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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2000/EØS/50/01EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 46/1999
av 30. april 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.
28/1999 av 26. mars 1999(1).

Kommisjonsdirektiv 98/38/EF av 3. juni 1998 om tilpassing til
den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 74/151/EØF om visse
delar av og eigenskapar ved jordbruks- og skogbrukstraktorar
med hjul(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsdirektiv 98/39/EF av 5. juni 1998 om tilpassing til
den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 75/321/EØF om
styreinnretningar for jordbruks- og skogbrukstraktorar med hjul(3)
skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

1. I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 2 (rådsdirektiv
74/151/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 398 L 0038: Kommisjonsdirektiv 98/38/EF av
3. juni 1998 (EFT L 170 av 16.6.1998, s. 13).�

2. I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 1 (rådsdirektiv
74/150/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 398 L 0038: Kommisjonsdirektiv 98/38/EF av
3. juni 1998 (EFT L 170 av 16.6.1998, s. 13).�

Artikkel 2

1. I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 6 (rådsdirektiv
75/321/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 398 L 0039: Kommisjonsdirektiv 98/39/EF av
5. juni 1998 (EFT L 170 av 16.6.1998, s. 15).�

2. I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 1 (rådsdirektiv
74/150/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 398 L 0039: Kommisjonsdirektiv 98/39/EF av
5. juni 1998 (EFT L 170 av 16.6.1998, s. 15).�

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsdirektiv 98/38/EF og 98/39/EF på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

____________________

(1) EFT L 266 av 19.10.2000, s.1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av
19.10.2000, s.1.

(2) EFT L 170 av 16.6.1998, s. 13.

(3) EFT L 170 av 16.60.1998, s. 15.
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Artikkel 4

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

Artikkel 5

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

Utferdiget i Brussel, 30. april 1999.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/38/EF

av 3. juni 1998

om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 74/151/EØF om visse delar av og
eigenskapar ved jordbruks- og skogbrukstraktorar med hjul(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1), sist endra ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF(2), særleg artikkel 13,

med tilvising til rådsdirektiv 74/151/EØF av 4. mars 1974 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse deler av og
egenskaper ved jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3),
sist endra ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF, særleg
artikkel 4, og

ut frå desse synsmåtane:

På bakgrunn av røynsler og utviklinga innanfor teknikken bør
krava til dei delane og eigenskapane som er nemnde i artikkel 2 i
direktiv 74/151/EØF, tilpassast den tekniske utviklinga.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga
som er oppnemnt i medhald av direktiv 74/150/EØF �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegg I-VI til direktiv 74/151/EØF vert endra i samsvar med
vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

1. Frå 1. mai 1999 kan medlemsstatane ikkje

� nekte, med omsyn ti l  ein traktortype, å gje
EF-typegodkjenning, å utferde det dokumentet som er
nemnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunktet i direktiv 
74/150/EØF, eller å gje nasjonal typegodkjenning eller

� forby ibruktaking av traktorar

dersom traktorane stettar krava i direktiv 74/151/EØF, slik det er
endra ved dette direktivet.

2. Frå 1. oktober 1999 kan medlemsstatane

� ikkje lenger utferde det dokumentet som er nemnt i
artikkel 10 nr. 1 siste strekpunktet i direktiv 74/150/EØF,
for ein traktortype som ikkje stettar krava i direktiv
74/151/EØF, slik det er endra ved dette direktivet,

� nekte å gje nasjonal typegodkjenning til ein traktortype
som ikkje stettar krava i direktiv 74/151/EØF, slik det er
endra ved dette direktivet.

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
1. mai 1999. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.

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

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 4

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

_________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 170 av 16.6.1998, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/1999 av 30. april 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 84 av 28.3.1974, s. 10.

(2) TEF L 277 av 10.10.1997, s. 24.

(3) TEF L 84 av 28.3.1974, s. 25.
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Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. juni 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

I vedlegg I-VI til direktiv 74/151/EØF vert det gjort følgjande endringar:

a) I vedlegg I vert «vekt» bytt ut med «masse».

b) I vedlegg II

� nr. 1 skal dei to strekpunkta lyde:

«� lengde: 255 eller 520 mm,

� bredde: 165 eller 120 mm.

I valget må det tas hensyn til de gjeldende mål i bestemmelsesmedlemsstatene.»,

� skal nr. 2.1 lyde:

«2.1. Kjennemerkets plassering i forhold til kjøretøyets bredde

Kjennemerkets midtpunkt skal ikke være plassert lenger til høyre enn traktorens
symmetriplan.

Kjennemerkets venstre kant skal ikke være plassert lenger til venstre enn det vertikalplan
som er parallelt med traktorens symmetriplan og berører kjøretøyets ytterste kant i
lengderetningen.»,

� skal teksta i nr. 2.4 lyde:

«Avstanden mellom bakken og kjennemerkets nedre kant skal ikke være mindre enn 0,3 meter;
avstanden mellom bakken og kjennemerkets øvre kant skal ikke være større enn 4,0 meter.»

c) I vedlegg III nr. 2 vert følgjande lagt til:

«Drivstoffledninger og påfyllingsrør skal være montert utenfor førerhuset.»

d) Vedlegg IV skal lyde:

«VEDLEGG IV

BALLAST

Dersom traktoren må utstyres med ballast for å etterkomme de øvrige krav til
EF-typegodkjenning, skal ballasten være levert av traktorens produsent, konstruert for å
monteres på traktoren og påført produsentens firmamerke og ballastens masse i kg med en
nøyaktighet på ± 5 %. Ballast foran som er utformet for hyppig av- og påmontering, skal ha
en sikkerhetsklaring på minst 25 mm ved håndtakene. Ballasten skal være slik plassert at den
ikke utilsiktet kan løsne (f.eks. dersom traktoren velter).»

e) I vedlegg V skal nr. 2.1.4 lyde:

«2.1.4.    Den maksimale verdi for lydtrykknivå skal være minst 93 dB(A) og høyst 112 dB(A).»

f) I vedlegg VI nr. II.1 vert følgjande lagt til:

«Eksosrørets utløp skal være plassert på en slik måte at eksos ikke kan trenge inn i førerhuset.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/39/EF

av 5. juni 1998

om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 75/321/EØF om styreinnretningar
for jordbruks- og skogbrukstraktorar med hjul(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 75/321/EØF av 20. mai 1975 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger
for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1), sist endra ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF(2), særleg artikkel 4,
og

ut frå desse synsmåtane:

Motorhavari bør no reknast som mogleg årsak til svikt i den
spesielle hjelpeinnretninga, noko som kan føre til at styringa vert
blokkert.

Direktiv 75/321/EØF bør difor endrast.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga
som er oppnemnt i medhald av direktiv 74/150/EØF(3), sist endra
ved direktiv 97/54/EF �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I vedlegget til direktiv 75/321/EØF skal første punktumet i
nr. 2.2.4.1.2 lyde:

«Dersom traktoren et utstyrt med fremmedkraftstyring som
definert i nr. 1.2.1.3 og denne har fullt ut hydraulisk
styreoverføring, skal det ved hjelp av en ekstra
spesialinnretning være mulig å utføre de to manøvrene angitt
i nr. 2.2.1.3 selv om hjelpekraftstyringen eller motoren
svikter.»

Artikkel 2

1. Frå 1. mai 1999 kan medlemsstatane ikkje

� nekte, med omsyn ti l  ein traktortype, å gje
EF-typegodkjenning, å utferde det dokumentet som er
nemnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunktet i direktiv 
74/150/EØF, eller å gje nasjonal typegodkjenning eller

� forby ibruktaking av traktorar

dersom traktorane stettar krava i direktiv 75/321/EØF, slik det er
endra ved dette direktivet.

2. Frå 1. oktober 1999 kan medlemsstatane

� ikkje lenger utferde det dokumentet som er nemnt i
artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunktet i direktiv 74/150/EØF,
for ein traktortype som ikkje stettar krava i direktiv
75/321/EØF, slik det er endra ved dette direktivet,

� nekte å gje nasjonal typegodkjenning til ein traktortype
som ikkje stettar krava i direktiv 75/321/EØF, slik det er
endra ved dette direktivet.

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
30. april 1999. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

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

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det
området som dette direktivet omfattar.

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 170 av 16.6.1998, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/1999 av 30. april 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 147 av 9.6.1975, s. 24.

(2) TEF L 277 av 10.10.1997, s. 24.

(3) TEF L 84 av 28.3.1974, s. 10.
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Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. juni 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

______________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 47/1999
av 30. april 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. 28/1999 av 26. mars 1999(1).

Kommisjonsdirektiv 98/40/EF av 8. juni 1998 om tilpassing til
den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 74/346/EØF om speglar
for jordbruks- og skogbrukstraktorar med hjul(2) skal innlemmes
i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 4 (rådsdirektiv 74/346/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

�� 398 L 0040: Kommisjonsdirektiv 98/40/EF av 8. juni 1998
(EFT L 171 av 17.6.1998, s. 28).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 98/40/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 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, 30. april 1999.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann

_______________

(1) EFT L 266 av 19.10.2000, s.1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 19.10.2000, s.1.

