5)
anser Rådet at en fullstendig gjensidig typegodkjenning for
terminalutstyr basert på en rask utvikling av felles
europeiske samsvarsspesifikasjoner er et overordnet mål
for politikken på telekommunikasjonsområdet.

6) I rådsresolusjon av 19. desember 1991 om utviklingen av et
felles marked for satellittkommunikasjonstjenester og
-utstyr(6) fastslås det at en harmonisering og liberalisering
av egnet satellittjordstasjonsutstyr er ett av hovedmålene i
en politikk for telekommunikasjoner via satellitt, forutsatt
særlig at det tas hensyn til de vilkår som er nøvendige for å
oppfylle grunnleggende krav.

7) I vedtak 87/95/EØF(7) fastsetter Rådet hvilke tiltak som
skal iverksettes for å fremme standardisering i Europa samt
utarbeiding og anvendelse av standarder på
informasjonsteknologi- og telesektoren.

8) Rådets resolusjon av 7. mai 1985(8) inneholder bestemmelser
om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering
og standardisering.

9) Dette direktivs virkeområde må bygge på en generell
definisjon av uttrykkene «teleterminalutstyr» og «satellitt-
jordstasjonsutstyr», for å muliggjøre en teknisk utvikling
av produktene. Virkeområdet utelukker satell i t t-
jordstasjonsutstyr som er ment å utgjøre en del av det
offentlige jordbaserte telenettet. Dette utelukker blant annet
jordstasjoner med tilknytning til satellitt for større stamnett
som ledd i opprettelsen av infrastrukturer (for eksempel
stasjoner med store antenner) og jordstasjoner for følging
og kontroll av satellitter.

_____________________

(5) EFT nr. C 257 av 4.10.1988, s. 1.

(6) EFT nr. C 8 av 14.1.1992, s. 1.

(7) EFT nr. L 36 av 7.2.1987, s. 31.

(8) EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1.
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10) Dette direktiv berører ikke gjeldende særretter eller eneretter
i forbindelse med satellittkommunikasjoner som kan
opprettholdes av medlemsstatene i samsvar med
fellesskapsretten.

11) Harmoniseringen av vilkårene for markedsføring av
teleterminalutstyr vil skape betingelser for et åpent og
ensartet marked. Det samme gjelder for målet om et avansert,
åpent marked for satell i t t jordstasjonsutstyr på
fellesskapsplan som krever effektive og rasjonelle
harmoniserte framgangsmåter for sertifisering, prøving,
merking, kvalitetssikring og produktkontroll. Det eneste
alternativ til Fellesskapets regelverk er en tilsvarende ordning
med bestemmelser som medlemsstatene forhandler fram
seg imellom, noe som ville innebære åpenbare vanskeligheter
på grunn av antallet organer som da ville bli involvert i de
mange bilaterale forhandlinger. Dette er verken
gjennomførbart, raskt eller rasjonelt. Målene med de
foreslåtte tiltak kan derfor ikke oppnås i tilstrekkelig grad
av medlemsstatene. Derimot har det gjentatte ganger vist
seg, blant annet på området telekommunikasjon, at et
fellesskapsdirektiv er en gjennomførbar, rask og rasjonell
framgangsmåte. Målene med de tiltak som er under vurdering
kan derfor best oppnås på fellesskapsplan.

12) Som unntak fra en av Fellesskapets grunnleggende regler,
nemlig fritt varebytte, inneholder fellesskapsretten i sin
nåværende utforming bestemmelser om at hindringer for
det frie varebytte innenfor Fellesskapet som skyldes
ulikheter i nasjonal lovgivning om markedsføring av
produkter, må godtas i den grad slike krav kan anses som
nødvendige for å oppfylle grunnleggende krav. Derfor må
lovharmoniseringen i det foreliggende tilfellet begrenses til
bare å omfatte krav som er nødvendige for å oppfylle
grunnleggende krav ti l  teleterminal- og satell i t t-
jordstasjonsutstyr. Disse kravene må avløse nasjonale krav
på området fordi de er grunnleggende.

13) Grunnleggende krav må oppfylles for å ivareta
allmennhetens interesser. Kravene må anvendes med
skjønnsomhet, slik at det kan tas hensyn til det aktuelle
teknologiske nivået på tilvirkningstidspunktet og til
økonomiske forhold.

14) Rådsdirektiv 73/23/EØF av 19. februar 1973 om
harmonisering av medlemsstatenes lover om elektrisk utstyr
bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser(1), og
rådsdirektiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en
informasjonsrutine for tekniske standarder og forskrifter(2),
får bl.a. anvendelse på områdene telekommunikasjon og
informasjonsteknologi.

15) Direktiv 73/23/EØF omfatter også personsikkerhet i sin
alminnelighet.

16) I rådsdirektiv 89/336/EØF av 3. mai 1989 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk
kompatibilitet(3) fastsettes harmoniserte framgangsmåter
for beskyttelse av apparater mot elektromagnetiske
forstyrrelser samt beskyttelseskrav og inspeksjons-
prosedyrer i den forbindelse. De generelle krav i direktiv
89/336/EØF får bl.a. anvendelse på områdene
telekommunikasjon og informasjonsteknologi, og også på
satellittjordstasjonsutstyr. Kravene til elektromagnetisk
kompatibilitet omfattes av dette direktiv i den grad de er
særegne for teleterminal- og satellittjordstasjonsutstyr.

17) Når det gjelder grunnleggende krav og for å hjelpe
produsentene å godtgjøre samsvar med slike krav, er det
ønskelig at det finnes harmoniserte standarder på europeisk
nivå for å ivareta allmennhetens interesse i forbindelse med
konstruksjon og produksjon av terminalutstyr, og for å
gjøre det mulig å kontrollere at det er samsvar med de
grunnleggende kravene. Standarder harmonisert på europeisk
nivå utarbeides av privatrettslige organer og må bevare sin
status som ikke-bindende tekster. I denne forbindelse er
Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN), Den
europeiske komité for elektroteknisk standardisering
(Cenelec) og Det europeiske standardiseringsinstituttet for
telekommunikasjoner (ETSI) anerkjent som organer med
myndighet til å fastsette harmoniserte standarder. Med
harmonisert standard menes i dette direktiv en teknisk
spesifikasjon (europeisk standard eller harmoniserings-
dokument) som er vedtatt av ett av disse organene etter
mandat fra Kommisjonen, i samsvar med bestemmelsene i
direktiv 83/189/EØF og de generelle retningslinjene nevnt
ovenfor.

18) Når det gjelder grunnleggende krav om samtrafikk med
offentlige telenett, og i tilfeller der det er berettiget, gjennom
slike nett, er det som regel ikke mulig å oppfylle kravene på
annen måte enn ved å tillempe entydige tekniske løsninger.
Slike løsninger skal derfor være bindende.

19) Forslag ti l  felles tekniske forskrifter utarbeides i
alminnelighet på grunnlag av harmoniserte standarder og,
for å sikre en hensiktsmessig teknisk samordning på bred,
europeisk basis, på grunnlag av ytterligere samråd, særlig
med Komitéen for anvendelse av tekniske forskrifter på
telesektoren (TRAC).

20) Med hensyn til grensesnittet mot det rombaserte systemet
konfigureres satellittjordstasjonsutstyret enten for
overføring av radiokommunikasjonssignaler, eller for både
overføring og mottak av radiokommunikasjonssignaler eller
bare for mottak av radiokommunikasjonssignaler.

21) Med hensyn til grensesnittet mot det jordbaserte systemet,
er satellittjordstasjonsutstyr enten beregnet eller ikke
beregnet på jordbasert tilkopling til det offentlige telenettet.

_________________

(1) EFT L 77 av 26.3.1973, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv
93/68/EØF (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).

(2) EFT L 109 av 26.4.1983, s. 8. Direktivet sist endret ved direktiv 94/10/EF
(EFT L 100 av 19.4.1999, s. 30).

_________________

(3) EFT L 139 av 23.5.1989, s. 19. Direktiv sist endret ved direktiv
93/68/EØF (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).
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22) Baner i rommet (for eksempel den geostasjonære bane,
lavbaner og elliptiske baner) som beskrives av satellitter
eller andre rombaserte systemer, er begrensede, naturgitte
ressurser.

23) Baneressurser brukes i tilknytning til radiofrekvensspekte-
ret som også er en begrenset, naturgitt ressurs.
Overføringsutstyr for satellittjordstasjoner gjør bruk av
begge disse ressursene.

24) Det er viktig for utviklingen av europeiske satellitt-
kommunikasjoner at baneressurser i tilknytning til
radiofrekvensspekteret utnyttes effektivt, og at skadelig
interferens mellom rombaserte og jordbaserte
kommunikasjonssystemer og andre tekniske systemer
unngås. For å gjøre det mulig for rombaserte og jordbaserte
systemer å fungere samtidig uten unødig interferens,
fastsetter Den internasjonale teleunion (ITU) kriterier for
effektiv utnytting av baneressurser samt for samordning
av radiofrekvenser.

25) Harmoniseringen av vilkårene for markedsføring av
satellittjordstasjonsutstyr vil skape betingelser for en
effektiv utnytting av baneressursene og radio-
frekvensspekteret og gjøre det enklere å unngå skadelig
interferens mellom rombaserte og jordbaserte
kommunikasjonssystemer og andre tekniske systemer.

26) Når det gjelder grunnleggende krav med hensyn til effektiv
utnytting av baneressurser og radiofrekvensspekteret og å
unngå skadelig interferens mellom rombaserte og jordbaserte
kommunikasjonssystemer og andre tekniske systemer, er
det vanligvis ikke mulig å oppfylle slike krav på annen
måte enn ved å anvende spesielle tekniske løsninger. Det er
derfor nødvendig med felles tekniske forskrifter.

27) Satellittjordstasjonsutstyr som kan brukes til overføring
eller til overføring og mottak av radiokommunika-
sjonssignaler, kan i tillegg til bestemmelsene i dette direktiv
underlegges godkjenningsvilkår.

28) Satellittjordstasjonsutstyr som kan brukes bare til mottak
av radiokommunikasjonssignaler, skal ikke være underlagt
godkjenningsvilkår men bare bestemmelsene i dette direktiv,
med mindre det er beregnet på jordbasert tilkopling til det
offentlige telenettet, som foreslått i grønnboken om
satellittkommunikasjoner i Fellesskapet. Bruken av slikt
utstyr må skje i samsvar med nasjonale forskrifter som er
forenlige med fellesskapsretten.

29) Det er av avgjørende betydning å sikre at meldte organer
holder høy standard i hele Fellesskapet og oppfyller
minimumskriteriene når det gjelder kompetanse,
upartiskhet, økonomisk uavhengighet og uavhengighet på
andre måter i forhold til kundene.

30) Komiteen for godkjenning av teleterminaler (ACTE), som
er sammensatt av representanter for medlemsstatene og
ledes av Kommisjonens representant, bør bistå
Kommisjonen med å utføre de oppgaver den er pålagt ved
nevnte direktiv.

31) Representanter for teleoperatørene, brukerne, forbrukerne,
produsentene, tjenesteyterne og fagorganisasjonene bør ha
rett til å bli rådspurt.

32) ACTE bør ha et nært samarbeid med de aktuelle komiteer
som har ansvaret for framgangsmåte ved tildeling av
tillatelse i forbindelse med satellittnett og -tjenester.

33) Medlemsstatenes ansvar for sikkerhet, helse og andre
forhold som omfattes av grunnleggende krav på deres eget
territorium, må fastslås i en sikkerhetsklausul som
inneholder bestemmelser om egnede beskyttelses-
prosedyrer på fellesskapsplan.

34) Dersom det treffes vedtak innenfor rammen av dette direktiv,
skal den som vedtaket er rettet til, underrettes om årsakene
som ligger til grunn for vedtaket, og om adgangen til å få
vedtaket overprøvd.

35) For at produsentene skal ha tid til å tilpasse konstruksjonen
og produksjonen av satellittjordstasjonsutstyr til de felles
tekniske forskriftene, er det nødvendig med over-
gangsbestemmelser. For at overgangsbestemmelsene skal
gi den nødvendige fleksibilitet, må de utarbeides for hvert
enkelt tilfelle. De overgangsbestemmelser som er
nødvendige skal fastsettes i de felles tekniske forskriftene.

36) En reell, tilsvarende adgang for europeiske produsenter til
markeder i tredjestater, særlig De forente stater og Japan,
bør fortrinnsvis oppnås gjennom multilaterale
forhandlinger innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO),
selv om bilaterale samtaler mellom Fellesskapet og
tredjestater også kan bidra til denne prosessen.

37) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser
med hensyn til fristene for innarbeiding av direktivene
oppført i vedlegg X del B �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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Artikkel 1

Virkeområde og definisjoner

1. Dette direktiv får anvendelse på terminal- og
satellittjordstasjonsutstyr.

2. I dette direktiv menes med

� «offentlig telenett», offentlig infrastruktur for
telekommunikasjoner som muliggjør formidling av signaler
mellom definerte nettermineringspunkter via
trådforbindelser, radiobølger, optiske medier eller andre
elektromagnetiske medier,

� «terminalutstyr», utstyr som er beregnet på å tilknyttes til
offentlige telenett, dvs.:

a) til å tilknyttes direkte til et termineringspunkt i et
offentlig telenett, eller

b) til å fungere i samtrafikk med et offentlig telenett ved
direkte el ler indirekte t i lknytning ti l  et
termineringspunkt i et offentlig telenett,

for å sende, behandle eller motta informasjon.

Tilknytningssystemet kan være et kabelsystem, et radio-
system, et optisk system eller et annet elektromagnetisk
system,

� «teknisk spesifikasjon», spesifikasjon i et dokument som
fastsetter hvilke karakteristika et produkt skal ha, f.eks.
nivåer for kvalitet, ytelse, sikkerhet eller mål, herunder krav
som stilles til produktet når det gjelder terminologi,
symboler, prøving og prøvingsmetoder, pakking, merking
og etikettering,
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� «standard», teknisk spesifikasjon fastsatt av et anerkjent
standardiseringsorgan for gjentatt eller løpende anvendelse,
men slik at det ikke er obligatorisk å følge den,

� «satellittjordstasjonsutstyr», utstyr som kan brukes enten
bare til overføring, til både overføring og mottak
(«overføring-mottak»), eller bare til mottak («bare mottak»)
av radiokommunikasjonssignaler ved hjelp av satellitter eller
andre rombaserte systemer, men satellittjordstasjonsutstyr
som er ment å utgjøre en del av en medlemsstats offentlige
telenett, holdes utenfor,

� «jordbasert tilkopling til det offentlige telenettet», enhver
tilkopling til det offentlige telenettet som ikke omfatter et
romsegment.

AVDELING I

TELETERMINALUTSTYR

Kapittel I

Markedsføring og fri omsetning

Artikkel 2

Utstyrets bruksområde skal angis av utstyrsprodusenten eller
-leverandøren. Terminalutstyr som definert i artikkel 1 nr. 2 annet
strekpunkt og basert på et tilkoplingssystem som benytter
radiofrekvensspekteret, antas å være beregnet på tilkopling til
det offentlige telenettet.

Artikkel 3

1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 1 og 2 skal utstyr
som kan koples til det offentlige telenettet, men som ikke er
ment til slik bruk, ledsages av en erklæring fra produsent eller
leverandør utformet etter modellen i vedlegg VIII, og av
instruksjonsboken. Når utstyret markedsføres for første gang,
skal en kopi av denne dokumentasjonen leveres til det meldte
organet nevnt i artikkel 11 nr. 1 i den medlemsstaten der
markedsføringen skjer for første gang. Dessuten skal
bestemmelsene i artikkel 12 nr. 4 få anvendelse på utstyret.

2. Produsenten eller leverandøren skal én gang på anmodning
av et hvilket som helst meldt organ nevnt i artikkel 11 nr. 1 være
beredt til å begrunne utstyrets beregnede bruksområde på grunnlag
av dets relevante tekniske karakteristika, dets funksjoner og det
markedssegmentet det er beregnet på.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at det utelukkende markedsføres og settes i drift terminalutstyr
som er påført CE-merkingen fastsatt i artikkel 12 som attesterer
at det er i samsvar med kravene i dette direktiv, herunder

framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i kapittel II når
utstyret er forsvarlig installert og vedlikeholdt og brukt til det
formål det er beregnet på.

2. Medlemsstatene skal også treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at utstyr nevnt i artikkel 3 kan markedsføres og fortsatt
tillates frambudt på markedet bare dersom det oppfyller kravene
til slikt utstyr fastsatt i dette direktiv, og ikke kan tilknyttes det
offentlige telenett som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 første
strekpunkt.

3. Medlemsstatene skal også treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at terminalutstyr eller utstyr nevnt i artikkel 3 frakoples det
offentlige telenett dersom det ikke anvendes til det formål det er
beregnet på. Medlemsstatene kan dessuten treffe alle nødvendige
tiltak i samsvar med sin egen lovgivning for å hindre tilkopling til
det offentlige telenettet av terminalutstyr som ikke anvendes i
samsvar med det formål det er beregnet på.

4. a) Dersom terminalutstyret når det gjelder andre aspekter
er omfattet av andre direktiver som også inneholder
bestemmelser om påføring av CE-merkingen, skal slik
merking angi at utstyret også antas å være i samsvar
med bestemmelsene i nevnte andre direktiver,

b) dersom ett eller flere av de nevnte direktiver gir
produsenten mulighet til, i en overgangsperiode, å velge
hvilke ordninger som skal gjelde, skal CE-merkingen
imidlertid angi samsvar med bestemmelsene
utelukkende i de direktiver som produsenten har
anvendt. I dette tilfelle må henvisningene til disse
direktiver, som offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende, oppføres på de dokumenter,
veiledninger og instruksjoner som ledsager det aktuelle
terminalutstyret.

Artikkel 5

Terminalutstyr skal oppfylle følgende grunnleggende krav:

a) brukersikkerhet i den utstrekning dette kravet ikke er
omfattet av direktiv 73/23/EØF. For dette direktivs formål
skal de grunnleggende krav omfatte personers sikkerhet på
samme måte som i direktiv 73/23/EØF,

b) sikkerhet for ansatte hos operatører av offentlige telenett i
den utstrekning dette kravet ikke er omfattet av direktiv
73/23/EØF,

c) krav til elektromagnetisk kompatibilitet i den utstrekning
slike krav er særegne for terminalutstyr,

d) beskyttelse av offentlige telenett mot skade,

e) hensiktsmessig bruk av radiofrekvensspekteret, der det er
relevant,
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f) samtrafikk mellom terminalutstyr og utstyr i det offentlige
telenett for å etablere, endre, taksere, opprettholde og
nedkople fysiske eller virtuelle forbindelser,

g) samtrafikk mellom terminalutstyr via det offentlige
telenettet i berettigede tilfeller.

Tilfeller der tjenesten som leveres via terminalutstyret, er

i) en reservert tjeneste i samsvar med fellesskapsretten,
eller

ii) en tjeneste som Rådet har besluttet skal være
tilgjengelig i hele Fellesskapet,

anses som berettigede tilfeller, og kravene til slik samtrafikk
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 29. Etter å ha
rådspurt representanter for organene nevnt i artikkel 28 nr.
3 og tatt tilbørlig hensyn til utfallet av rådspørringen, kan
Kommisjonen i tillegg foreslå at dette grunnleggende kravet
anerkjennes som berettiget for annet terminalutstyr etter
framgangsmåten i fastsatt artikkel 29.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal ikke hindre markedsføring, fri omsetning
og anvendelse på deres territorium av terminalutstyr som
oppfyller bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 7

1. Medlemsstatene skal anta at terminalutstyr er i samsvar
med de grunnleggende krav omhandlet i artikkel 5 bokstav a) og
b), når det oppfyller nasjonale standarder som gjennomfører
relevante harmoniserte standarder, og når henvisninger til disse
er offentliggjort i  De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Medlemsstatene skal offentliggjøre henvisningene til slike
nasjonale standarder.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 29 vedta

� som første etappe, tiltak for å klarlegge hvilken type
terminalutstyr som bør omfattes av felles tekniske
forskrifter, samt den tilhørende erklæringen om slike
forskrifters virkeområde, med sikte på videre formidling av
disse til vedkommende standardiseringsorganer,

� som annen etappe, de tilsvarende harmoniserte standardene
eller deler av disse, når de er utarbeidet av vedkommende
standardiseringsorganer, og gjennomfører de grunnleggende
kravene omhandlet i artikkel 5 bokstav c)-g), som skal
omformes til felles tekniske forskrifter det skal være
obligatorisk å følge, og som De Europeiske Fellesskaps
Tidende skal offentliggjøre henvisninger til.

Artikkel 8

Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at de
harmoniserte standardene nevnt i artikkel 7 overskrider de
grunnleggende kravene omhandlet i artikkel 5 eller ikke helt
oppfyller disse, skal Kommisjonen eller vedkommende
medlemsstat bringe saken inn for komiteen omhandlet i artikkel
28, og samtidig grunngi sitt syn. Komiteen skal avgi uttalelse så
snart som mulig.

På bakgrunn av komiteens uttalelse og etter å ha rådspurt den
faste komiteen nedsatt ved direktiv 83/189/EØF, skal
Kommisjonen underrette medlemsstatene om hvorvidt det er
nødvendig eller ikke å trekke tilbake henvisningen til disse
standardene og eventuelle tilknyttede forskrifter fra De
Europeiske Fellesskaps Tidende, og treffe nødvendige tiltak for
å utbedre manglene som er påpekt ved standardene.

Artikkel 9

1. Dersom en medlemsstat finner at terminalutstyr merket i
henhold til bestemmelsene i Kapittel III ikke oppfyller relevante
grunnleggende krav når utstyret anvendes på forsvarlig måte i
samsvar med det bruksområdet produsenten har forutsatt, skal
den treffe egnede tiltak for å trekke slike produkter tilbake fra
markedet eller forby eller begrense markedsføringen av
produktene.

Vedkommende medlemsstat skal omgående underrette
Kommisjonen om slike tiltak og angi årsakene til vedtaket, særlig
om manglende samsvar skyldes

a) feilaktig anvendelse av harmoniserte standarder eller felles
tekniske forskrifter nevnt i artikkel 7,

b) mangler ved harmoniserte standarder eller felles tekniske
forskrifter nevnt i artikkel 7.

2. Kommisjonen skal snarest mulig samrå seg med de berørte
partene. Dersom Kommisjonen etter slikt samråd finner at et
tiltak truffet i henhold til nr. 1 er berettiget, skal den omgående
underrette medlemsstaten som traff tiltak, og de øvrige
medlemsstatene om dette. Dersom vedtaket nevnt i nr. 1
begrunnes med mangler ved harmoniserte standarder eller felles
tekniske forskrifter, skal Kommisjonen, etter å ha samrådd seg
med de berørte partene, bringe saken inn for komiteen omhandlet
i artikkel 28 i løpet av to måneder dersom medlemsstaten som
har truffet tiltakene, akter å opprettholde dem, og iverksette
framgangsmåten nevnt i artikkel 8.

3. Dersom terminalutstyr som ikke oppfyller relevante
grunnleggende krav, er utstyrt med EF-merket, skal vedkommende
medlemsstat treffe egnede tiltak mot den som har satt på merket,
og underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om
dette.
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4. Kommisjonen skal holde medlemsstatene underrettet om
forløpet og utfallet av denne framgangsmåten.

Kapittel II

Vurdering av samsvar

Artikkel 10

1. Avhengig av hva produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet velger, skal terminalutstyr gjøres til
gjenstand for en EF-typeprøving som beskrevet i vedlegg I, eller
en erklæring om EF-samsvar som beskrevet i vedlegg IV.

2. En EF-typeprøving som beskrevet i vedlegg I skal ledsages
av en erklæring avgitt i samsvar med registreringsordningen for
EF-typesamsvar som beskrevet i vedlegg II eller vedlegg III.

3. Dokumenter og korrespondanse om framgangsmåtene
omhandlet i denne artikkel skal være avfattet på et offisielt språk
i den medlemsstat der framgangsmåtene skal anvendes, eller på
et språk som kan godtas av vedkommende meldte organ.

Artikkel 11

1. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene melding om organer etablert i Fellesskapet som
de har utpekt til å utføre sertifisering, produktkontroller og
tilhørende overvåkingsoppgaver som ledd i framgangsmåtene i
artikkel 10, samt om identifikasjonssymbolene som Kommisjonen
på forhånd har tildelt disse organene.

Medlemsstatene skal anvende minimumskriteriene fastsatt i
vedlegg V ved utpeking av slike organer. Organer som tilfredsstiller
kriteriene fastsatt i relevante harmoniserte standarder, skal antas
å tilfredsstille kriteriene i vedlegg V.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
prøvingslaboratorier etablert i Fellesskapet som de har utpekt til
å utføre prøvinger som ledd i framgangsmåtene i artikkel 10. De
meldte organer skal ved utpeking av slike laboratorier anvende
kriteriene fastsatt i de aktuelle delene av de relevante harmoniserte
standarder.

3. Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over meldte organer
med angivelse av deres identifikasjonsnumre, og en liste over
prøvingslaboratorier med angivelse av oppgavene de er tillagt, i
De Europeiske Fellesskaps Tidende, og påse at listen oppdateres.

4. En medlemsstat som har utpekt et meldt organ eller et
prøvingslaboratorium i henhold til nr. 1 eller nr. 2, skal annullere
utpekelsen dersom det meldte organet eller prøvingslaboratoriet
ikke lenger tilfredsstiller de relevante kriteriene for å utpekes.

Den skal omgående underrette de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen om dette og trekke meldingen tilbake. Dersom en

medlemsstat eller Kommisjonen mener at et meldt organ eller et
prøvingslaboratorium utpekt av en medlemsstat ikke tilfredsstiller
de relevante kriteriene, skal saken bringes inn for komiteen nevnt
i artikkel 28, som skal avgi en uttalelse innen tre måneder; på
bakgrunn av komiteens uttalelse skal Kommisjonen underrette
vedkommende medlemsstat om hvilke endringer som vil være
nødvendige for at det meldte organet eller prøvingslaboratoriet
skal beholde den status det har fått.