(2) EFT L 171 av 17.6.1998, s. 28.

2000/EØS/50/02
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/40/EF

av 8. juni 1998

om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 74/346/EØF om speglar
for jordbruks- og skogbrukstraktorar med hjul(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 74/346/EØF av 25. juni 1974 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om speil for jordbruks-
og skogbrukstraktorer med hjul(1),  sist endra ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF(2), særleg artikkel 4,
og

ut frå desse synsmåtane:

Ettersom stadig meir kompliserte oppgåver vert utførde med
traktorar, bør no dei speglane vurderast som vert nytta til
overvaking av reiskapar og ikkje er utforma for bruk på veg.

For å betre tryggleiken bør det fastsetjast nærmare vilkår for
korleis føraren kan stille inn speglane. Direktiv 74/346/EØF bør
difor endrast.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga
som er oppnemnt i medhald av direktiv 74/150/EØF(3), sist endra
ved direktiv 97/54/EF �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I vedlegget til direktiv 74/346/EØF vert det gjort følgjande
endringar:

1. I nr. 1.1 vert følgjande punktum lagt til:«Tilleggsspeil og
speil utformet for overvåking av redskaper under arbeid på
marken er ikke nødvendigvis underlagt typegodkjenning av
deler, men må være plassert i  samsvar med
monteringskravene fastsatt i nr. 2.3.3-2.3.5.»

2. I nr. 2.4.2 skal første punktumet lyde:

«Føreren skal kunne innstille utvendige speil uten å forlate
førerplassen.»

Artikkel 2

1. Frå 1. mai 1999 kan medlemsstatane ikkje

� nekte, med omsyn ti l  ein traktortype, å gje
EF-typegodkjenning, å utferde det dokumentet som er nemnt
i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunktet i direktiv 74/150/EØF,
eller å gje nasjonal typegodkjenning eller

� forby ibruktaking av traktorar

dersom traktorane stettar krava i direktiv 74/346/EØF, slik det er
endra ved dette direktivet.

2. Frå 1. oktober 1999 kan medlemsstatane

� ikkje lenger utferde det dokumentet som er nemnt i artikkel 
10 nr. 1 tredje strekpunktet i direktiv 74/150/EØF, for ein
traktortype som ikkje stettar krava i direktiv 74/346/EØF,
slik det er endra ved dette direktivet,

� nekte å gje nasjonal typegodkjenning til ein traktortype
som ikkje stettar krava i direktiv 74/346/EØF, slik det er
endra ved dette direktivet.

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
30. april 1999. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 171 av 17.6.1998, s. 28, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/1999 av 30. april 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 191 av 15.7.1974, s. 1.

(2) TEF L 277 av 10.10.1997, s. 24.

(3) TEF L 84 av 28.3.1974, s. 10.
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Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. juni 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 48/1999
av 30. april 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. 32/1999 av 26. mars 1999(1).

Kommisjonsdirektiv 98/65/EF av 3. september 1998 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk
utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser i gassfarlige
gruver(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel X nr. 4 (rådsdirektiv 82/130/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

�� 398 L 0065:  Kommisjonsdirektiv 98/65/EF av
3. september 1998 (EFT L 257 av 19.9.1998, s. 29).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 98/65/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 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, 30. april 1999.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann

________________

(1) EFT L 266 av 19.10.2000, s.16, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 19.10.2000, s.51.

(2) EFT L 257 av 19.9.1998, s. 29.

2000/EØS/50/03
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF

av 3. september 1998

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige

omgivelser i gassfarlige gruver(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 82/130/EØF av 15. februar 1982
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr
til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser i gassfarlige gruver(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/44/EF(2), særlig
artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

Tatt i betraktning dagens tekniske nivå er det nødvendig å tilpasse
innholdet i de harmoniserte standardene nevnt i vedlegg A til
direktiv 82/130/EØF.

Tatt i betraktning dagens situasjon med hensyn til standardisering
av de aktuelle beskyttelsestypene, bør det legges til rette for at
første og annen utgave av standardene for elektrisk utstyr til
bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser anvendes parallelt.

Sertifikater utstedt på grunnlag av første utgave av standardene
oppført i vedlegg A til direktiv 82/130/EØF, som endret, betegnes
som D-sertifikater, og sertifikater utstedt på grunnlag av annen
utgave av standardene oppført i vedlegg I til dette direktiv
betegnes som E-sertifikater. D-sertifikater og E-sertifikater bør
brukes parallelt.

I europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og
sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser(3) er
det fastsatt at direktiv 82/130 skal oppheves fra 1. juli 2003.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den særskilte komité i det faste organ for sikkerhet og helse i
kullgruver og annen utvinningsindustri �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 82/130/EØF gjøres følgende endringer:

1) I første setning i vedlegg A endres «tabellen nedenfor» til
«tabellene nedenfor».

2) Vedlegg I til dette direktiv skal tilføyes i vedlegg A.

3) Vedlegg II til dette direktiv skal tilføyes i vedlegg B.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 31. desember
1999, og umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette
direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

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

Utferdiget i Brussel, 3. september 1998.

For Kommisjonen

Pádraig FLYNN

Medlem av Kommisjonen

____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 257 av 19.9.1998, s. 29, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/1999 av 30. april 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 59 av 2.3.1982, s. 10.

(2) EFT L 248 av 23.9.1994, s. 22.

(3) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1.
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VEDLEGG I

Sertifikater utstedt på grunnlag av standardene oppført i tabellen nedenfor skal betegnes som E-sertifikater.
Bokstaven E skal stå foran løpenummeret til hvert sertifikat.

EUROPEISKE STANDARDER

(utarbeidet av CENELEC, rue de Stassart 35, B-1050 Brussel)

Nummer Tittel  Utgave  Dato

EN 50014 Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser:
Alminnelige bestemmelser 2   Desember 1992

EN 50015 Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser:
Oljefylt utførelse «o» 2 April 1994

EN 50016 Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser:
Overtrykkskapsling «p» 2   Oktober 1995

EN 50017 Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser:
Sandfylt utførelse «q» 2 April 1994

EN 50018 Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser:
Eksplosjonssikker utførelse «d»  2 August 1994

EN 50019 Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser:
Tennsikker utførelse «e»   2   Mars 1994

EN 50020 Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser:
Egensikker utførelse «i»   2   August 1994
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VEDLEGG II

Endringer av og tilføyelser til Europeiske standarder oppført i vedlegg A til dette
direktiv (annen utgave av Europeiske standarder)

Tillegg 1

ELEKTRISK UTSTYR TIL BRUK I EKSPLOSJONSFARLIGE OMGIVELSER I GRUPPE I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

(Europeisk standard EN 50014)

Nr. 7.3.1 i Europeisk standard EN 50014 (desember 1992) skal lyde:

«7.3.1. Elektrisk utstyr i gruppe I

Kapslinger i plastmateriale med overflate som, projisert i en hvilken som helst retning, overstiger
100 cm², eller som har utsatte metalldeler med en kapasitet til jord på over 3 pF under de mest
ugunstige forhold, skal være utformet slik at det ved normal bruk, vedlikehold og rengjøring ikke er
fare for brann eller eksplosjon forårsaket av elektrostatiske ladninger.

Dette krav skal oppfylles:

� enten ved valg av materiale: isolasjonsresistansen, målt etter metoden beskrevet i nr. 23.4.7.8
i denne europeiske standard, skal ikke overstige:

� 1 G W ved 23 ± 2 °C og 50 ± 5 % relativ fuktighet, eller

� 100 G W under ekstreme driftsforhold med hensyn til temperatur og fuktighet som er
fastsatt for det elektriske utstyret. Merket «X» skal da plasseres etter henvisningen til
sertifikat som angitt i nr. 27.2.9,

� eller ved størrelse, form, utforming eller andre former for beskyttelse: fravær av farlige
elektrostatiske ladninger skal da prøves ved faktisk antennelse av en blanding luft/metan med
8,5 ± 0,5 % metan.

Dersom brann- eller eksplosjonsfare likevel ikke kan unngås ved utformingsmåten, skal et varselskilt
angi de sikkerhetstiltak som skal iverksettes under drift.»

___________
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Tillegg 3

ELEKTRISK UTSTYR TIL BRUK I EKSPLOSJONSFARLIGE OMGIVELSER I GRUPPE I

EGENSIKKER UTFØRELSE 'i'

Elektriske systemer i egensikker utførelse

Merknad: I gassfarlige gruver i Forbundsrepublikken Tyskland skal ordet «Anlage» brukes i stedet for
«System».

1. Anvendelsesområde

1.1. Dette vedlegg inneholder spesielle krav til konstruksjon og prøving av elektriske systemer i
egensikker utførelse som helt eller delvis er bestemt for installasjon i eksplosjonsfarlige omgivelser
i gassfarlige gruver, for å sikre at det elektriske systemet ikke forårsaker eksplosjon i den
omgivende atmosfære.

1.2. Dette vedlegg utfyller Europeisk standard EN 50020, «Egensikker utførelse �i�» (annen utgave,
august 1994), om konstruksjon og prøving av elektrisk utstyr i egensikker utførelse samt
tilhørende elektrisk utstyr.

1.3. Dette vedlegg erstatter ikke reglene om installasjon av elektrisk utstyr i egensikker utførelse,
tilhørende elektrisk utstyr og elektriske systemer i egensikker utførelse.

2. Definisjoner

2.1. Følgende definisjoner, som er spesielle for elektriske systemer i egensikker utførelse, skal gjelde
i dette vedlegg. De skal utfylle definisjonene i Europeisk standard EN 50014, «Alminnelige
bestemmelser», og EN 50020, «Egensikker utførelse �i�».

2.2. Elektrisk system i egensikker utførelse

En samling deler av elektrisk utstyr, definert i en systembeskrivelse der forbindelseskretsene
eller deler av dem, beregnet til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser, danner egensikre kretser
som svarer til kravene i dette vedlegg.

2.3. Sertifisert egensikkert elektrisk system

Elektrisk system i samsvar med nr. 2.2, som en prøveinstitusjon har utstedt sertifikat for der
den sertifiserer at vedkommende elektriske system er i samsvar med dette vedlegg.

Merknad 1: Det er ikke nødvendig at alt elektrisk utstyr i et elektrisk system i egensikker
utførelse sertifiseres, men det må være lett gjenkjennelig.

Merknad 2: Dersom det er mulig i henhold til nasjonale regler for installasjon, kan elektriske
systemer som er i samsvar med nr. 2.2, installeres uten tilleggssertifikat dersom
kunnskapen om de elektriske parametre for sertifisert egensikkert elektrisk utstyr,
for sertifisert tilhørende elektrisk utstyr, for innretninger som ikke er sertifisert i
samsvar med nr. 1.3 i Europeisk standard EN 50014, «Alminnelige bestemmelser»,
samt kunnskapen om de elektriske og fysiske parametre for komponentene og
forbindelseslederne, gjør det mulig å trekke den utvetydige slutning at
egensikkerheten opprettholdes.

2.4. Tilbehør

Elektrisk utstyr som bare består av deler til forbindelse og bryting av egensikre strømkretser, og
som ikke virker inn på systemets egensikkerhet, f.eks. klemkoplingsbokser, koplingsbokser,
stikkontakter, forlengelsesledninger, brytere osv.
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3. Kategorier av elektriske systemer i egensikker utførelse

3.1. Elektriske systemer i egensikker utførelse eller deler av slike systemer skal grupperes i en av de
to kategoriene «ia» og «ib». Dersom ikke annet er nevnt, gjelder bestemmelsene i dette vedlegget
for begge kategoriene.

Merknad: Elektriske systemer i egensikker utførelse eller deler av slike systemer kan tilhøre
andre kategorier enn det elektriske utstyret i egensikker utførelse og det tilhørende
elektriske utstyret som utgjør det elektriske systemet eller deler av det. De ulike
delene av et elektrisk system i egensikker utførelse kan tilhøre forskjellige kategorier.

3.2. Kategori «ia»

Elektriske systemer i egensikker utførelse eller deler av slike systemer tilhører kategorien «ia»
dersom de oppfyller kravene til elektrisk utstyr i egensikker utførelse i kategori «ia» (se nr. 5.2
i Europeisk standard EN 50020, «Egensikker utførelse»), men det elektriske systemet i egensikker
utførelse skal i sin helhet betraktes som én enkelt utstyrsdel.

3.3. Kategori «ib»

Elektriske systemer i egensikker utførelse eller deler av slike systemer tilhører kategorien «ib»
dersom de oppfyller kravene til elektrisk utstyr i egensikker utførelse i kategori «ib» (se nr. 5.3
i Europeisk standard EN 50020, «Egensikker utførelse»), men det elektriske systemet i egensikker
utførelse skal i sin helhet betraktes som én enkelt utstyrsdel.

4. Forbindelsesledninger i et elektrisk system i egensikker utførelse

4.1. De elektriske parametrene og alle kjennetegn ved de spesielle forbindelsesledningene i et elektrisk
system i egensikker utførelse skal spesifiseres i sertifiseringsdokumentene for vedkommende
elektriske system dersom egensikkerheten avhenger av dem.

4.2. Når en flerlederkabel inneholder forbindelsesledninger som utgjør deler av mer enn én egensikker
strømkrets, skal kabelen oppfylle følgende krav:

4.2.1. Isolasjonens radielle tykkelse skal være tilpasset lederens diameter. Dersom isolasjonen er av
polyetylen, skal den radielle tykkelsen være minst 0,2 mm.

4.2.2. Flerlederkabelen skal gjennomgå isolasjonsprøvinger beskrevet enten under nr. 4.2.2.1 eller
under nr. 4.2.2.2 før den forlater produksjonsstedet. Positivt prøvingsresultat skal attesteres
ved et prøvesertifikat utstedt av kabelprodusenten.

4.2.2.1. De enkelte ledere skal prøves ved 3000 V + (2000 ganger isolasjonens radielle tykkelse uttrykt
i mm) V spenningsverdi før de samles i kabelen, og den samlede kabel skal:

� først prøves ved 500 V spenningsverdi påført mellom alle kabelens armeringer eller
skjermer, som er elektrisk forbundet, og bunten av alle lederne, som er elektrisk forbundet,

� og deretter prøves ved 1000 V spenningsverdi påført mellom en bunt bestående av
halvparten av lederne i kabelen og en bunt bestående av den annen halvpart av lederne,
eller

4.2.2.2. den samlede kabel skal:

� først prøves ved 1000 V spenningsverdi påført mellom alle armeringene eller skjermene,
som er elektrisk forbundet, og bunten av alle lederne, som er elektrisk forbundet,

� og deretter prøves ved 2000 V spenningverdi påført suksessivt mellom hver enkelt leder
i kabelen og bunten av alle de andre lederne, som er elektrisk forbundet.
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4.2.3. Isolasjonprøvingene fastsatt i nr. 4.2.2 skal utføres ved en tilnærmet sinusformet vekselspenning
med en frekvens på mellom 48 Hz og 62 Hz, fra en transformator med effekt etter kabelens
kapasitet. Når det gjelder isolasjonsprøvinger som utføres på en samlet kabel, skal spenningen
økes jevnt i minst 10 sekunder helt til angitt spenningsverdi oppnås, og deretter opprettholdes
i minst 60 sekunder.

Disse prøvene skal utføres av kabelprodusenten.

4.3. Det skal ikke tas hensyn til feil mellom lederne i en flerlederkabel dersom utstyret og kretsene
oppfyller ett av de to følgende kravene:

4.3.1. Kabelen er i samsvar med nr. 4.2, og hver egensikker strømkrets er innkaplset i en ledende skjerm
som har en dekningsgrad på minst 60 %.

Merknad: En eventuell jordforbindelse skal spesifiseres i reglene for installasjon.

4.3.2. Kabelen er i samsvar med nr. 4.2 og effektivt beskyttet mot skade, og den enkelte egensikre
strømkrets har en amplitudeverdi på ? 60 volt under normal drift.

4.4. Dersom en flerlederkabel er i samsvar med nr. 4.2, men ikke med 4.3, og inneholder bare egensikre
strømkretser innenfor samme egensikre elektriske system, skal det tas hensyn til feil mellom
inntil fire av kabelens ledere i tillegg til at nr. 3.2 eller 3.3 kommer til anvendelse.

4.5. Dersom en flerlederkabel er i samsvar med nr. 4.2, men ikke med 4.3, og inneholder egensikre
strømkretser som tilhører forskjellige egensikre elektriske systemer, skal hver egensikre strømkrets
i kabelen ha en sikkerhetsfaktor som er fire ganger høyere enn det som kreves i nr. 3.2 eller 3.3.

4.6. Dersom en flerlederkabel ikke er i samsvar med kravene i nr. 4.2 og 4.3, skal det tas hensyn til
ethvert antall feil mellom kabelens ledere i tillegg til at nr. 3.2 og 3.3 kommer til anvendelse.

4.7. Sertifiseringsdokumentene for det elektrisk systemet i egensikker utførelse skal angi de bruksvilkår
som følger av anvendelsen av nr. 4.3 og 4.6.

5. Tilbehør som brukes i elektriske systemer i egensikker utførelse

Tilbehør nevnt i sertifiseringsdokumentene som deler av et elektrisk system i egensikker utførelse
skal oppfylle kravene i:

� nr. 7 og 8 i Europeisk standard EN 50014, «Alminnelige bestemmelser»,

� nr. 6 og 12.2 i Europeisk standard EN 50020, «Egensikker utførelse �i�».