5. For å gjøre det enklere å avgjøre om terminalutstyr er i
samsvar med tekniske forskrifter og standarder, skal meldte
organer anerkjenne dokumentasjon utstedt av relevante organer i
tredjestat dersom det er inngått avtaler om dette mellom
Fellesskapet og vedkommende tredjestat på grunnlag av en ordning
begge parter finner tilfredsstillende.

6. Når meldte organer utsteder et EF-typeprøvingssertifikat
som omhandlet i vedlegg I etterfulgt av det relevante dokumentet
omhandlet i vedlegg II eller III, eller et vedtak om vurdering av
kvalitetssikring som nevnt i vedlegg IV, skal de samtidig utstede
en administrativ godkjenning som gir adgang til å tilknytte det
aktuelle terminalutstyret til det offentlige telenettet.

Kapittel III

CE-samsvarsmerking og annen merking

Artikkel 12

1. Merkingen av terminalutstyr som er i samsvar med dette
direktiv, skal bestå av CE-merkingen, som i sin tur består av
bokstavene «CE» etterfulgt av det ansvarlige meldte organs
identifikasjonsnummer og et symbol som angir at utstyret er
beregnet på og egner seg for tilkopling til det offentlige telenettet.
CE-merkingen og den øvrige informasjon er vist i vedlegg VI.

2. Det er forbudt å påføre utstyret merking som kan villede
tredjemann med hensyn til betydningen og formen til CE-
merkingen spesifisert i vedlegg VI og VII. Eventuell annen merking
kan påføres utstyret dersom det ikke medfører at CE-merkingen
blir mindre synlig og lesbar.

3. Terminalutstyr skal identifiseres av produsenten ved bruk
av type-, parti- og/eller serienumre og navnet på produsent og/
eller leverandør som er ansvarlig for markedsføringen av utstyret.

4. Utstyrsprodusenter eller -leverandører som markedsfører
utstyr nevnt i artikkel 3, skal påføre symbolet spesifisert i
vedlegg VII på en slik måte at det etterfølger CE-merkingen vist i
vedlegg VI og visuelt sett integreres i den samlede merkingen.
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Artikkel 13

Med forbehold for artikkel 9

a) skal produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet dersom medlemsstaten fastslår at CE-
merkingen er blitt påført uriktig, bringe utstyret i samsvar
med bestemmelsene om CE-merking og bringe krenkelsen
til opphør på de vilkår som medlemsstaten pålegger,

b) skal medlemsstaten dersom mangelen på samsvar fortsetter,
treffe alle hensiktsmessige tiltak for å begrense eller forby
markedsføringen av det aktuelle utstyret eller sikre at det
trekkes tilbake fra markedet etter framgangsmåtene fastsatt
i artikkel 9.

AVDELING II

SATELLITTJORDSTASJONSUTSTYR

Kapittel I

Markedsføring og fri omsetning

Artikkel 14

Produsenten eller leverandøren av satellittjordstasjonsutstyr skal
oppgi om utstyret er beregnet eller ikke er beregnet på jordbasert
tilkopling til det offentlige telenettet.

Artikkel 15

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre
at «bare mottak»-satellittjordstasjonsutstyr som ikke er beregnet
på jordbasert tilkopling til det offentlige telenett, kan markedsføres
og settes i drift på deres territorium, i samsvar med nasjonal
lovgivning forenlig med Fellesskapets regelverk, bare dersom
utstyret oppfyller kravene i dette direktiv når det er forsvarlig
installert og vedlikeholdt og brukt til det formål det er beregnet
på.

Bruken må være i samsvar med nasjonal lovgivning forenlig med
Fellesskapets regelverk som begrenser bruken til mottak av
tjenester beregnet på den aktuelle bruker.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre
at annet satellittjordstasjonsutstyr kan markedsføres bare dersom
det oppfyller kravene i dette direktiv når det er forsvarlig installert
og vedlikeholdt og brukt til det formål det er beregnet på. Bruken
av slikt utstyr kan underlegges godkjenningsvilkår i samsvar med
fellesskapsretten.

3. Medlemsstatene skal også treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at satellittjordstasjonsutstyr som ikke er beregnet på
jordbasert tilkopling til det offentlige telenettet, ikke kan tilkoples
det offentlige telenettet.

4. Medlemsstatene skal også treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at satellittjordstasjonsutstyr som ikke er beregnet på
jordbasert tilkopling til det offentlige telenettet, frakoples det
offentlige telenettet.

Medlemsstatene skal dessuten i samsvar med nasjonal lovgivning
treffe alle nødvendige tiltak for hindre jordbasert tilkopling av
slikt utstyr til det offentlige telenettet.

Artikkel 16

Medlemsstatene skal ikke hindre fri omsetning og markedsføring
av satellittjordstasjonsutstyr som samsvarer med bestemmelsene
i dette direktiv.

Artikkel 17

1. Satellittjordstasjonsutstyr skal oppfylle de grunnleggende
krav fastsatt i artikkel 5.

2. I dette direktiv skal de grunnleggende krav i artikkel 5
bokstav a) omfatte personsikkerhet på samme måte som i
direktiv 73/23/EØF.

3. Med hensyn til satellittjordstasjonsutstyr for overføring
eller overføring-mottak, skal det grunnleggende kravet om effektiv
utnytting av radiofrekvensspekteret fastsatt i artikkel 5 bokstav
e) også omfatte effektiv utnytting av baneressurser og unngåelse
av skadelig interferens mellom rombaserte og jordbaserte
kommunikasjonssystemer og andre tekniske systemer.

4. Med hensyn til satellittjordstasjonsutstyr, skal kravene til
elektromagnetisk kompatibilitet være underlagt det grunnleggende
kravet fastsatt i artikkel 5 bokstav c), i den utstrekning slike krav
er særegne for slikt utstyr.

5. Når det gjelder samtrafikk mellom satellittjordstasjoner og
det offentlige telenettet, skal satellittjordstasjonsutstyr oppfylle
det grunnleggende kravet fastsatt i artikkel 5 bokstav f).

6. Når det gjelder samtrafikk mellom satellittjordstasjonsut-
styr via det offentlige telenettet, skal satellittjordstasjonsutstyr,
i tilfeller der det er berettiget, oppfylle det grunnleggende kravet
fastsatt i artikkel 5 bokstav g).

Tilfeller der satellittjordstasjonen er i stand til og beregnet på å
støtte en tjeneste som Rådet har besluttet skal være tilgjengelig i
hele Fellesskapet, anses som berettigede tilfeller, og kravene med
hensyn til slik samtrafikk skal fastsettes etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 29.

7. Uten hensyn til nr. 1, 5 og 6 skal det ikke kreves at
satellittjordstasjonsutstyr som ikke er beregnet på tilkopling til
det offentlige telenettet oppfyller de grunnleggende krav fastsatt
i artikkel 5 bokstav b), d), f) og g).
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Artikkel 18

1. Medlemsstatene skal regne med at satellittjordstasjonsut-
styr er i samsvar med de grunnleggende krav nevnt i artikkel 5
bokstav a) og b), når det oppfyller nasjonale standarder som
gjennomfører relevante harmoniserte standarder, og når
henvisninger til disse er offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende. Medlemsstatene skal offentliggjøre
henvisningene til slike nasjonale standarder.

2. Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 29, vedta

� som første etappe, tiltak der det fastlegges hvilken type
satellittjordstasjonsutstyr som bør omfattes av felles
tekniske forskrifter, samt den tilhørende fastleggelse av
slike forskrifters virkeområde, med sikte på oversending
til vedkommende standardiseringsorganer,

� som annen etappe, etter at de er utarbeidet av
vedkommende standardiseringsorganer, de tilsvarende
harmoniserte standardene eller deler av disse som
gjennomfører de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 17
nr. 3-6, og som skal omformes til obligatoriske tekniske
forskrifter som det skal offentliggjøres henvisninger til i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 19

Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at de
harmoniserte standardene nevnt i artikkel 18 går lengre enn eller
ikke helt oppfyller de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 17,
får framgangsmåtene for undersøkelse og melding som er fastsatt
i artikkel 8 anvendelse.

Artikkel 20

1. Dersom en medlemsstat finner at satellittjordstasjonsutstyr
merket i henhold til bestemmelsene i kapittel III i denne avdeling
ikke oppfyller relevante grunnleggende krav når utstyret brukes
korrekt i samsvar med produsentens intensjoner, skal den treffe
de samme tiltak og anvende de samme framgangsmåter for
underretning og samråd som er fastsatt i artikkel 9 nr. 1, 2 og 4.

2. Dersom satellittjordstasjonsutstyr som ikke oppfyller
relevante grunnleggende krav er utstyrt med CE-merking, skal
vedkommende medlemsstat treffe egnede tiltak overfor den som
har påført merkingen. De samme framgangsmåter for melding
som er fastsatt i artikkel 9 nr. 3 og 4 får anvendelse.

Kapittel II

Vurdering av samsvar

Artikkel 21

1. Avhengig av hva produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet velger, skal alt satellittjordstasjonsutstyr
for overføring eller overføring og mottak være underlagt alle
bestemmelser om vurdering av samsvar i artikkel 10 nr. 1 og 2.

2. Med hensyn til språkkrav får de samme framgangsmåtene
som er fastsatt i artikkel 10 nr. 3 anvendelse.

Artikkel 22

Satellittjordstasjonsutstyr som kan brukes bare til mottak og
som er beregnet på jordbasert tilkopling til det offentlige telenettet,
skal med hensyn til grensesnittet mot jordbaserte systemer være
underlagt bestemmelsene om vurdering av samsvar i artikkel 21
nr. 1, mens det med hensyn til andre elementer skal være underlagt
enten bestemmelsene i artikkel 21 nr. 1 eller Fellesskapets
framgangsmåte for intern produksjonskontroll fastsatt i vedlegg
IX.

Artikkel 23

Satellittjordstasjonsutstyr som kan brukes bare til mottak og
som ikke er beregnet på jordbasert tilkopling til det offentlige
telenettet, skal være underlagt enten bestemmelsene i artikkel 21
nr. 1 eller Fellesskapets framgangsmåte for intern produk-
sjonskontroll fastsatt i vedlegg IX.

Artikkel 24

I tillegg til å være underlagt bestemmelsene i artikkel 21, 22 og 23,
skal satellittjordstasjonsutstyr som ikke er beregnet på tilkopling
til det offentlige telenettet ledsages av en erklæring fra produsent
eller leverandør, utarbeidet og oversendt etter framgangsmåter
som fastsatt i artikkel 3 og vedlegg VIII.

Artikkel 25

Med hensyn til satellittjordstasjonsutstyr skal de framgangsmåter
som gjelder for meldte organer og prøvingslaboratorier være de
samme som dem som er fastsatt i artikkel 11 og vedlegg V.
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Kapittel III

CE-samsvarsmerking og annen merking

Artikkel 26

1. Merkingen av satellittjordstasjonsutstyr som er i samsvar
med dette direktiv, skal bestå av CE-merking som utgjøres av
bokstavene «CE» etterfulgt av det ansvarlige meldte organs
identifikasjonsnummer og, der dette er relevant, et symbol som
angir at utstyret er beregnet på og egner seg for jordbasert
tilkopling til  det offentlige telenettet. «CE»-symbolet,
identifikasjonsnummeret og egnethetssymbolet er vist i
vedlegg VI.

2. Det er forbudt å sette på merker som kan forveksles med
CE-samsvarsmerking som nevnt i nr. 1.

3. Satellittjordstasjonsutstyr skal identifiseres av produsenten
ved hjelp av type-, parti- og/eller serienumre og navnet på
produsenten og/eller leverandøren som er ansvarlig for å
markedsføre utstyret.

4. Uten hensyn ti l  nr. 1 skal merking av satell itt-
jordstasjonsutstyr som kan brukes bare til mottak og som ikke er
beregnet på jordbasert tilkopling til det offentlige telenettet, og
som med hensyn til kravene i dette direktiv har vært underlagt
Fellesskapets framgangsmåte for intern produksjonskontroll
fastsatt i vedlegg IX, bestå av CE-merking som utgjøres av
bokstavene «CE».

Artikkel 27

Dersom det fastslås at merkingen nevnt i artikkel 26 nr. 1 i dette
direktiv er blitt påført satellittjordstasjonsutstyr som

� ikke er i samsvar med en godkjent type, eller

� er i samsvar med en godkjent type som ikke oppfyller de
grunnleggende kravene som gjelder for den, eller

dersom produsenten har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser
etter den relevante EF-erklæringen om samsvar, får de samme
framgangsmåtene som fastsatt i artikkel 13 anvendelse.

AVDELING III

FELLES BESTEMMELSER

Kapittel I

Komité

Artikkel 28

1. Kommisjonen skal bistås av en rådgivende komité
sammensatt av representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant. Komiteen skal kalles Komiteen for
godkjenning av teleterminalutstyr (ACTE).