Utstyret skal minst være merket med produsentens navn eller registrerte varemerke.

Merknad: Reglene for installasjon gjelder også ved bruk av ikke-sertifisert tilhørende utstyr.

6. Typeprøving

Elektrisk utstyr og kretser i egensikker utførelse skal prøves i samsvar med bestemmelsene om
typeprøving i nr. 10 i Europeisk standard EN 50020, «Egensikker utførelse �i�», men det skal
tas hensyn til nr. 4 i dette vedlegg.

7. Merking av elektriske systemer i egensikker utførelse

Minst én del av utstyret eller én av kretsene i et sertifisert egensikkert elektrisk system skal
merkes på et særlig strategisk sted av sertifikatets innehaver. Merkingen skal bestå av det
minumum for merking som er fastsatt i nr. 27.6 i Europeisk standard EN 50014, «Alminnelige
bestemmelser», samt bokstavene «SYST».

___________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 49/1999
av 30. april 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. 30/1999 av 26. mars 1999(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1000/98 av 13. mai 1998 om
endring av vedlegg I og II 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.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1076/98 av 27. mai 1998 om
endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en
framgangsmåte i  Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(3) skal innlemmes i
avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1191/98 av 9. juni 1998 om
endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90
om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(4) skal innlemmes i
avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

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

�� 398 R 1000: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1000/98 av
13. mai 1998 (EFT L 142 av 14.5.1998, s. 18),

� 398 R 1076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1076/98 av
27. mai 1998 (EFT L 154 av 28.5.1998, s. 14),

� 398 R 1191: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1191/98 av
9. juni 1998 (EFT L 165 av 10.6.1998, s. 6).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1000/98, (EF)
nr. 1076/98 og (EF) nr. 1191/98 på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 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, 30. april 1999.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann

__________________

(1) EFT L 266 av 19.10.2000, s.14, og EØs-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 19.10.2000, s.42.

(2) EFT L 142 av 14.5.1998, s. 18.

(3) EFT L 154 av 28.5.1998, s. 14.

(4) EFT L 165 av 10.6.1998, s. 6.

2000/EØS/50/04
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1000/98

av 13. mai 1998

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

næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

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. 613/98(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.

Tiabendazol, flubendazol, tiamfenikol, doksysyklin og
oksibendazol bør førast opp i vedlegg I til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

Natriumselenitt, natriumselenat og kaliumselenat bør førast opp
i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90.

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
ti lpassingar i  løyva ti l  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 og II 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.

____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 142 av 14.5.1998, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/1999 av 30. april 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 224 av 18.8.1990, s. 1.

(2) TEF L 82 av 19.3.1998, s. 14.

____________________

(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, 13. mai 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

_______________
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VEDLEGG

A. I vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar:

1. Anti-infektiva

1.2. Antibiotika

1.2.6. Tetrasykliner

Farmakologisk  Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

«Doksysyklin  Doksysyklin  Storfe 100 µg/kg  Muskler
300 µg/kg  Lever
600 µg/kg  Nyrer

 Svin, fjørfe 100 µg/kg  Muskler
300 µg/kg  Hud og fett
300 µg/kg  Lever
600 µg/kg  Nyrer»

1.2.7. Tiamfenikol og beslektede forbindelser

Farmakologisk  Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

 «Tiamfenikol  Tiamfenikol  Storfe 50 µg/kg  Muskler
50 µg/kg  Fett
50 µg/kg  Lever
50 µg/kg  Nyrer
50 µg/kg  Melk

Kyllinger 50 µg/kg  Muskler
Skal ikke brukes til dyr som 50 µg/kg  Hud og fett
produserer egg for konsum 50 µg/kg  Lever

50 µg/kg  Nyrer»
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2.1.3. Benzimidazoler og pro-benzimidazoler

Farmakologisk  Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

«Flubendazol Summen av flubendazol Storfe, kyllinger, oppdrettsfuglevilt   50 µg/kg  Hud og fett
og (2-amino 1H-benzimid- 400 µg/kg  Lever
azol-5-yl) (4 fluroro-fenyl) 300 µg/kg  Nyrer
metanon

Flubendazol   Kyllinger 400 µg/kg   Egg

Oksibendazol  Oksibendazol  Svin 100 µg/kg  Muskler
500 µg/kg  Hud og fett
200 µg/kg  Lever
100 µg/kg  Nyrer

Tiabendazol Summen av tiabendazol Storfe 100 µg/kg  Muskler
og 5-hydroksytiabendazol 100 µg/kg  Fett

100 µg/kg  Lever
100 µg/kg  Nyrer
100 µg/kg  Melk»

B. I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar:

1. Uorganiske forbindelser

Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser

«Kaliumselenat Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler

Natriumselenat Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler

Natriumselenitt Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1076/98

av 27. mai 1998

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

næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til 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. 1000/98(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.

Praziquantel, prokain, butorfanoltartrat og 2-aminoetanol bør
førast opp i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90.

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 II 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.

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 154 av 28.5.1998, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/1999 av 30. april 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 224 av 18.8.1990, s. 1.

(2) TEF L 142 av 14.5.1998, s. 18.

___________________

(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, 27. mai 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar:

2. Organiske forbindelser

Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser

«2-aminoetanol Alle arter som brukes til produksjon av
næringsmidler

Butorfanoltartrat Dyr av hestefamilien Tilføres bare intravenøst

Praziquantel Dyr av hestefamilien

Prokain Alle arter som brukes til produksjon av
næringsmidler»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1191/98

av 9. juni 1998

om endring av vedlegg I og II 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 165 av 10.6.1998, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/1999 av 30. april 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 224 av 18.8.1990, s. 1.

(2) TEF L 154 av 28.5.1998, s. 14.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til 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( ), sist endra ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1076/98(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.

Rifaksimin og albendazol bør førast opp i vedlegg I til forordning
(EØF) nr. 2377/90.

Ketamin, denaverinhydroklorid, kortikotropin og
benzalkoniumklorid bør førast opp i vedlegg II til forordning
(EØF) nr. 2377/90.

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 og II 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, 9. juni 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

_________________



NORSK utgave
E

Ø
S-tillegget til D

e E
uropeiske Fellesskaps T

idende
9.11.2000

 00

N
r.50/28

VEDLEGG

A. I vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar:

1. Anti-infektiva
1.2. Antibiotika
1.2.8. Ansamycin med naftalinring

Farmakologisk  Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

«Rifaksimin Rifaksimin Storfe 60 µg/kg  Melk»

2. Parasittmidler
2.1. Midler som virker på endoparasitter
2.1.3. Benzimidazoler og pro-benzimidazoler

Farmakologisk  Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

«Albendazol Summen av albendazolsvoveloksid, Storfe, sauer    100 µg/kg Muskler
albendazolsulfon og albendazol    100 µg/kg Fett
2-aminosulfon, uttrykt som albendazol 1 000 µg/kg Lever

   500 µg/kg Nyrer
   100 µg/kg Melk»

B. I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar:

2. Organiske forbindelser

Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser

«Benzalkoniumklorid Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler Bare til bruk som hjelpestoff i konsentrasjoner på opptil
0,05 %»

Kortikotropin Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler

Denaverinhydroklorid Storfe

Ketamin Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 50/1999
av 30. april 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. 31/1999 av 26. mars 1999(1).

Kommisjonsdirektiv 96/28/EF av 10. mai 1996 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:

�� 396 L 0028: Kommisjonsdirektiv 96/28/EF av 10. mai 1996
(EFT L 140 av 13.6.1996, s. 30).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 96/28/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 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, 30. april 1999.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann

_________________

2000/EØS/50/05

(1) EFT L 266 av 19.10.2000, s.15, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av
19.10.2000, s.48.

(2) EFT L 140 av 13.6.1996, s. 30.
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KOMMISJONSDIREKTIV 96/28/EF

av 10. mai 1996

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 direktiv 89/530/EØF(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 endringar:

1. Det gjødelslaget som er oppført i vedlegg I til dette
direktivet, skal leggjast til i del A punkt 1 «Nitrogengjødsel».

2. Dei gjødelslaga som er oppførde i vedlegg II til dette
direktivet, skal leggjast til i del D «Gjødsel som inneholder
sekundære næringsstoffer».

Artikkel 2

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

«Urea-ammoniumsulfat 0,5 %».

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
31. mai 1997. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen dei internrettslege
føresegnene som dei vedtek på det området som dette direktivet
omfattar.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 10. mai 1996.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 140 av 13.6.1996, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/1999 av 30. april 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 266 av 19.10.2000, s.15, og EØs-tillegget til EF-tidende nr. 46 av
19.10.2000, s.48.

(2) TEF nr. L 281 av 30.9.1989, s. 116.

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

A. ENSIDIG GJØDSEL

1. Nitrogengjødsel

Nr. Typebetegnelse Opplysninger om produksjonsmåte Minsteinnhold av næringsstoffer Andre opplysninger om Næringsinnhold som skal deklareres
og hovedbestanddeler (vektprosent) typebetegnelsen Næringsstoffenes form og oppløselighet

Opplysninger om angivelse av Andre kriterier
næringsinnholdet

Andre krav

1 2 3 4 5 6

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

 «18 Urea-ammoniumsulfat Produkt framstilt kjemisk av urea og 30 % N Nitrogen uttrykt som Totalnitrogen
ammoniumsulfat ammonium- og ureanitrogen Ammoniumnitrogen

Minsteinnhold av ammonium- Ureanitrog
nitrogen: 4 % Vannløselig svoveltrioksid».
Minsteinnhold av svovel uttrykt
som svoveltrioksid: 12 %
Største innhold av biuret: 0,9 %
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VEDLEGG II

VEDLEGG I

D. GJØDSEL SOM INNEHOLDER SEKUNDÆRE NÆRINGSSTOFFER

Nr. Typebetegnelse Opplysninger om produksjonsmåte Minsteinnhold av næringsstoffer Andre opplysninger om Næringsinnhold som skal deklareres
og hovedbestanddeler (vektprosent) typebetegnelsen Næringsstoffenes form og oppløselighet

Opplysninger om angivelse av Andre kriterier
næringsinnholdet

Andre krav

1 2 3 4 5 6

...  ... ... ... ... ...
«5.2 Magnesiumhydroksid Kjemisk framstilt produkt med 60 % MgO Totalt magnesiumoksid

magnesiumhydroksid som hoved- Findelingsgrad: minst 99 %
bestanddel passerer en 0,063 mm sikt

5.3 Suspensjon av magnesium- Produkt framstilt av type 5.2 24 % MgO Totalt magnesiumoksid».
hydroksid i suspensjon
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 51/1999
av 30. april 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.
107/98 av 27. november 1998(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om
endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om
eksport og import av visse farlige kjemikalier(2) skal innlemmes
i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12c (rådsforordning (EØF)
nr. 2455/92) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 398 R 2247: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2247/98 av
13. oktober 1998 (EFT L 282 av 20.10.1998, s. 12)�.

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2247/98 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 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, 30. april 1999.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann

__________________

2000/EØS/50/06

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

(2) EFT L 282 av 20.10.1998, s. 12.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98

av 13. oktober 1998

om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og import av visse
farlige kjemikalier(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av
23. juli 1992 om eksport og import av visse farlige kjemikalier(1),
sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1237/97(2), særlig
artikkel 11 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved forordning (EØF) nr. 2455/92 er det innført en ordning for
melding og informasjon om import fra og eksport til tredjestater
av visse farlige kjemikalier. Noen av disse kjemikaliene er
underlagt den internasjonale prosedyren for forhåndsgodkjenning
(PIC) som er innført ved De forente nasjoners miljøvernprogram
(UNEP) og av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

I forordning (EØF) nr. 2455/92 er det videre fastsatt at
Fellesskapet skal delta i den internasjonale PIC-prosedyren.

I artikkel 5 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 2455/92 er det bl.a.
fastsatt at vedlegg II til nevnte forordning bør omfatte en liste
over kjemikalier som er underlagt den internasjonale
PIC-prosedyren, en liste over statene som deltar i PIC-ordningen,
og PIC-beslutninger truffet av importstatene.

I artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2455/92 er det fastsatt at
vedlegg II skal revideres dersom UNEP og FAO foreslår endringer
i l isten over kjemikalier underlagt den internasjonale
PIC-prosedyren og av PIC-beslutninger truffet av importstatene.

En rekke slike endringer er foretatt, og vedlegg II til forordning
(EØF) nr. 2455/92 må derfor revideres i samsvar med
forordningens artikkel 11.

Det er ønskelig å gi eksportører tilleggsoplysninger ved også å
angi midlertidige beslutninger fra deltakende importstater.

Denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt
ved artikkel 29 i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om
tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering
og merking av farlige stoffer(3), sist endret ved kommisjonsdirektiv
97/69/EF(4) �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til denne forordning erstatter vedlegg II til forordning
(EØF) nr. 2455/92.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft én måned etter at den er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 282 av 20.10.1998, s. 12,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/1999 av 30. april 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 251 av 29.8.1992, s. 13.

(2) EFT nr. L 173 av 1.7.1997, s. 37.

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

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 1998.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen

___________________

(3) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1.

(4) EFT nr. L 343 av 13.12.1998, s. 19.
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

Opplysningene i dette vedlegg er basert på PIC-rundskriv VII av juli 1997 og på ajourføringen
av PIC-rundskriv VII av januar 1998

1. Liste over kjemikalier som er omfattet av den internasjonale PIC-prosedyren

Følgende kjemikalier er blitt innført i PIC-prosedyren etter meldinger om kontrolltiltak fra
deltakerstatene.

For gruppe I viser meldte kontrolltiltak til bruk som plantevernmidler (som definert av
FAO/UNEP). For gruppe II viser meldte kontrolltiltak til bruk i industrien.

UNEP/FAO (IRPTC) har utarbeidet veiledningsdokumenter («Decision Guidance Documents»,
DGD) for å hjelpe statene med å treffe importbeslutninger i forbindelse med disse kjemikaliene.
DGD er imidlertid ikke de eneste opplysninger som statene tar i betraktning når de treffer
importbeslutninger.

Importbeslutningen viser derfor ikke nødvendigvis til bruksområdene nevnt i DGD.

Siden ajourføringen av PIC-rundskriv VI og PIC-rundskriv VII ble distribuert, er følgende nye
stoffer blitt innført i PIC-prosedyren: captafol, fosfamidon, klorbenzilat, heksaklorbenzen, lindan,
metamidofos, monokrotofos, paration, parationmetyl, pentaklorfenol og 2,4,5-T.

GRUPPE I

Aldrin CAS-nr. 309-00-2 EF-nr. 206-215-8
Captafol CAS-nr. 2425-06-1 EF-nr. 219-363-3
DDT CAS-nr. 50-29-3 EF-nr. 200-024-3
Dieldrin CAS-nr. 60-57-1 EF-nr. 200-484-5
Dinoseb og dinosebsalter CAS-nr. 88-85-7 EF-nr. 201-861-7
EDB (1,2-dibrometan) CAS-nr. 106-93-4 EF-nr. 203-444-5
Fluoracetamid CAS-nr. 640-19-7 EF-nr. 211-363-1
Fosfamidon CAS-nr. 13171-21-6/ EF-nr. 236-116-5

23783-98-4/297-99-4
HCH (blandede isomerer) CAS-nr. 608-73-1 EF-nr. 210-168-9
Heksaklorbenzen CAS-nr. 118-74-1 EF-nr. 204-273-9
Heptaklor CAS-nr. 76-44-8 EF-nr. 200-962-3
Klorbenzilat CAS-nr. 510-15-6 EF-nr. 208-110-2
Klordan CAS-nr. 57-74-9 EF-nr. 200-349-0
Klordimeform CAS-nr. 6164-98-3 EF-nr. 228-200-5
Kvikksølvforbindelser som f.eks:
� Kvikksølv(II)oksid CAS-nr. 21908-53-2 EF-nr. 244-654-7
� Kvikksølvklorid (kalomel) CAS-nr. 10112-91-1 EF-nr. 233-307-5
� Andre uorganiske kvikksølvforbindelser
� Alkylkvikksølvforbindelser
� Alkoksyalkyl- og arylkvikksølvforbindelser
Lindan CAS-nr. 58-89-9 EF-nr. 200-401-2
Metamidofos CAS-nr. 10265-92-6 EF-nr. 233-606-0
Monokrotofos CAS-nr. 6923-22-4 EF-nr. 230-042-7
Paration CAS-nr. 56-38-2 EF-nr. 200-271-7
Parationmetyl CAS-nr. 298-00-0 EF-nr. 206-050-1
Pentaklorfenol CAS-nr. 87-86-5 EF-nr. 201-778-6
2,4,5-T CAS-nr. 93-76-5 EF-nr. 202-273-3
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GRUPPE II

Krokidolitt CAS-nr. 12001-28-4 EF-nr. 310-127-6
Polybromerte bifenyler (PBB) CAS-nr. 36355-01-8,

27858-07-7, 13654-09-6 EF-nr. 252-994-2,
248-696-7, 237-137-2

Polyklorerte bifenyler (PCB), unntatt CAS-nr. 1336-36-3 EF-nr. 215-648-1
mono- og diklorerte bifenyler
Polyklorerte terfenyler (PCT) CAS-nr. 61788-33-8 EF-nr. 262-968-2
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat CAS-nr. 126-72-7 EF-nr. 204-799-9
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2. Liste over stater som deltar i PIC-ordningen