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet, om nødvendig ved avstemning, innen en frist som lederen
kan fastsette etter hvor mye saken haster.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat ha
rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på hvilken
måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

3. Kommisjonen skal regelmessig rådspørre representantene
for teleoperatørene, brukerne, forbrukerne, produsentene,
tjenesteyterne og fagforeningene, og skal underrette komiteen
om resultatet av rådspørringene med sikte på å ta tilbørlig hensyn
til dette.

Artikkel 29

1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 28 nr. 1 og 2 skal
følgende framgangsmåte anvendes i saker som faller inn under
artikkel 5 bokstav g), artikkel 7 nr. 2, artikkel 17 nr. 6 og artikkel
18 nr. 2.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
omhandlet i artikkel 28 et utkast til tiltak som skal treffes som
angitt i artikkel 5 bokstav g), artikkel 7 nr. 2, artikkel 17 nr. 6 og
artikkel 18 nr. 2. Komiteen skal uttale seg om utkastet innen en
frist som lederen kan fastsette etter hvor mye saken haster.
Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i traktatens
artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe etter
forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal stemmer
avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i
nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.
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3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag
til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

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

Kapittel II

Sluttbestemmelser og overgangsbestemmelser

Artikkel 30

1. Kommisjonen skal hvert annet år utarbeide en rapport om
gjennomføringen av dette direktiv og særlig angi framdriften i
arbeidet med å utarbeide relevante harmoniserte standarder og
endre dem til tekniske forskrifter, samt problemer som har meldt
seg under gjennomføringen. Rapporten skal også gi en oversikt
over komiteens virksomhet og vurdere framdriften i arbeidet med
å opprette et åpent, konkurransedyktig marked for terminalutstyr
på fellesskapsnivå i samsvar med de grunnleggende kravene
omhandlet i artikkel 5.

2. Når Kommisjonen framlegger utkastene til tiltak med
hensyn til felles tekniske forskrifter nevnt i artikkel 18 nr. 2, skal
den påse at utkastene til tiltak inneholder overgangsbestemmelser
der det er hensiktsmessig.

Artikkel 31

Artikkel 10 nr. 5 i direktiv 89/336/EØF får ikke anvendelse på
utstyr som er omfattet av dette direktivs virkeområde.

Artikkel 32

1. Enhver typegodkjenning medlemsstatene har gitt i samsvar
med direktiv 86/361/EØF(1), kan fortsatt være gyldig etter
medlemsstatenes lovgivning i henhold til de gyldighetskriteriene
som gjaldt for den opprinnelige godkjenningen.

4. Tiltak som er vedtatt i henhold til direktiv 86/361/EØF,
skal framlegges for komiteen etter framgangsmåten i artikkel 29
for eventuelt å omformes til felles tekniske forskrifter.

Artikkel 33

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

Artikkel 34

1. Direktivene og bestemmelsene oppført på listen i
vedlegg X del A oppheves, med forbehold for medlemsstatenes
forpliktelser i forbindelse med fristene for innarbeiding av de
nevnte direktiver oppført vedlegg X del B.

2. Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som
henvisninger t i l  dette direktiv og leses som angitt  i
sammenligningstabellen i vedlegg XI.

Artikkel 35

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

Artikkel 36

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. februar 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. BATTLE

President Formann

__________________

(1) EFT L 217 av 5.8.1986, s. 21. Direktivet opphevet ved direktiv
91/263/EØF.
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VEDLEGG I

EF-TYPEPRØVING

1. En EF-typeprøving er den delen av framgangsmåten der et meldt organ fastslår og attesterer at et
eksemplar som er representativt for den aktuelle produksjonen, oppfyller bestemmelsene i det
direktivet som gjelder for den.

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

Søknaden skal omfatte

� produsentens navn og adresse, og dessuten representantens navn og adresse, dersom denne
har ingitt søknaden,

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

� den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3.

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

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de
grunnleggende kravene angitt i direktivet. Den skal, så langt det er nødvendig for vurderingen,
omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte.

Dokumentasjonen skal f.eks., så langt det er nødvendig for vurderingen, omfatte

� en generell typebeskrivelse som er tilstrekkelig til å identifisere produktet, fortrinnsvis ved
hjelp av fotografier,

� konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer,
kretsskjemaer osv.,

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

� en liste over standardene nevnt i artikkel 7, anvendt helt eller delvis, og beskrivelser av
løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene angitt i direktivet når
standardene nevnt i artikkel 7 ikke er anvendt,

� resultater fra utførte prøvinger osv.,

� prøvingsrapporter,

� anbefalt brukerinformasjon eller instruksjonsbok.

4. Det meldte organet skal

4.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen, kontrollere at typen er produsert i samsvar med denne
og identifisere både de elementene som er utformet i samsvar med de relevante bestemmelsene i
standardene nevnt i artikkel 7 nr. 1, og de elementene som er utformet uten at de relevante
bestemmelsene i de nevnte standardene er blitt anvendt,

______________________

(1) En type kan dekke flere varianter av produktet forutsatt at forskjellene mellom variantene ikke påvirker sikkerhetsnivået og de
øvrige kravene til produktets funksjon.
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4.2. utføre eller få utført egnede undersøkelser og nødvendige prøvinger for å kontrollere om løsningene
produsenten har valgt, tilfredsstiller direktivets grunnleggende krav som spesifisert i artikkel 5
bokstav a) og b),

4.3. utføre eller få utført egnede undersøkelser og nødvendige prøvinger for å kontrollere at typen
tilfredsstiller relevante felles tekniske forskrifter spesifisert i artikkel 7 nr. 2,

4.4. avtale med søkeren hvor undersøkelsene og de nødvendige prøvingene skal utføres.

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

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

6. Søkeren skal underrette det meldte organ som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen med
hensyn til EF-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av det godkjente produktet som krever en
ny godkjenning, når disse endringene kan berøre produktets samsvar med de grunnleggende krav
eller de fastsatte bruksvilkår. Denne nye godkjenningen skal gis i form av et tillegg til det opprinnelige
EF-typeprøvingssertifikatet.

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

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

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

Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, skal plikten til å ha
den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig påligge den person som markedsfører produktet i
Fellesskapet.

____________
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VEDLEGG II

TYPESAMSVAR

1. Typesamsvar er den del av framgangsmåten der produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet sikrer og erklærer at de berørte produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet, og tilfredsstiller kravene i direktivet som gjelder for dem. Produsenten
skal sette merkingen nevnt i artikkel 12 nr. 1 på hvert produkt og utarbeide en skriftlig erklæring om
typesamsvar.

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

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

Når verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, skal plikten til å ha
erklæringen om typesamsvar tilgjengelig påligge den person som markedsfører produktet i
Fellesskapet.

4. Et meldt organ valgt av produsenten skal med vilkårlige mellomrom utføre eller få utført
produktkontroller. En passende stikkprøve av de ferdige produktene, som kan tas på stedet av det
meldte organet eller på vegne av dette, skal undersøkes og nødvendige prøvinger utføres for å
kontrollere at produktene er i samsvar med de relevante kravene i direktivet. I tilfelle ett eller flere
kontrollerte produkter ikke er i samsvar, skal det meldte organ treffe de nødvendige tiltak.

____________
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VEDLEGG III

KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONEN

1. Kvalitetssikring av produksjonen er den framgangsmåten der produsenten som oppfyller
forpliktelsene i nr. 2, forsikrer og erklærer at vedkommende produkter er i samsvar med typen
beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og tilfredsstiller kravene i direktivet som gjelder for dem.
Produsenten skal påføre merkingen nevnt i artikkel 12 nr. 1 på hvert produkt og utarbeide en
skriftlig erklæring om typesamsvar.

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

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for vedkommende produkter til
et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte

� alle opplysninger som er relevante for den planlagte produktkategori,

� dokumentasjon av kvalitetssystemet,

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

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i  samsvar med typen beskrevet i
EF-typeprøvingssertifikatet og med kravene i direktivet som gjelder for dem.

Alle elementer, krav og bestemmelser produsenten har fulgt, skal være dokumentert på en systematisk
og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Denne
dokumentasjonen for kvalitetssystemet må gjøre det mulig å foreta en ensartet tolking av
kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en fyldestgjørende beskrivelse av

� kvalitetsmålsetninger og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn
til produktkvalitet,

� produksjons-, kvalitetskontroll- og kvalitetssikringsmetoder samt prosesser og systematiske
tiltak som vil bli tatt i bruk,

� undersøkelser og prøvinger som vil bli utført før, under og etter produksjonen, og av hvor
hyppig de vil bli foretatt,

� kvalitetsregistre som kontrollrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det
berørte personells kvalifikasjoner osv.,

� hjelpemidler som nyttes til å overvåke at den tilstrebede produktkvaliteten oppnås, og at
kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det tilfredsstiller kravene nevnt i
nr. 3.2. Det skal forutsette at kvalitetssystemer som anvender vedkommende harmoniserte
standard er i samsvar med disse kravene(1).

___________________

(1) Denne harmoniserte standard er EN ISO 9002, om nødvendig supplert for å ta hensyn til det særegne ved produktene den
anvendes på.
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Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme den aktuelle produktteknologi.
I vurderingsprosedyren skal være inkludert en inspeksjon av produsentens anlegg.

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

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

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

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

Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra
undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organets ansvar

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

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til steder hvor produksjon,
inspeksjon, prøving og lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig

� dokumentasjon av kvalitetssystemet,

�  kvalitetsregistre som for eksempel kontrollrapporter, prøvingsdata og kalibreringsdata,
rapporter om vedkommende personells kvalifikasjoner osv.

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

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

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

� dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt,

� endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

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

6. Hvert meldt organ nevnt i artikkel 11 nr. 1 skal holde relevante opplysninger om utstedte og
tilbakekalte godkjenninger av kvalitetssystemer tilgjengelig for de øvrige meldte organer nevnt i
samme artikkel.

_____________
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VEDLEGG IV

FULL  KVALITETSSIKRING

1. Full kvalitetssikring er den framgangsmåten der produsenten som oppfyller forpliktelsene i nr. 2,
sikrer og erklærer at de aktuelle produkter tilfredsstiller kravene i direktivet som gjelder for dem.
Produsenten eller dennes representant skal påføre merkingen nevnt i artikkel 12 nr. 1 på hvert
produkt og utarbeide en skriftlig erklæring om samsvar.

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

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ.

Søknaden skal omfatte

� alle relevante opplysninger om de planlagte produktene,

� dokumentasjon av kvalitetssystemet.

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

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal være dokumentert på en
systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner.
Denne dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en ensartet tolking av kvalitetstiltak og -
prosedyrer som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig omfatte en god beskrivelse av

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

�  tekniske spesifikasjoner, medregnet harmoniserte standarder og tekniske forskrifter samt
relevante prøvingsspesifikasjoner som vil få anvendelse, og virkemidlene som vil bli brukt for
å sikre oppfyllelse av de grunnleggende krav i direktivet som gjelder for produktene, når
standardene nevnt i artikkel 7 nr. 1 ikke vil bli anvendt i sin helhet,

� de teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjon samt prosesser og systematiske tiltak
som vil bli anvendt under utformingen av produktene i forbindelse med den aktuelle
produktkategori,

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

�  undersøkelser og prøvinger som vil bli utført før, under og etter produksjonen, med angivelse
av hvor ofte de vil finne sted, og om nødvendig av resultater fra prøvinger utført før produksjonen,

� virkemidlene som brukes for å sikre at prøvings- og kontrollinnretninger tilfredsstiller de
relevante krav til gjennomføring av den nødvendige prøving,

�  kvalitetsregistre som for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvingsdata og kalibreringsdata,
rapporter om vedkommende personells kvalifikasjoner osv.,

� midler til å overvåke at den fastsatte produkt- og konstruksjonskvalitet oppnås, og at
kvalitetssystemet fungerer effektivt.
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3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det tilfredsstiller kravene nevnt i
nr. 3.2. Det skal anta at kvalitetssystemene som anvender den aktuelle harmoniserte standard, er i
samsvar med kravene(1).

Det meldte organet skal særlig vurdere om kvalitetskontrollsystemet sikrer at produktene er i
samsvar med direktivets krav i lys av relevant dokumentasjon levert i henhold til nr. 3.1 og 3.2,
herunder om nødvendig prøvingsresultater levert av produsenten.

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

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

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

Produsenten eller dennes representant skal holde det meldte organet som godkjente kvalitetssystemet,
underrettet om enhver planlagt endring av kvalitetssystemet.

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

Organet skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene
fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. EF-tilsyn på det meldte organs ansvar

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

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til steder hvor konstruksjon,
produksjon, inspeksjon, prøving og lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger,
særlig

� dokumentasjon av kvalitetssystemet,

� kvalitetsregistre, som fastsatt i den del av kvalitetssystemet som gjelder konstruksjon, som
analyseresultater, beregninger, prøvinger osv.,

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

4.3. Det meldte organ skal med rimelige mellomrom utføre revisjoner for å sikre at produsenten
opprettholder og bruker kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.

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

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

______________________

(1) Denne harmoniserte standard er EN ISO 9001, om nødvendig supplert for å ta hensyn til det særegne ved de produktene den
anvendes på.
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� dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

� endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

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

6. Hvert meldt organ nevnt i artikkel 11 nr. 1 skal holde relevante opplysninger om utstedte og
tilbakekalte godkjenninger av kvalitetssystemer, herunder henvisninger til de(t) aktuelle
produktet(ene) tilgjengelig for de andre meldte organer nevnt i samme artikkel.

_______________
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VEDLEGG V

MINIMUMSKRITERIER MEDLEMSSTATENE SKAL TA HENSYN TIL VED UTPEKING AV
MELDTE ORGANER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 11 NR. 1

1. Det meldte organ samt dets direktør og personell som skal utføre oppgavene det meldte organet er
tillagt, skal verken være konstruktør, produsent, leverandør eller installatør av terminalutstyr, og
heller ikke nettoperatør eller tjenesteyter eller representant for noen slik part. De skal ikke være
direkte involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring eller vedlikehold av terminalutstyr og
heller ikke representere parter engasjert i slik virksomhet. Dette utelukker likevel ikke utveksling av
teknisk informasjon mellom produsenten og det meldte organ.

2. Det meldte organ og dets personell må utføre oppgavene tillagt det meldte organet med størst mulig
grad av faglig integritet og teknisk kompetanse, og bør være fri for påtrykk eller påvirkning, særlig
av økonomisk art, som kan influere på deres bedømmelse eller på resultater av inspeksjoner, særlig
fra personer eller grupper av personer som har interesse av slike resultater.

3. Det meldte organ må disponere over det nødvendige personell og de nødvendige innretninger, slik at
det administrative og tekniske arbeidet forbundet med oppgavene det meldte organ er tillagt, kan
utføres på riktig måte.

4. Personell som skal utføre inspeksjoner, må ha

� en god teknisk og faglig utdanning,

� tilfredsstillende kjennskap til kravene som stilles til de utførte prøvinger eller inspeksjoner, og
tilstrekkelig erfaring med slike prøvinger eller inspeksjoner,

� nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater, registre og rapporter som bekrefter at det er
utført kontroll.

5. Det må sikres at inspeksjonspersonalet er upartisk. Deres avlønning må ikke være avhengig av
antall utførte prøvinger eller inspeksjoner, og heller ikke av resultatene av slike inspeksjoner.

6. Det meldte organ må tegne ansvarsforsikring med mindre organets ansvar dekkes av staten i henhold
til nasjonal lovgivning, eller med mindre medlemsstaten selv er direkte ansvarlig.

7. Det meldte organs personell er pålagt taushetsplikt (unntatt overfor vedkommende
forvaltningsmyndigheter i den staten der det utøver sin virksomhet) for alle opplysninger det har
fått kjennskap til under utøvelsen av sin virksomhet i henhold til dette direktiv eller internrettslige
bestemmelser som setter det i kraft.

_____________
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VEDLEGG VI

MERKING SOM SKAL PÅFØRES TERMINALUTSTYR NEVNT I ARTIKKEL 12 NR. 1

� EFs samsvarsmerking skal bestå av bokstavene «CE» som vist nedenfor, etterfulgt av
tilleggsinformasjonen omhandlet i artikkel 12 nr. 1:

CE-bokstaver Det meldte organs Symbol for egnethet til å
identifikasjonsnummer koples til det offentlige

telenett

� Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, skal forholdet angitt i måltegningen ovenfor
overholdes.

� De ulike delene av CE-merkingen skal ha samme prinsipielle loddrette mål, som ikke kan være
mindre enn 5 mm.

____________

VEDLEGG VII

MERKING SOM SKAL PÅFØRES UTSTYR NEVNT I ARTIKKEL 12 NR. 4

� Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, skal forholdet angitt i måltegningen ovenfor
overholdes.

� De ulike delene av CE-merkingen skal ha samme prinsipielle loddrette mål, som ikke kan være
mindre enn 5 mm.

_____________
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VEDLEGG VIII

MODELL TIL ERKLÆRINGEN

omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF

av 12. februar 1998

om teleterminal- og satellittjordstasjonsutstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets
samsvar

(De Europeiske Fellesskaps Tidende L 74 av 12. mars 1998)

Produsent/leverandør(1 ) ..............................................................................................................................

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

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

erklærer at(2 ) ...............................................................................................................................................

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

ikke er beregnet på å koples til et offentlig telenett.

Tilkopling av slikt utstyr til et offentlig telenett i Fellesskapets medlemsstater vil være i strid med
nasjonal lovgivning som gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EØF av 12. februar 1998
om teleterminalutstyr og satellittjordstasjonsutstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar
(EFT L 74 av 12. mars 1998).

DATO, STED OG UNDERSKRIFT

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

_____________

___________________

(1) Navn og adresse.

(2) Angivelse av utstyret.
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VEDLEGG IX

FELLESSKAPETS FRAMGANGSMÅTE FOR INTERN PRODUKSJONSKONTROLL

1. Dette vedlegg beskriver den framgangsmåten som produsenten eller dennes godkjente representant
etablert i Fellesskapet, og som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, benytter for å sikre og
erklære at de aktuelle produktene oppfyller de krav i dette direktiv som gjelder for dem.

Produsenten skal påføre CE-merking på hvert produkt og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal framlegge den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3, og produsenten eller
dennes godkjente representant etablert i Fellesskapet skal i minst ti år etter at siste produkt er
produsert, stille dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter for
kontrollformål.

Dersom verken produsenten eller dennes godkjente representant er etablert i Fellesskapet, faller
forpliktelsen til å oppbevare den tekniske dokumentasjonen på personen som markedsfører produktet
i Fellesskapet.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere produktenes samsvar med de krav i
dette direktiv som gjelder for dem. I den grad det er relevant for vurderingen, skal den inneholde

� en generell beskrivelse av produktet,

� konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer,
kretsskjemaer osv.,

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

� en liste over de standarder som er nevnt i artikkel 18 i dette direktiv, og som anvendes helt eller
i den grad det er relevant eller, i mangel av slike standarder, tekniske konstruksjonsdata og
beskrivelser av hvilke løsninger som er valgt for å oppfylle de krav i direktivet som gjelder for
produktene.

� resultater av konstruksjonsberegninger, utførte undersøkelser osv.,

� prøvingsrapporter.

4. Produsenten eller dennes godkjente representant skal oppbevare et eksemplar av samsvarserklæringen
sammen med den tekniske dokumentasjonen.

5. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å påse at produksjonsprosessen sikrer at de
framstilte produktene samsvarer med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og med de krav i
dette direktiv som gjelder for dem.

______________
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VEDLEGG X

DEL A

Opphevede direktiver og bestemmelser

(omhandlet i artikkel 34)

Direktiv 91/263/EØF

Artikkel 11 i direktiv 93/68/EØF

Direktiv 93/97/EØF

DEL B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(omhandlet i artikkel 34)

Direktiv Frist for innarbeiding

Direktiv 91/263/EØF 6. november 1992

Direktiv 93/68/EØF 1. juli 1994(1)

Direktiv 93/97/EØF 1. mai 1995

_______________

___________________

(1) Til 1. januar 1997 skal medlemsstatene tillate markedsføring og ibruktaking av teleterminalutstyr som er i samsvar med regler
for merking som var i kraft før 1. januar 1995.
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VEDLEGG XI

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette direktiv Direktiv 91/263/EØF Direktiv 93/97/EØF

 Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1
 Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2
 Artikkel 2 Artikkel 1 nr. 3
 Artikkel 3 Artikkel 2
 Artikkel 4 Artikkel 3
 Artikkel 5 bokstav a) Artikkel 4 første ledd Artikkel 4 nr. 2

bokstav a)
 Artikkel 5 bokstav b)-g) Artikkel 4 første ledd

bokstav b)-g) og annet ledd
 Artikkel 6 Artikkel 5
 Artikkel 7 Artikkel 6
 Artikkel 8 Artikkel 7
 Artikkel 9 Artikkel 8
 Artikkel 10 Artikkel 9
 Artikkel 11 Artikkel 10
 Artikkel 12 Artikkel 11
 Artikkel 13 Artikkel 12
 Artikkel 14 Artikkel 1 nr. 3
 Artikkel 15 Artikkel 2
 Artikkel 16 Artikkel 3
 Artikkel 17 Artikkel 4
 Artikkel 18 Artikkel 5
 Artikkel 19 Artikkel 6
 Artikkel 20 Artikkel 7
 Artikkel 21 Artikkel 8 nr. 1 og 2
 Artikkel 22 Artikkel 9
 Artikkel 23 Artikkel 10
 Artikkel 24 Artikkel 11
 Artikkel 25 Artikkel 12
 Artikkel 26 Artikkel 13
 Artikkel 27 Artikkel 14
 Artikkel 28 Artikkel 13
 Artikkel 29 Artikkel 14
 Artikkel 30 nr. 1 Artikkel 15 Artikkel 17 nr. 1
 Artikkel 30 nr. 2 Artikkel 17 nr. 2
 Artikkel 31 Artikkel 8 nr. 3
 Artikkel 32 nr. 1 Artikkel 16 nr. 3
 Artikkel 32 nr. 2 Artikkel 16 nr. 4
 Artikkel 33 Artikkel 17 nr. 2  Artikkel 18 nr. 2
 Artikkel 34
 Artikkel 35
 Artikkel 36
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Dette direktiv Direktiv 91/263/EØF Direktiv 93/97/EØF

 Vedlegg I Vedlegg I
 Vedlegg II Vedlegg II
 Vedlegg III Vedlegg III
 Vedlegg IV Vedlegg IV
 Vedlegg V Vedlegg V
 Vedlegg VI Vedlegg VI
 Vedlegg VII Vedlegg VII
 Vedlegg VIII Vedlegg VIII
 Vedlegg IX Vedlegg
 Vedlegg X
 Vedlegg XI
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 33/1999
av 26. mars 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 68/98 av 4. juli 1998(1).

Rådsforordning (EF) nr. 1223/98 av 4. juni 1998 om endring av
forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger
på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres
familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og
forordning nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning
(EØF) nr. 1408/71(2) skal innlemmes i avtalen.

Enkelte tilpasninger til rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av
21. mars 1972 om regler for gjennomføring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,
selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som
flytter innenfor Fellesskapet, ajourført ved rådsforordning (EF)
nr. 118/97 av 2. desember 1996(3), og til beslutning nr. 151 av
22. april 1993 om anvendelse av artikkel 10a i forordning (EØF)
nr. 1408/71 og artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 1247/92(4),
vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon
for trygd for vandrearbeidere, må ajourføres -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg VI (TRYGD) endres som fastsatt i artikkel 2,
3 og 4 i denne beslutning.

Artikkel 2

I nr. 1 (rådsforordning (EØF) nr. 1408/71) skal nytt strekpunkt
lyde:

�- 398 R 1223 : Rådsforordning (EF) nr. 1223/98 av
4. juni 1998 (EFT L 168 av 13.6.1998, s. 1).�

Artikkel 3

I nr. 2 (rådsforordning (EØF) nr. 574/72) skal nytt strekpunkt
lyde:

�- 398 R 1223 : Rådsforordning (EF) nr. 1223/98 av
4. juni 1998 (EFT L 168 av 13.6.1998, s. 1).�

Artikkel 4

Denne endring berører ikke den norske språkversjon.

Artikkel 5

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 1223/98 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 6

Denne beslutning trer i kraft 27. mars 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 7

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

Utferdiget i Brussel, 26. mars 1999.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
__________________

(1) EFT L 123 av 13.5.1999, s. 64, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 21 av 13.5.1999, s. 273.

(2) EFT L 168 av 13.6.1998, s. 1.

(3) EFT L 28 av 30.1.1997, s. 1.

(4) EFT L 244 av 19.9.1994, s. 1.

2000/EØS/46/06
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1223/98

av 4. juni 1998

om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på
arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor

Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF)
nr. 1408/71(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 51 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), framlagt etter
samråd med Den administrative kommisjon for trygd for
vandrearbeidere,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Det bør gjøres visse endringer i rådsforordning (EØF)
nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygde-
ordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og
deres familiemedlemmer som flytter innenfor
Fellesskapet(4),  og i rådsforordning (EØF)
nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring av
forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av
trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter
innenfor Fellesskapet(5). Endringene er knyttet til endringer
medlemsstatene har gjort i sin trygdelovgivning.

2) Det er nødvendig å endre artikkel 29 og 31 i forordning
(EØF) nr. 1408/71 og artikkel 29, 30, 31, 93 og 95 i forordning
(EØF) nr. 574/72 som følge av at artikkel 95 i forordning
(EØF) nr. 574/72 er blitt endret ved forordning (EF)
nr. 3095/95(6 ) slik at refusjonen med et fast beløp per

familie erstattes av en refusjon med et fast beløp per
person.