Afghanistan(*)
Albania
Algerie
Andorra(*)
Angola
Antigua og Barbuda
Argentina
Armenia(*)
Aserbajdsjan(*)
Australia
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia-Hercegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam(*)
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Canada
Chile
Colombia
Cookøyene
Costa Rica
Cuba
De forente stater
De forente arabiske emirater
Den demokratiske folkerepublikk Korea(*)
Den demokratiske folkerepublikk Laos(*)
Den demokratiske republikk Kongo
Den dominikanske republikk
Den europeiske union (dens medlemsstater og parter i
EØS-avtalen)(2)
Den russiske føderasjon
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti(*)
Dominica
Ecuador
Egypt
Ekvatorial-Guinea(*)
Elfenbenskysten
El Salvador
Eritrea(*)
Estland
Etiopia
Fiji
Filippinene

Gabon(*)
Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau(*)
Guyana(*)
Haiti
Honduras
Hviterussland(*)
India
Indonesia
Irak
Iran
Israel
Jamaica
Japan
Jemen(*)
Jordan
Jugoslavia(*)
Kambodsja(*)
Kamerun
Kapp Verde
Kasakhstan
Kenya
Kina
Kirgisistan(*)
Kiribati(*)
Komorene
Kroatia(*)
Kuwait
Kypros
Latvia
Lesotho
Libanon
Liberia
Libya
Litauen
Madagaskar
Makedonia(*)
Malawi
Malaysia
Maldivene(*)
Mali
Malta
Marokko
Marshalløyene(*)
Mauretania
Mauritius
Mexico
Mikronesiaføderasjonen(*)
Moldova
Monaco(*)
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Mongolia
Mosambik
Myanmar
Namibia(*)
Nauru(*)
Nepal
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman (sultanatet)
Pakistan
Panama
Papua Ny-Guinea
Paraguay
Peru
Polen(*)
Qatar
Republikken Kongo
Republikken Korea
Romania
Rwanda
Saint Kitts og Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent og Grenadinene
Salomonøyene
Samoa
San Marino(*)
São Tomé og Príncipe
Saudi-Arabia
Senegal
Seychellene(*)
Sierra Leone
Singapore(*)

Slovakia
Slovenia(*)
Somalia(*)
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Sveits

Swaziland(*)
Syria
Sør-Afrika(*)
Tadsjikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad og Tobago
Tsjad
Tsjekkia(1)
Tunisia
Turkmenistan(*)
Tuvalu(*)
Tyrkia
Uganda
Ukraina(*)
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstaten(*)
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

(*) Disse statene har ennå ikke utpekt en ansvarlig myndighet.

(1) Bare kontaktpunkt.

(2) Medlemsstatene i Den europeiske union: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia,
Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike.
Parter i EØS-avtalen: Den europeiske union, Island, Liechtenstein, Norge.
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3. Deltakerstatenes beslutninger

Beslutningene er endelige, med mindre de er angitt som midlertidige.

 Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Aldrin  Angola Forbud
(EF-nr. 206-215-8)  Australia Forbud
(CAS-nr. 309-00-2)  Bahrain Forbud

 Bangladesh Forbud
 Barbados Forbud
 Belize Forbud
 Benin Forbud
 Bhutan Forbud
 Bolivia Forbud
 Brasil Midlertidig tillatelse (tillatt bare når

produktet er registrert hos IBAMA,
utelukkende som trebehandlingsmiddel.
Ikke tillatt til offentlige og nasjonale
helsekampanjer. All bruk til landbruks-
formål forbudt)

Bulgaria Forbud
Burkina Faso Midlertidig forbud
Burundi Midlertidig forbud
Kamerun Forbud
Canada Forbud
Kapp Verde Forbud
Den sentralafrikanske republikk Forbud
Tsjad Forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Midlertidig tillatelse
Cookøyene Forbud
Costa Rica Forbud
Cuba Forbud
Kypros Forbud
Dominica Forbud
Den dominikanske republikk Forbud
Ecuador Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlertidig til latelse (til latelse fra

landbruksdepartementet. Bare til
bekjempelse av termitter)

 Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal,  Spania,
Tyskland, Østerrike

Forbud mot bruk som plantevernmiddel
(for annen bruk enn som plantevernmiddel
kreves skriftlig tillatelse for import til
Belgia, Danmark, Frankrike, Italia,
Nederland og Spania)

        Sverige Forbud
 � Parter i EØS-avtalen:

Island  Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Liechtenstein  Forbud
Norge  Forbud
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Fiji Forbud
Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Forbud
Indonesia Forbud
Japan Forbud
Jordan Forbud
Kasakhstan Forbud
Kenya Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Libanon Forbud
Madagaskar Forbud
Malaysia Midlertidig tillatelse (til bekjempelse av

termitter)
Malta Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud (import, produksjon og bruk er

forbudt)
Namibia Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
Nepal Midlertidig tillatelse
New Zealand Forbud
Nicaragua Forbud
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Pakistan Forbud
Panama Midlertidig forbud
Paraguay Forbud
Peru Forbud
Filippinene Forbud
Qatar Forbud
Rwanda Forbud
Samoa Forbud
Sri Lanka Tillatelse (skriftlig tillatelse fra registre-

ringsmyndigheten kreves. I landbruket
tillatt brukt bare til bekjempelse i
kokosnøttplantasjer)

Saint Lucia Forbud
Sudan Tillatelse (til bekjempelse av termitter)
Surinam Forbud
Sveits Forbud
Syria Forbud
Tanzania Tillatelse (i nødsfall i begrensede mengder)
Thailand Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter

i bygninger og til husholdningsbruk)
Togo Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Trinidad og Tobago Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse
av termitter)

Tyrkia Forbud
Uganda Forbud
De forente arabiske emirater Forbud
Uruguay Forbud
Vanuatu Forbud
Venezuela Tillatelse (tillatelse fra helse- eller land-

bruksdepartementet kreves. Bekjempelse
av smittebærere i folkehelseøyemed)

Vietnam Forbud
Zimbabwe Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter.

Import til landbruksformål er forbudt)

Captafol Angola Forbud
(EF-nr. 219-363-3) Australia Forbud
(CAS-nr. 2425-06-1) Bosnia-Hercegovina Midlertidig forbud

Canada Forbud
Tsjad Midlertidig forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Kypros Forbud
Estland Forbud
Gabon Midlertidig forbud
Gambia Forbud
Honduras Svar tok ikke stilling til import
Ungarn Forbud
India Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
 Irak Forbud
 Kasakhstan Forbud
 Republikken Korea Forbud
 Kuwait Forbud
 Latvia Forbud
 Madagaskar Midlertidig forbud
 Malaysia Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
 Mauritius Forbud
 Mexico Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
 New Zealand Forbud
 Nigeria Midlertidig tillatelse (bruk strengt begrenset

til beising av frø. Tillatelse fra FEPA og
NAFDAC kreves i påvente av avvikling)

 Norge Forbud
 Pakistan Forbud
 Panama Forbud
 Paraguay Midlertidig forbud
 Filippinene Forbud
 Samoa Forbud
 Slovakia Forbud
 Sudan Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Tanzania Forbud
Thailand Forbud
Togo Midlertidig tillatelse (til vitenskapelige

forsøk)
Tyrkia Forbud
Uruguay Forbud
Vanuatu Midlertidig forbud

 DDT Angola Forbud
(EF-nr. 200-24-3) Australia Forbud
(CAS-nr. 50-29-3) Bahrain Forbud

Bangladesh Forbud
Barbados Forbud
Belize Forbud
Benin Forbud
Bhutan Midlertidig tillatelse
Bolivia Tillatelse (bare med attest fra helsede-

partementet til bruk innen offentlig
helsetjeneste. Bekjempelse av malarias-
mittebærere. Forbud mot bruk innen
landbruket)

Brasil Tillatelse (bruk til landbruksformål
forbudt)

Bulgaria Forbud
Burkina Faso Midlertidig forbud
Burundi Midlertidig forbud
Kamerun Forbud
Canada Forbud
Kapp Verde Forbud
Den sentralafrikanske republikk Forbud
Tsjad Forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Forbud
Cookøyene Forbud
Costa Rica Forbud
Cuba Forbud
Kypros Forbud
Dominica Forbud
Ecuador Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlert idig t i l latelse (t i l latelse fra

landbruksdepartementet kreves. Bare som
nødtiltak for malariabekjempelse)

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

 Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Frankrike, Hellas,
Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania

Forbud mot bruk som plantevernmiddel
(for annen bruk enn som plantevernmiddel
kreves skriftlig tillatelse for import til
Belgia, Danmark, Frankrike, Italia,
Nederland og Spania)

Finland, Sverige, Tyskland,
Østerrike  Forbud
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 � Parter i EØS-avtalen:
Island Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Liechtenstein Forbud
Norge Forbud

Fiji Forbud
Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig tillatelse (bare til folkehelse-

bruk)
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Midlertidig tillatelse (tillatt i folke-

helseprogram)
Indonesia Forbud
Japan Forbud
Jordan Forbud
Kasakhstan Forbud
Kenya Midlertidig tillatelse (bare importert av

helsedepartementet til folkehelsebruk)
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Libanon Forbud
Madagaskar Til latelse (bare t i l  bekjempelse av

malariasmittebærere under overvåking av
helsedepartementets kontorer)