3) Det er nødvendig å endre nr. 1 og 2 i avsnitt «G. IRLAND»
i del I i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 1408/71 for å ta
hensyn til endringer i irsk lovgivning om trygd og sosiale
ytelser.

4) Som følge av endringer i  østerriksk lovgivning
bør henvisningen til  nedkomststønad i avsnitt
«K. ØSTERRIKE» i del II i vedlegg II til forordning (EØF)
nr. 1408/71 utgå.

5) Det er hensiktsmessig å tilpasse avsnitt «G. IRLAND»,
«H. ITALIA», «J. NEDERLAND» og «M. FINLAND» i
vedlegg IIa til forordning (EØF) nr. 1408/71 for å ta hensyn
til endringer i irsk, italiensk, nederlandsk og finsk lovgivning.

6) Som følge av endringer i irsk og nederlandsk lovgivning bør
henvisningene til lovgivning i avsnitt «G. IRLAND» i del A
og i bokstav b) i avsnitt «J. NEDERLAND» i del A samt i
nr. 1 bokstav f) i del D i vedlegg IV til forordning (EØF) nr.
1408/71 endres.

7) Nr. 1 i avsnitt «B. DANMARK» i vedlegg VI til forordning
(EØF) nr. 1408/71 må utgå for å ta hensyn til endringen i
dansk lovgivning om arbeidsløshetstrygd.

8) I henhold til Domstolens rettspraksis (særlig dommen i
sak C-251/94 Lafuente Nieto) bør nr. 4 bokstav b) i avsnitt
«D. SPANIA» i  vedlegg VI ti l  forordning (EØF)
nr. 1408/71 tilpasses de nasjonale bestemmelser når
grunnpensjonen beregnes på grunnlag av tidligere innbetalte
avgifter.

9) I vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 1408/71 er det
nødvendig å utfylle nr. 7 i avsnitt «E. FRANKRIKE» med
en henvisning til «familieytelse til ansettelse av en godkjent
barnepasser».

10) Det er nødvendig å endre nr. 5 i avsnitt «G. IRLAND» i
vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 1408/71 for å ta hensyn
til metoden for beregning av lønnsinntekt med henblikk på
utbetaling av ytelser ved sykdom og arbeidsløshet.

_______________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 168, 13.6.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/1999 av 26. mars 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 290 av 24.9.1997, s. 28.

(2) EFT C 152 av 18.5.1998.

(3) EFT C 73 av 9.3.1998, s. 42.

(4) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen ajourført ved forordning (EF)
nr. 118/97 (EFT L 28 av 30.1.1997, s. 1) og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1290/97 (EFT L 176 av 4.7.1997, s. 1).

(5) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen ajourført ved forordning (EF)
nr. 118/97 (EFT L 28 av 30.1.1997, s. 1) og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1290/97 (EFT L 176 av 4.7.1997, s. 1).

(6) EFT L 335 av 30.12.1995, s. 1.
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11) Som følge av endringer i nederlandsk lovgivning om etterlatte
og om selvstendige næringsdrivendes arbeidsuførhet er det
nødvendig å tilpasse avsnitt «J. NEDERLAND» i
vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 1408/71.

12) Anvendelsen av finsk lovgivning om nasjonal pensjon bør
klargjøres. Det må tilføyes et nytt nr. 4 i avsnitt
«M. FINLAND» i vedlegg VI til forordning (EØF)
nr. 1408/71.

13) Som følge av administrative omorganiseringer i Danmark,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike og
Finland bør avsnitt «B. DANMARK» i vedlegg 2, 3, 4 og
10, avsnitt «F. HELLAS» i vedlegg 1, 2 og 10, avsnitt «G.
IRLAND» i vedlegg 2, 3 og 4, avsnitt «H. ITALIA» i
vedlegg 2, 3 og 10, avsnitt «I. LUXEMBOURG» i vedlegg
10, avsnitt «J. NEDERLAND» i vedlegg 2, 3, 4 og 10,
avsnitt «K. ØSTERRIKE» i vedlegg 1, 2, 3, 4 og 10 og
avsnitt «M. FINLAND» i vedlegg 2, 3, 4 og 10 til forordning
(EØF) nr. 574/72 endres tilsvarende.

14) Avsnitt «9. BELGIA-NEDERLAND», «77. ITALIA-
NEDERLAND», «87. LUXEMBOURG-SVERIGE», «93.
NEDERLAND-DET FORENTE KONGERIKE» og «103.
SVERIGE-DET FORENTE KONGERIKE» i vedlegg 5 til
forordning (EØF) nr. 574/72 må tilpasses.

15) Det er nødvendig å endre avsnitt «K. ØSTERRIKE» i
vedlegg 9 til forordning (EØF) nr. 574/72 for å ta hensyn til
endringen av østerriksk lovgivning om ytelser ved sykdom
og svangerskap eller fødsel.

16) For å nå målet om fri bevegelighet for arbeidstakere innenfor
Fellesskapet, er det nødvendig og hensiktsmessig å endre
reglene for koordinering av de nasjonale trygdeordninger
gjennom et rettslig bindende fellesskapsdokument som får
direkte anvendelse i hver medlemsstat.

17) Dette er i samsvar med traktatens artikkel 3 B nr. 3 �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 1408/71 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 29 nr. 1 bokstav a) skal lyde:

«a) naturalytelser skal gis av institusjonen på bostedet til familiemedlemmene i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen
institusjonen anvender og belastes den institusjon som er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 27 eller
artikkel 28 nr. 2; dersom bostedet ligger i den kompetente medlemsstat, skal naturalytelser gis av og belastes den kompetente
institusjon,».

2. I artikkel 31 bokstav a) endres «institusjonen på pensjonistens bosted» til «institusjonen på pensjonistens eller dennes
familiemedlemmers bosted,».

3. I vedlegg I del I avsnitt «G. IRLAND» gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 endres «avsnitt 5 og 37 i den kodifiserte lov om sosial trygd og velferd av 1981 [Social Welfare (Consolidation) Act
(1981)]» til «avsnitt 9, 21 og 49 i den kodifiserte lov om trygd og velferd av 1993 [Social Welfare (Consolidation) Act (1993)]».

b) I nr. 2 endres «artikkel 17A i den kodifiserte lov om trygd og velferd [Social Welfare (Consolidation) Act (1993)]» til «artikkel
17 og 21 i den kodifiserte lov om trygd og velferd av 1993 [Social Welfare (Consolidation) Act (1993)]».

4. I vedlegg II del II skal avsnitt «K. ØSTERRIKE» lyde:

«K. ØSTERRIKE

Ingen.»

5. I vedlegg IIa gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. DANMARK» skal ny bokstav c) lyde:

«c) Midlertidig ytelse til arbeidsløse som har vært ansatt i en «fleksibel jobb» i tolv måneder (ledighedsydelse) (lov nr. 455
av 10. juni 1997).»
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b) I avsnitt «F. HELLAS» skal bokstav d), e), g), h) og i) lyde:

«d) Stønad til personer som lider av medfødt hemolytisk anemi (lov 2362/1995; felles ministeriell forskrift G4a/F.167/2073/
82 og felles ministeriell forskrift P47/F.222/225 oik. 4711/94).

e) Stønad til døvstumme (unntakelseslov nr. 421/37; felles ministeriell forskrift D 8b 423/73, felles ministeriell forskrift G4/
F/11.2/oik. 1929/82 og felles ministeriell forskrift G4/F.422/oik. 1142/85).

g) Stønad til spasmofile (lovdekret nr. 162/73; felles ministeriell forskrift G4a/F.224/oik. 1434/84).

h) Stønad til alvorlig psykisk utviklingshemmede (lovdekret nr. 162/73; felles ministeriell forskrift G4/F.12/oik. 1930/82,
felles ministeriell forskrift G4b/F.423/oik. 1167/84 og felles ministeriell forskrift G4b/F.423/oik. 82/oik. 529/85).

i) Stønad til blinde (lov nr. 958/79).»

c) I avsnitt «G. IRLAND» skal bokstav a)-g) lyde:

«a) Støtte ved arbeidsløshet [den kodifiserte lov om trygd og velferd av 1993 (Social Welfare (Consolidation) Act 1993),
tredje del, kapittel 2].

b) Alderspensjon og pensjon til blinde (ikke-avgiftsbasert) [den kodifiserte lov om trygd og velferd av 1993 (Social Welfare
(Consolidation) Act 1993), tredje del, kapittel 4 og 5].

c) Enkepensjon (ikke-avgiftsbasert), enkemannspensjon (ikke-avgiftsbasert) og pensjon til barn som har mistet en av eller
begge foreldrene (ikke-avgiftsbasert) [den kodifiserte lov om trygd og velferd av 1993 (Social Welfare (Consolidation)
Act 1993), tredje del, kapittel 6, som endret ved Social Welfare Act 1997, femte del].

d) Stønad til enslige foreldre [den kodifiserte lov om trygd og velferd av 1993 (Social Welfare (Consolidation) Act 1993),
tredje del, kapittel 9].

e) Stønad til pass [den kodifiserte lov om trygd og velferd av 1993 (Social Welfare (Consolidation) Act 1993), tredje del,
kapittel 10].

f) Tillegg til familieinntekt [den kodifiserte lov om trygd og velferd av 1993 (Social Welfare (Consolidation) Act 1993),
femte del].

g) Ytelse ved uførhet [lov om trygd og velferd av 1996 (Social Welfare Act 1996), fjerde del].»

d) I avsnitt «H. ITALIA» skal ny bokstav h) lyde:

«h) Sosial ytelse (lov nr. 335 av 8. august 1995).»

e) Avsnitt «J. NEDERLAND» skal lyde «J. NEDERLAND

Ytelser ved arbeidsuførhet for unge funksjonshemmede (lov av 24. april 1997).»

f) I avsnitt «M. FINLAND» skal bokstav d) lyde:

«d) Arbeidsmarkedsytelse (lov om arbeidsmarkedsytelse 1542/93).»

6. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) I del A skal avsnitt «98. ØSTERRIKE-SVERIGE» lyde:
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«98. ØSTERRIKE-SVERIGE

Konvensjon om trygd av 21. mars 1996.»

b) I del B skal avsnitt «98. ØSTERRIKE-SVERIGE» lyde:

«98. ØSTERRIKE-SVERIGE

ikkel 5 i konvensjonen om trygd av 21. mars 1996.»

7. I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) I del A skal avsnitt «G. IRLAND» lyde:

«G. IRLAND

Del II kapittel 15 i den kodifiserte lov om trygd og velferd av 1993 (Social Welfare (Consolidation) Act 1993).»

b) I del A skal bokstav b) i avsnitt «J. NEDERLAND» lyde:

«b) Lov av 24. april 1997 om trygd ved arbeidsuførhet for selvstendig næringsdrivende (WAZ), som endret.»

c) I del C skal avsnitt «G. IRLAND» lyde:

« G. IRLAND

Alle krav om alderspensjon, avgiftsbasert alderspensjon, avgiftsbasert enkepensjon samt avgiftsbasert enkemannspensjon.»

d) I del D skal nr. 1 bokstav f) lyde:

«f) nederlandsk etterlattepensjon i henhold til lov av 21. desember 1995 om alminnelig trygd for etterlatte,».

8. I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. DANMARK» utgår nr. 1.

b) I avsnitt «D. SPANIA» skal nr. 4 bokstav b) lyde:

«b) Pensjonsbeløpet fastsatt på denne måten skal forhøyes og reguleres med beløp beregnet på samme måte som andre
pensjoner av samme art for hvert etterfølgende år.»

c) I avsnitt «E. FRANKRIKE» skal nr. 7 lyde:

«7. Uten hensyn til bestemmelsene i forordningens artikkel 73 og 74 skal bostøtte, stønad til barnetilsyn i hjemmet,
familieytelse til ansettelse av en godkjent barnepasser og stønad til foreldre som selv forestår sine barns utdanning, bare
tilstås personer og deres familiemedlemmer som er bosatt på fransk territorium.»

d) I avsnitt «G. IRLAND» skal nr. 5 lyde:

«5. Ved beregning av lønnsinntekt ved tilståelse av ytelser ved sykdom eller ytelser ved arbeidsløshet i henhold til irsk
lovgivning skal et beløp som er lik den gjennomsnittlige ukelønn for mannlige eller kvinnlige ansatte som unntak fra
forordningens artikkel 23 nr. 1 og artikkel 68 nr. 1, godskrives arbeidstakeren for hver uke som er tilbakelagt som
arbeidstaker etter lovgivningen i en annen medlemsstat i løpet av det fastsatte tidsrom.»
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e) I avsnitt «J. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

1) I nr. 2 bokstav f) gjøres følgende endringer:

i) Første avsnitt skal lyde:

«f) Som unntak fra artikkel 45 nr. 1 i lov om alminnelig alderstrygd (AOW) og artikkel 63 nr. 1 i lov om alminnelig
trygd for etterlatte (ANW), skal ektefellen til en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som er omfattet
av en pliktig trygdeordning, og som er bosatt i en annen medlemsstat enn Nederland, i henhold til disse
lovgivninger ha rett til å bli frivillig trygdet for tidsrom etter 2. august 1989, i løpet av hvilke arbeidstakeren eller
den selvstendig næringsdrivende er eller har vært omfattet av den pliktige trygdeordningen i henhold til disse
lovgivningene. Denne retten bortfaller fra den dag arbeidstakerens eller den selvstendig næringsdrivendes
pliktige trygd opphører.»

ii) I andre, fjerde og femte avsnitt endres «lov om alminnelig trygd for enker og foreldreløse» til «lov om alminnelig
trygd for etterlatte».

2) I nr. 3 gjøres følgende endringer:

i) Følgende overskrift innsettes:

«3. Anvendelse av nederlandsk lov om alminnelig trygd for etterlatte».

ii) Bokstav a) skal lyde:

«a) En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som ikke lenger er omfattet av nederlandsk lovgivning om
alminnelig trygd til etterlatte, skal ved anvendelsen av bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 3
anses for å være trygdet etter denne lovgivning på det tidspunkt trygdetilfellet inntreffer, dersom vedkommende
er trygdet for samme trygdetilfelle etter en annen medlemsstats lovgivning eller, dersom det ikke er tilfellet, når
en etterlatteytelse kan utbetales i henhold til en annen medlemsstats lovgivning. Dette siste vilkåret skal likevel
anses oppfylt i tilfellet omhandlet i artikkel 48 nr. 1.»

iii) Bokstav b) første avsnitt skal lyde:

«b) Dersom en enke i henhold til bokstav a) har rett til en enkepensjon etter den nederlandske lovgivning om
alminnelig trygd for etterlatte, skal denne pensjonen beregnes i samsvar med forordningens artikkel 46 nr. 2.»

iv) Bokstav d) skal lyde:

«d) Som trygdetid ved anvendelse av forordningens artikkel 46 nr. 2 skal anses bare trygdetid som etter fylte
femten år er tilbakelagt etter nederlandsk lovgivning.»

3) I nr. 4 gjøres følgende endringer:

i) Følgende overskrift innsettes:

«4. Anvendelse av nederlandsk lovgivning om arbeidsuførhet».

ii) I bokstav a) innsettes etter «lov av 11. desember 1975 om arbeidsuførhet (AAW)» «og lov av 24. april 1997 om
trygd ved arbeidsuførhet for selvstendig næringsdrivende.»

iii) I bokstav b) ii) gjøres følgende endringer:

� «ovennevnte lov av 11. desember 1975 (AAW)» endres til «lov av 24. april 1997 om trygd ved arbeidsudyktighet
for selvstendig næringsdrivende»,
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� punktumet «Dersom ytelsesbeløpet beregnet i henhold til i) er lavere enn det som følger ved beregningen i
henhold til ii), skal sistnevnte ytelsesbeløp tilstås» utgår.

iv) I bokstav c) gjøres følgende endringer:

� i første avsnitt endres «ovennevnte lov av 11. desember 1975 (AAW)» til «lov av 24. april 1997 om trygd ved
arbeidsuførhet for selvstendig næringsdrivende (WAZ)»,

� nytt fjerde strekpunkt skal lyde:

«� trygdetid tilbakelagt etter lov av 24. april 1997 om trygd ved arbeidsuførhet for selvstendig næringsdrivende
(WAZ).»

f) I avsnitt «K. ØSTERRIKE» skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Forordningens artikkel 22 nr. 1 bokstav a) gjelder også for personer som er dekket av syketrygd i henhold til en østerriksk
lov om vern av særlige ofre (Versorgungsgesetze).»

g) I avsnitt «M. FINLAND» skal nytt nr. 4 lyde:

«4. En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som ikke lenger er trygdet i henhold til den nasjonale pensjonsordningen,
skal ved anvendelse av bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 3 anses for å være trygdet på det tidspunkt
trygdetilfellet inntreffer, dersom vedkommende på dette tidspunkt var trygdet etter en annen medlemsstats lovgivning,
eller dersom det ikke er tilfellet, er berettiget til pensjon for samme trygdetilfelle etter en annen medlemsstats lovgivning.
Dette vilkår skal likevel anses oppfylt i tilfellet omhandlet i artikkel 48 nr.1.»

Artikkel 2

I forordning (EØF) nr. 574/72 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 29 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 tilføyes «som er bosatt i samme medlemsstat» etter «en pensjonist med sine familiemedlemmer».

b) I nr. 2 og 5 tilføyes «som er bosatt i samme medlemsstat» etter henholdsvis «familiemedlemmene» og «familiemedlemmer».

2. I artikkel 30 gjøres følgende endringer:

a) I overskriften innsettes «utenfor den kompetente medlemsstat» etter «som er bosatt».

b) I nr. 1 gjøres følgende endringer:

� annet punktum skal lyde:

«Bekreftelsen, som skal utstedes av institusjonen eller en av de institusjoner som plikter å utbetale pensjonen, eller
eventuelt av institusjonen som har myndighet til å gjøre vedtak om rett til naturalytelser, skal være gyldig så lenge
institusjonen på familiemedlemmenes bosted ikke har fått underretning om at den ikke lenger er gyldig.»

� etter annet punktum innsettes nytt punktum:

«Dersom familiemedlemmene ikke framlegger bekreftelsen, skal institusjonen på bostedet innhente den fra institusjonen
eller fra de institusjoner som plikter å utbetale pensjonen, eller eventuelt fra institusjonen som har myndighet til dette.»

c) Nr. 3 skal lyde:

«3. Institusjonen som har utstedt bekreftelsen nevnt i nr. 1, skal underrette institusjonen på familiemedlemmenes bosted om
suspensjon eller opphør av pensjonen. Institusjonen på familiemedlemmenes bosted kan til enhver tid anmode institusjonen
som har utstedt bekreftelsen om alle opplysninger om rett til naturalytelser.»
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d) Nytt nr. 5 skal lyde:

«5. Institusjonen på bostedet skal underrette institusjonen som har utstedt bekreftelsen nevnt i nr. 1, om enhver registrering
den har foretatt i samsvar med bestemmelsene i nevnte nummer.»

3. I artikkel 31 tilføyes følgende punktum til slutt i nr. 3:

«Dersom de er bosatt på en annen medlemsstats territorium enn pensjonisten, skal bekreftelsen nevnt i nr. 1 utstedes av institusjonen
på deres bosted, som ved anvendelsen av nr. 2 skal anses for å være den kompetente institusjon.»

4. I artikkel 93 nr. 1 og 2 utgår «artikkel 29 nr. 1».

5. I artikkel 95 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 endres «artikkel 28 nr. 1 og artikkel 28a» til «artikkel 28 nr. 1, artikkel 28a og artikkel 29 nr. 1».

b) I nr. 3 bokstav b) endres «pensjonister og deres familiemedlemmer omhandlet i forordningens artikkel 28 nr. 2» til «pensjonister
og/eller deres familiemedlemmer omhandlet i forordningens artikkel 28 nr. 2 eller artikkel 29 nr. 1».

6. I vedlegg 1 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «F. HELLAS» skal nytt nr. 4 og 5 lyde:

«4. UpourgñV EJnik®V AmænhV  (forsvarsministeren, Aten)

5. UpourgñV EJnik®V PaideÛaV kai Qrhskeum�twn (ministeren for utdanning og trossamfunn, Aten)».

b) I avsnitt «G. IRLAND» skal nr. 1 lyde:

«1. Minister for Social, Community and Family Affairs (ministeren for sosiale saker, samfunns- og familiesaker), Dublin».

c) Avsnitt «K. ØSTERRIKE» skal lyde:

«K. ØSTERRIKE: 1. Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (forbundsministeren for arbeid, helse og
sosiale saker), Wien

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (forbundsministeren for miljø, ungdom og
familie), Wien».

7. I vedlegg 2 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. DANMARK» endres i nr. 2 bokstav a) og nr. 3 bokstav a) «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet
for trygd og sosialhjelp), København» i høyre spalte til:

«Den Sociale Sikringsstyrelse (trygdeadministrasjonen), København».

b) I avsnitt «F. HELLAS» gjøres følgende endringer:

1) I nr. 1-6 blir i), ii) og iii) henholdsvis bokstav a), b) og c.

2) I nr. 1 skal ny bokstav d) og e) lyde:

«d) særlig ordning for offentlig ansatte:

i) tjenestemenn: UpourgeÛo UgeÛaV kai PrônoiaV, AJ®na
(helse- og velferdsdepartementet, Aten)
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ii) kommunalt ansatte: TameÛo UgeÛaV DhmotikÈn kai KoinotikÈn Upall®lwn
(TUDKU) AJ®na (sykekasse for kommunalt ansatte, TYDKY,
Aten)

 iii) militært personell i aktiv tjeneste: UpourgeÛo EJnik®V AmænhV, AJ®na (forsvarsdepartementet,
Aten)

 iv) militært personell i aktiv tjeneste i UpourgeÛo Emporik®V NautilÛaV (departementet for
handelsflåten, Pireus)

 e) Særlig ordning for studenter ved høyere Eidikñ sæsthma perÛJalyhV joithtÅn kai spoudastÅn
og tekniske utdanningsinstitusjoner: AEI kai TEI. (høyere og tekniske utdanningsinstitusjoner

(AEI og TEI) på ad hoc-basis»

c) I avsnitt «G. IRLAND» skal nr. 2 lyde:

 «2.  Kontantytelser

a) Ytelser ved arbeidsløshet: Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Dublin, herunder distriktskontorene som er ansvarlige for ytelser
ved arbeidsløshet

b) alder og dødsfall (pensjoner): Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Pension Services Office (pensjonskontoret), Sligo

c) familieytelser: Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Child Benefit Section (avdelingen for ytelser til barn), St. Oliver
Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal

d) ytelser ved uførhet og ved svangerskap Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Social Welfare Services Office (kontoret for trygdeytelser),
Longford

e) andre kontantytelser: Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Dublin»

d) I avsnitt «H. ITALIA» gjøres følgende endringer:

1) I nr. 1 del A bokstav b) ii) og bokstav c) ii) endres «Cassa marittima (sjømannskassen) som vedkommende er tilsluttet»
i høyre spalte til:

«IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo � Velferdsinstitusjonen for sjøfolk)».

2) I nr. 2 del A bokstav b) ii) og bokstav c) ii) endres «Cassa marittima (sjømannskassen) som vedkommende er tilsluttet»
i høyre spalte til:

«IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo � Velferdsinstitusjonen for sjøfolk)».

3) I nr. 3 del B utgår bokstav d).

havnepolitiet:

eller fødsel:
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4) I nr. 4 endres «Cassa marittima (sjømannskassen) som vedkommende er tilsluttet» i høyre spalte til:

«IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo � Velferdsinstitusjonen for sjøfolk)».

e) I avsnitt «J. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

1) I nr. 1 bokstav b), nr. 2 bokstav a) i) og i nr. 4 endres «Bedrijfsvereniging (bedriftssammenslutning) der vedkommendes
arbeidsgiver er forsikret» til:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (direktoratet for trygd) via det lokalkontor vedkommendes arbeidsgiver er
tilsluttet».

2) I nr. 2 bokstav a) ii) endres «Bedrijfsvereniging (bedriftssammenslutning) som vedkommende ville ha vært tilsluttet
dersom vedkommende hadde ansatt personell» til:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (direktoratet for trygd) via det lokalkontor som vedkommende ville ha vært
tilsluttet dersom vedkommende hadde ansatt personell».

3) I nr. 2 bokstav b) og i nr. 6 bokstav b) endres «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige
bedriftssammenslutning), Amsterdam» til:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (direktoratet for trygd) via GAK Nederland BV, Amsterdam».

f) I avsnitt «K. ØSTERRIKE» skal nr. 4 lyde:

 «4.  Familieytelser

a) Familieytelser med unntak av Karenzgeld Finanzamt (finanskontoret)

b) Karenzgeld (ytelse til foreldrepermisjon) Den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse)
på vedkommendes bosted eller oppholdssted».

g) I avsnitt «M. FINLAND» gjøres følgende endringer:

 1)  I nr. 1 bokstav b) gjøres følgende endringer:

 i)  nytt punkt ii) innsettes:

             «ii)  trygdeinstitusjonens rehabilitering Kansaneläkelaitos/Folkpensions-anstalten (trygdeinsti-
tusjonen), Helsingfors».

 ii) nåværende bokstav b) ii) blir bokstav b) iii).

2) I nr. 4 utgår i høyre spalte «Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen), Helsingfors, eller».

3) I nr. 5 bokstav a) tilføyes i høyre spalte etter «Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen), Helsingfors:

«og Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland
(arbeidsmarkedskommisjonen i provinsen Åland)».

 4)  Nytt nr. 7 skal lyde:

 «7.       Særlige ikke-avgiftspliktige ytelser: Kansaneläkelaitos/Folkpensions-anstalten (trygdeinsti-
tusjonen), Helsingfors».