Malaysia Midlertidig t i l latelse (bruk mot
malariasmittebærere)

Malta Forbud
Mauritius Tillatelse (begrenset til bruk i forbindelse

med folkehelsen)
Mexico Midlertidig tillatelse (direkteimport ved

helsesekretariatet for folkehelse-
kampanjer)

Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud (import, produksjon og bruk er

forbudt)
Namibia Midlertidig forbud
Nepal Midlertidig tillatelse
New Zealand Forbud
Nicaragua Forbud
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Pakistan Forbud
Panama Midlertidig forbud
Paraguay Forbud
Peru Forbud (all bruk i landbruket er forbudt)
Filippinene Tillatelse (krav om særskilt tillatelse fra

helsedepartementet i forbindelse med
bekjempelse av malariasmittebærere)

Qatar Forbud
Rwanda Forbud
Samoa Forbud
Sri Lanka Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Saint Lucia Forbud
Sudan Tillatelse (bare til bruk i forbindelse med

folkehelsen)
Surinam Forbud
Sveits Forbud
Syria Forbud
Tanzania Tillatelse (i nødsfall i begrensede mengder)
Thailand Tillatelse (fra helsedepartementet, bare til

bruk mot malaria)
Togo Forbud
Trinidad og Tobago Midlertidig forbud
Tyrkia Forbud
Uganda Forbud
De forente arabiske emirater Forbud
Uruguay Forbud
Vanuatu Forbud
Venezuela Tillatelse (fra helsedepartementet, bare til

bruk mot malaria)
Vietnam Tillatelse (importert av helsedepartementet

til bruk i forbindelse med folkehelsen)
Zimbabwe Tillatelse (bare i begrensede mengder til

bruk mot malaria. Import til bruk i
landbruket er ikke tillatt)

 Dieldrin Angola Forbud
(EF-nr. 200-484-5) Australia Forbud
(CAS-nr. 60-57-1) Bahrain Forbud

Bangladesh Midlertidig tillatelse
Barbados Forbud
Belize Forbud
Benin Forbud
Bhutan Forbud
Bolivia Forbud
Brasil Midlertidig tillatelse (ikke tillatt til

offentlige og nasjonale helsekampanjer eller
behandling av trevirke. All bruk til
landbruksformål forbudt)

Bulgaria Forbud
Burkina Faso Midlertidig forbud
Burundi Midlertidig forbud
Kamerun Forbud
Canada Forbud
Kapp Verde Forbud
Den sentralafrikanske republikk Forbud
Tsjad Midlertidig forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Midlertidig tillatelse
Cookøyene Forbud
Costa Rica Forbud
Cuba Forbud
Kypros Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Dominica Forbud
Den dominikanske republikk Forbud
Ecuador Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlert idig t i l latelse (t i l latelse fra

landbruksdepartementet. Bare ti l
bekjempelse av termitter)

Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Tyskland, Østerrike

Sverige Forbud
 � Parter i EØS-avtalen:

Island Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Liechtenstein Forbud
Norge Forbud

Fiji Forbud
Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Til latelse (bare t i l  bekjempelse av

gresshopper)
Indonesia Forbud
Japan Forbud
Jordan Forbud
Kasakhstan Forbud
Kenya Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Libanon Forbud
Madagaskar Forbud
Malaysia Midlertidig tillatelse (til bekjempelse av

termitter)
Malta Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud (import, produksjon og bruk er

forbudt)
Namibia Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
Nepal Midlertidig tillatelse
New Zealand Forbud
Nicaragua Forbud
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Pakistan Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Forbud mot bruk som plantevernmiddel
(for annen bruk enn som plantevernmiddel
kreves skriftlig tillatelse for import til
Belgia, Danmark, Frankrike, Italia,
Nederland og Spania)
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Panama Midlertidig forbud
Paraguay Forbud
Peru Forbud
Filippinene Forbud
Qatar Forbud
Rwanda Forbud
Samoa Forbud
Sri Lanka Til latelse (skrift l ig t i l latelse fra

registreringsmyndigheten kreves. Ikke til
bruk på avlinger. Til bekjempelse av
termitter og beskyttelse av tømmer)

Saint Lucia Forbud
Sudan Tillatelse (til bekjempelse av termitter)
Surinam Forbud
Sveits Forbud
Syria Forbud
Tanzania Tillatelse (i nødsfall i begrensede mengder)
Thailand Forbud
Togo Forbud
Trinidad og Tobago Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
Tyrkia Forbud
Uganda Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
De forente arabiske emirater Forbud
Uruguay Forbud
Vanuatu Forbud
Venezuela Tillatelse (ti l latelse fra helse- eller

landbruksdepartementet kreves.
Bekjempelse av smittebærere i
folkehelseøyemed)

Vietnam Forbud
Zimbabwe Tillatelse

 Dinoseb og dinosebsalter Angola Midlertidig tillatelse
 (EF-nr. 201-861-7) Australia Forbud (importeres periodevis til
(CAS-nr. 88-85-7) Australia t i l  bruk som inhibitor i

framstilling av styren. Tillatelse kreves)
Bahrain Forbud
Bangladesh Svar tok ikke stilling til import
Barbados Forbud
Belize Forbud
Benin Forbud
Bhutan Forbud
Bolivia Forbud
Brasil Midlertidig tillatelse (ikke tillatt til

offentlige og nasjonale helsekampanjer eller
behandling av trevirke. All bruk til
landbruksformål forbudt)

Bulgaria Forbud
Burkina Faso Midlertidig forbud
Burundi Forbud
Kamerun Forbud
Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Kapp Verde  Forbud
Den sentralafrikanske republikk  Midlertidig forbud
Tsjad  Forbud
Kina  Forbud
Colombia  Forbud
Den demokratiske republikk Kongo  Forbud
Republikken Kongo  Midlertidig tillatelse
Cookøyene  Forbud
Costa Rica  Forbud
Cuba  Forbud
Kypros  Forbud
Dominica  Forbud
Ecuador  Forbud
Etiopia  Midlertidig forbud
Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Frankrike, Hellas,
Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Tyskland, Østerrike

Finland, Sverige Forbud
 � Parter i EØS-avtalen:

Island Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Liechtenstein Forbud mot bruk som plantevernmiddel

(til andre formål kreves skriftlig tillatelse)
Norge Forbud

Fiji Forbud
Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Midlertidig forbud
Indonesia Forbud
Japan Forbud
Jordan Midlertidig tillatelse
Kasakhstan Forbud
Kenya Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Libanon Midlertidig forbud
Madagaskar Midlertidig forbud
Malaysia Forbud (unntatt t i l  forskning etter

tillatelse)
Malta Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
Mongolia Forbud
Marokko Tillatelse (t i l  ugressbekjempelse i

forbindelse med grønnsakdyrking; mengde
begrenset til 500-1 000 kg/år)

Mosambik Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Forbud mot bruk som plantevernmiddel
(for annen bruk enn som plantevernmiddel
kreves skriftlig tillatelse for import til
Belgia, Danmark, Italia, Nederland og
Spania)
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Nepal Forbud
New Zealand Forbud
Nicaragua Midlertidig forbud
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Pakistan Forbud
Panama Forbud
Paraguay Forbud
Peru Forbud
Filippinene Forbud
Qatar Forbud
Rwanda Midlertidig forbud
Samoa Forbud
Sri Lanka Forbud
Saint Lucia Forbud
Sudan Forbud
Surinam Forbud
Sveits Tillatelse
Syria Forbud
Tanzania Forbud
Thailand Forbud
Togo Midlertidig tillatelse (med forhånds-

godkjenning og/eller avtale fra
planteverntjenesten og/eller utviklings-
departementet)

Tyrkia Forbud
Uganda Forbud
Uruguay Midlertidig forbud
De forente arabiske emirater Forbud
Vanuatu Forbud
Venezuela Tillatelse (egenskaper, toksikologiske data

og kvalitetskontrollattest må foreligge)
Vietnam Forbud
Zimbabwe Forbud

EDB (1,2-dibrometan) Angola Forbud
(EF-nr. 203-444-5) Australia Tillatelse
(CAS-nr. 106-93-4) Bahrain Forbud

Bangladesh Svar tok ikke stilling til import
Barbados Midlertidig tillatelse (unntatt til utgassing

innen visse yrker. Bruk til landbruksformål
forbudt)

Belize Forbud
Bolivia Forbud
Brasil Midlertidig tillatelse (ikke tillatt til

offentlige og nasjonale helsekampanjer eller
behandling av trevirke. Ingen EDB-baserte
formuleringer til landbruksformål er
registrert)

Bulgaria Forbud
Burkina Faso Midlertidig forbud
Burundi Midlertidig forbud
Canada Forbud
Tsjad Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Forbud
Cookøyene Midlertidig tillatelse (bare med tillatelse

fra og bruk av landbruksdepartementet til
behandling mot bananflue)