(ytelse til foreldrepermisjon)



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000

 00

Nr.46/88

8. I vedlegg 3 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. DANMARK» endres i nr. «1. INSTITUSJONER PÅ BOSTEDET», bokstav b) og c), «Direktoratet for Social
Sikring og Bistand (direktoratet for trygd og sosialhjelp), København» i høyre spalte til:

«Den Sociale Sikringsstyrelse (trygdeadministrasjonen), København».

b) I avsnitt «G. IRLAND» skal nr. 2 lyde:

 «2.  Kontantytelser

a) Ytelser ved arbeidsløshet: Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Dublin, herunder distriktskontorene som er ansvarlige for ytelser
ved arbeidsløshet

b) alder og dødsfall (pensjoner): Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Pension Services Office (pensjonskontoret), Sligo

c) familieytelser: Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Child Benefit Section (avdelingen for ytelser til barn), St. Oliver
Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal

d) ytelser ved uførhet og ved svangerskap Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Social Welfare Services Office (kontoret for trygdeytelser),
Longford

e) andre kontantytelser: Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Dublin».

c) I avsnitt «H. ITALIA» gjøres følgende endringer:

1) I nr. 1 del A bokstav b) ii) endres «Cassa marittima (sjømannskassen) som vedkommende er tilsluttet» i høyre spalte til:

«IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo � Velferdsinstitusjonen for sjøfolk)».

2) I nr. 3 del B utgår bokstav d).

d) I avsnitt «J. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

1) I nr. 1 bokstav b), nr. 2 bokstav b) og i nr. 4 endres «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige
bedriftssammenslutning), Amsterdam,» i høyre spalte til:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (direktoratet for trygd) via GAK Nederland BV, Amsterdam».

2) I nr. 2 bokstav a) endres «Bedrijfsvereniging (bedriftssammenslutning)» i høyre spalte til:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (direktoratet for trygd) via GAK Nederland BV, Amsterdam».

eller fødsel:
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e) I avsnitt «K. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

1) Nr. 1 skal lyde:

«1. Syketrygd:

 a) Ved anvendelse av:

i) forordningens artikkel 27:

ii) forordningens artikkel 31 og
gjennom- føringsforordningens
artikkel 31 nr. 1 på institusjonen
på bostedet til en pensjonist
nevnt i forordningens artikkel 27:

iii) forordningens artikkel 31 og
gjennom- føringsforordningens
artikkel 31 nr. 1 på institusjonen
på bostedet t i l  familie-
medlemmene som er bosatt i den
kompetente stat:

 b) I alle andre tilfeller Den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse)
på vedkommendes bosted eller oppholdssted eller ved
behandling på et sykehus som hører inn under et Landesfond
(delstatsfond), det kompetente Landesfond på vedkommendes
bosted eller oppholdssted».

2) I nr. 3 bokstav a) skal teksten i høyre spalte lyde:

«den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse) på vedkommendes bosted eller oppholdssted, eller ved
behandling på et sykehus som hører inn under et Landesfond (delstatsfond), det kompetente Landesfond på vedkommendes
bosted eller oppholdssted, eller Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (den alminnelige institusjon for ulykkestrygd),
Wien, som også kan tilstå ytelser».

3) Nr. 5 skal lyde:

 «5. Familieytelser

a) Familieytelser med unntak av Karenzgeld Det kompetente Finanzamt (finanskontoret) på vedkommendes
bosted eller oppholdssted

b) Karenzgeld (ytelse til foreldrepermisjon) Den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse)
på vedkommendes bosted eller oppholdssted».

f) I avsnitt «M. FINLAND»:

 1)  nr. 1 bokstav b) i) skal lyde:

 «i) refusjon fra syketrygden og trygde- Kansaneläkelaitos/Folkpensions-anstalten institusjonens
rehabilitering (trygdeinstitusjonen), Helsingfors».

Den kompetente institusjon

Den kompetente institusjon

Den kompetente institusjon

(ytelse til foreldrepermisjon)
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2)  Nr. 3 skal lyde:

«3. Yrkesskader og yrkessykdommer Tapaturmavakuutuslaitosten liitto/Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas förbund, Helsingfors».

 3)  I nr. 1 bokstav a), nr. 2 bokstav a), nr. 4 bokstav a) og bokstav b) i) og i nr. 5 utgår «Helsingfors» etter navnet på
institusjonen i høyre spalte.

9. I vedlegg 4 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. DANMARK» endres i nr. 1 bokstav b) og i nr. 2, 3 og 5 «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet
for trygd og sosialhjelp), København i høyre spalte til:

«Den Sociale Sikringsstyrelse (trygdeadministrasjonen), København».

b) I avsnitt «G. IRLAND» skal nr. 2 lyde:

«2.  Kontantytelser

a) Alder og dødsfall (pensjoner): Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Pension Services Office (pensjonskontoret), Sligo

b) familieytelser: Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Child Benefit Section (avdelingen for ytelser til barn), St. Oliver
Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal

c) Ytelser ved uførhet og ved svangerskap eller fødsel Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Social Welfare Services Office (kontoret for trygdeytelser),
Longford

d) andre kontantytelser: Department of Social, Community and Family Affairs
(departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker),
Dublin».

c) I avsnitt «J. NEDERLAND» endres i nr. 1 bokstav b) i høyre spalte «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye
alminnelige bedriftssammenslutning), Amsterdam» til:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (direktoratet for trygd) via GAK Nederland BV, Amsterdam».

d) I avsnitt «K. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

1) Nr. 2 skal lyde:

 «2.  Arbeidsløshetstrygd Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (region-
kontoret for arbeidsmarkedsforhold for Wien), Wien

 2)  Nr. 3 «Familieytelser» skal lyde:

 «3. Familieytelser

 a) Familieytelser med unntak av Karenzgeld Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (forbunds-
(ytelse til foreldrepermisjon) ministeriet for miljø, ungdom og familie), Wien
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 b) Karenzgeld (ytelse til foreldrepermisjon) Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (for-
bundsministeriet for arbeid, helse og sosiale saker), avdeling III,
Wien».

e) I avsnitt «M. FINLAND» gjøres følgende endringer:

1) I nr. 1 endres «stønad ved dødsfall» i venstre spalte til «arbeidspensjoner».

2) Nr. 2 utgår.

10. I vedlegg 5 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «9. BELGIA-NEDERLAND» utgår bokstav a), og bokstav b), c) og d) blir henholdsvis bokstav a), b) og c).

b) I avsnitt «77. ITALIA-NEDERLAND» skal ny bokstav c) lyde:

«c) Avtale av 24. desember 1996/27. februar 1997 om forordningens artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3».

c) Avsnitt «87. LUXEMBOURG-SVERIGE» skal lyde:

«87. LUXEMBOURG-SVERIGE

Avtale av 27. november 1996 om refusjon av utgifter på trygdeområdet».

d) I avsnitt «93. NEDERLAND-DET FORENTE KONGERIKE» utgår bokstav b) og c), og bokstav d) blir bokstav b).

e) Avsnitt «103. SVERIGE-DET FORENTE KONGERIKE» skal lyde:

«103.SVERIGE-DET FORENTE KONGERIKE

Avtale av 15. april 1997 om forordningens artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 (refusjon eller avkall på refusjon av utgifter
til naturalytelser) og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (avkall på refusjon av utgifter til administrativ og
medisinsk kontroll)».

11. I vedlegg 9 skal avsnitt «K. ØSTERRIKE» lyde:

«K. ØSTERRIKE

Ved beregning av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal det tas hensyn til ytelsene fra Gebietskrankenkassen
(regionale sykekasser) og fra Landesfond (organer med ansvar for sykehusbehandling på delstatsnivå)».

12. I vedlegg 10 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. DANMARK» gjøres følgende endringer:

1) I nr. 1, 2, 3 og 7 bokstav b) i høyre spalte endres «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd og
sosialhjelp), København» til:

«Den Sociale Sikringsstyrelse (trygdeadministrasjonen), København».

2) Nr. 2 venstre spalte skal lyde:

«2. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav a), artikkel 14a nr. 1 bokstav b) og
artikkel 14b nr. 1 og 2:».
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3) Nr. 5 skal lyde:

 «5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens Den arbeidsløshetskasse vedkommende senest har vært
tilsluttet. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring (direktoratet
for arbeidsløshetstrygd), København, dersom vedkommende
ikke har vært tilsluttet en arbeidsløshetskasse».

b) I avsnitt «E. FRANKRIKE» skal nr. 5 lyde:

 «5. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1
bokstav b), artikkel 14a nr. 1 bokstav b) og artikkel 17:

i) som hovedregel: Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
(sentralinstitusjonen for trygd for vandrearbeidere)

ii) landbruksordninger (arbeidstakere Ministère de l�agriculture (landbruksdepartementet), Paris».

c) I avsnitt «F. HELLAS» skal nr. 7 bokstav c) lyde:

 «c)  Andre ytelser:

i) arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende ¢Idruma KoinwnikÅn AsjalÛsewn  (instituttet for trygd),
og kommunalt ansatte: Aten

ii) tjenestemenn: UpourgeÛo UgeÛaV kai PrñnoiaV, AJ®na (helse- og velferds-
departementet), Aten

iii) militært personell i aktiv tjeneste: Upoupgeio EjnikhV AmunhV, AJhna (forsvarsdeparte-
mentet), Aten

iv) militært personell i aktiv tjeneste i havnepolitiet: UpourgeÛo Emporik®V NautilÛaV (departementet for handels-
flåten), Pireus

v) AEI- og TEI-studenter: UpourgeÛo EJnik®s PaideÛaV kai Qrhskeum�twn, AJ®na
(departementet for utdanning og trossamfunn), Aten».

d) I avsnitt «G. IRLAND» endres i nr. 1, nr. 2, nr. 3 bokstav b) og nr. 4 bokstav a) «Department of Social Welfare
(Sosialdepartementet), Dublin» i høyre spalte til:

«Department of Social, Community and Family Affairs (departementet for sosiale saker, samfunns- og familiesaker), Dublin».

e) I avsnitt «H. ITALIA» utgår teksten i begge spalter i nr. 3 fjerde avsnitt «for jordmødre».

f) I nr. 3 i avsnitt «I. LUXEMBOURG» endres «Inspection générale de la sécurité sociale (overinspeksjon for trygd), Luxem-
bourg» i høyre spalte til:

«Centre commun de la sécurité sociale (felles senter for trygden), Luxembourg».

g) I avsnitt «J. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

1) I nr. 3 endres «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige bedriftssammenslutning), Amsterdam» i høyre
spalte til:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (direktoratet for trygd) via GAK Nederland BV, Amsterdam».

artikkel 80 nr. 2, 81 og 84 nr. 2

og selvstendig næringsdrivende)

´ ´´ ´ ´ ´
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2) I nr. 4 bokstav b) endres «Algemeen Werkloosheidsfonds (den alminnelige arbeidsløshetskasse), Zoetermeer» i høyre
spalte til:

«Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (direktoratet for trygd) via GAK Nederland BV, Amsterdam».

h) I avsnitt «K. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

1) Nr. 1-3 skal lyde:

«1) Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 Bundesminister für Arbeit,  Gesundheit und Soziales
(forbundsministeren for arbeid, helse og sosiale spørsmål), Wien,
etter avtale med Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie (forbundsministeren for miljø, ungdom og familie), Wien

 2) Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 11, 11a, 12a, 13 og 14:

a) Når den berørte person omfattes av Den kompetente syketrygdinstitusjon

b) I alle andre tilfeller: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning), Wien

 3) Ved anvendelse av forordningens Den kompetente institusjon».

2) Nr. 6 skal lyde:

 «6) Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 85 nr. 2 og 86 nr. 2 når det gjelder
Karenzgeld (ytelse til foreldrepermisjon):

i) I avsnitt «M. FINLAND» gjøres følgende endringer:

1) Nr. 5 skal lyde:

«5) Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 41:

2) Nr. 6 utgår.

13. I vedlegg 11 avsnitt «F. HELLAS» utgår nr. 1, 2, 3 og 4.

Artikkel 3

nr. 1 bokstav b), artikkel 14a nr. 1 bokstav b)
og artikkel 17:

artikkel 14d nr. 3):

østerriksk lovgivning:

Den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse)
på vedkommendes seneste bosted eller oppholdssted».

Eläketurvakeskus/Pensionsskydds-centralen (den sentrale
institusjon for pensjonsforsikring), Helsingfors».

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

2. Artikkel 1 nr. 7) bokstav d), nr. 8) bokstav e) nr. 1) og nr. 8 bokstav e) nr. 2) i)-iv) får anvendelse fra
1. juli 1996.

3. Artikkel 2 nr. 7) bokstav e), nr. 8 bokstav d), nr. 9 bokstav c) og nr. 12) bokstav g) får anvendelse fra
1. mars 1997.
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4. Artikkel 1 nr. 5) bokstav e), nr. 7) bokstav b) og nr. 8 bokstav e) nr. 3) ii)-iv) får anvendelse fra 1.
januar 1998.

5. Artikkel 1 nr. 1) og 2) og artikkel 2 nr. 1)-5) får anvendelse fra 1. januar 1998, men for Den franske
republikk fra 1. januar 2000.

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

Utferdiget i Luxembourg, 4. juni 1998.

For Rådet

D. BLUNKETT

Formann

_____________