Costa Rica Forbud
Cuba Forbud
Kypros Forbud
Dominica Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlertidig forbud
Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Tyskland, Østerrike

Sverige Forbud
 � Parter i EØS-avtalen:

Island Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Liechtenstein Forbud
Norge Forbud

Fiji Tillatelse (det kreves godkjenning fra gift-
og farmasistyret. Skal brukes bare av
utdannede fagfolk. Til utgassing foretatt
av karantenepersonale til behandling mot
bananflue av frukt for eksport)

Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Tillatelse (bruk begrenset til utgassing av

matkorn foretatt av offentlige organer og
skadedyrdyrbekjempere hvis sakkunn-
skap er godkjent av den indiske regjerings
plantevernrådgiver)

Indonesia Forbud
Jordan Forbud
Kasakhstan Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Libanon Forbud
Madagaskar Midlertidig forbud
Malaysia Forbud (unntatt små mengder til forskning

eller utdanning etter importtillatelse)
Malta Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Forbud mot bruk som plantevernmiddel
(for annen bruk enn som plantevernmiddel
kreves skriftlig tillatelse for import til
Belgia, Danmark, Finland, Italia,
Nederland og Spania)
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Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud (import, produksjon og bruk er

forbudt)
Namibia Midlertidig forbud
Nepal Forbud
New Zealand Tillatelse (t i l  utgassing foretatt av

karantenepersonale)
Nicaragua Forbud
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Oman Forbud
Pakistan Forbud
Paraguay Forbud
Filippinene Forbud
Qatar Forbud
Rwanda Forbud
Samoa Tillatelse (begrenset bruk ved

karanteneavdelingen i departementet for
landbruk, skogbruk, fiskeri og meteorologi
ved utgassing av eksportprodukter)

Sri Lanka Forbud
Saint Lucia Forbud
Sudan Forbud
Surinam Midlertidig forbud
Sveits Tillatelse (dersom det ikke skal brukes som

plantevernmiddel)
Syria Forbud
Tanzania Forbud
Thailand Forbud
Togo Forbud
Trinidad og Tobago Midlertidig forbud
Tyrkia Forbud
De forente arabiske emirater Forbud
Uruguay Forbud
Vanuatu Midlertidig forbud
Vietnam Forbud

 Fluoracetamid Angola Forbud
(EF-nr. 211-363-1) Australia Forbud
(CAS-nr. 640-19-7) Bahrain Forbud

Bangladesh Svar tok ikke stilling til import
Belize Forbud
Benin Forbud
Bhutan Forbud
Bolivia Forbud
Brasil Midlertidig tillatelse (ikke tillatt til

offentlige og nasjonale helsekampanjer eller
behandling av trevirke. Ingen
fluoracetamid-baserte formuleringer til
landbruksformål er registrert)

Bulgaria Forbud
Burundi Forbud
Kamerun Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Canada Forbud
Kapp Verde Forbud
Den sentralafrikanske republikk Midlertidig forbud
Tsjad Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Midlertidig tillatelse
Cookøyene Forbud
Costa Rica Forbud
Cuba Forbud
Kypros Forbud
Dominica Forbud
Ecuador Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlert idig t i l latelse (t i l latelse fra

landbruksdepartementet kreves)
Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Danmark Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Det forente kongerike Tillatelse (forhåndstillatelse kreves)
Finland Tillatelse (forhåndsgodkjenning kreves)
Frankrike Tillatelse (bare t i l  bruk som

plantevernmiddel, skriftlig tillatelse kreves)
Hellas Tillatelse (som bestanddel i rottegift,

skriftlig tillatelse kreves)
Irland Tillatelse (forhåndstillatelse kreves)
Italia Forbud mot bruk som plantevernmiddel.

For annen bruk kreves skriftlig tillatelse
Luxembourg Svar tok ikke stilling til import
Nederland Forbud
Portugal Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Spania Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Sverige Tillatelse (forhåndsgodkjenning kreves)
Tyskland Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Østerrike Forbud mot bruk som plantevernmiddel.

For annen bruk kreves skriftlig tillatelse
 � Parter i EØS-avtalen:

Island Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Liechtenstein Svar tok ikke stilling til import
Norge Forbud

Fiji Forbud
Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Forbud
Indonesia Forbud
Japan Forbud
Jordan Forbud
Kenya Forbud
Republikken Korea Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Kuwait Forbud
Libanon Forbud
Madagaskar Midlertidig forbud
Malaysia Forbud (unntatt t i l  forskning etter

tillatelse)
Malta Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud
Nepal Forbud
New Zealand Forbud
Nicaragua Forbud
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Pakistan Forbud
Panama Forbud
Paraguay Forbud
Peru Forbud
Filippinene Forbud
Qatar Forbud
Rwanda Svar tok ikke stilling til import
Samoa Forbud
Sri Lanka Forbud
Saint Lucia Forbud
Sudan Forbud
Surinam Forbud
Sveits Forbud
Syria Forbud
Tanzania Forbud
Thailand Forbud
Togo Midlertidig tillatelse (med godkjenning fra

planteverntjenesten)
Trinidad og Tobago Svar tok ikke stilling til import
Tyrkia Forbud
Uganda Forbud
Uruguay Midlertidig forbud
Vanuatu Forbud
Venezuela Tillatelse (attest på egenskaper,

toksikologiske data og kvalitetskontroll må
foreligge)

Vietnam Forbud
Zimbabwe Forbud

Fosfamidon Australia Forbud
(EF-nr. 236-116-5) Canada Forbud
(CAS-nr. 13171-21-6/ 23783-98-4/297-99-4) Tsjad Forbud

Kina Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter.
Import begrenset til bestemte organer)

Gambia Forbud
Ungarn Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
Irak Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Mauritius Forbud
New Zealand Forbud
Filippinene Forbud
Surinam Tillatelse (gokjenning fra landbruks-

departementet kreves)
Thailand Midlertidig ti l latelse (registrerings-

sertifikat/ importtillatelse)
Vanuatu Forbud

HCH (blandede isomerer) Angola Forbud
(EF-nr. 210-168-9) Australia Forbud
 (CAS-nr. 608-73-1) Bahrain Forbud

Bangladesh Svar tok ikke stilling til import
Barbados Forbud
Belize Midlertidig tillatelse (bare formuleringer

med mindre enn 1 % virksomt stoff til
veterinærbruk og medisinsk bruk)

Benin Forbud
Bhutan Midlertidig tillatelse
Bolivia Forbud
Brasil Midlertidig tillatelse (tillatt bare når

produktet er registrert hos IBAMA,
utelukkende som middel til behandling av
trevirke)

Bulgaria Forbud
Burkina Faso Midlertidig forbud
Burundi Midlertidig forbud
Kamerun Forbud
Canada Forbud
Kapp Verde Forbud
Den sentralafrikanske republikk Midlertidig forbud
Tsjad Forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Midlertidig tillatelse
Cookøyene Forbud
Costa Rica Forbud
Cuba Forbud
Kypros Forbud
Dominica Forbud
Ecuador Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlert idig t i l latelse (t i l latelse fra

landbruksdepartementet kreves)
Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Frankrike, Hellas,
Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Tyskland

Finland, Sverige, Østerrike Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Forbud mot bruk som plantevernmiddel
(for annen bruk enn som plantevernmiddel
kreves skriftlig tillatelse for import til
Belgia, Danmark, Frankrike, Italia,
Nederland og Spania)
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 � Parter i EØS-avtalen:
Island Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Liechtenstein Forbud
Norge Forbud

Fiji Forbud
Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Midlertidig tillatelse (enkelte bruksmåter

forbudt)
Indonesia Forbud
Japan Forbud
Jordan Forbud
Kasakhstan Forbud
Kenya Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Libanon Forbud
Madagaskar Forbud
Malaysia Forbud
Malta Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud
Nepal Midlertidig tillatelse
New Zealand Forbud
Nicaragua Forbud
Niger Midlertidig forbud
Nigeria Forbud
Pakistan Forbud
Panama Midlertidig forbud
Paraguay Forbud
Peru Forbud
Filippinene Forbud
Qatar Forbud
Rwanda Forbud
Samoa Forbud
Sri Lanka Svar tok ikke stilling til import
Saint Lucia Forbud
Sudan Forbud
Surinam Forbud
Sveits Forbud
Syria Forbud
Tanzania Tillatelse
Thailand Forbud
Togo Forbud
Tyrkia Forbud
Uganda Midlertidig tillatelse
De forente arabiske emirater Forbud
Uruguay Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Vanuatu Forbud
Venezuela Tillatelse (tillatelse fra helsedepartementet

kreves)
Vietnam Forbud

Heksaklorbenzen Angola Forbud
(EF-nr. 204-273-9) Australia Forbud
(CAS-nr. 118-74-1) Bosnia-Hercegovina Midlertidig forbud

Canada Forbud
Tsjad Midlertidig forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Kypros Forbud
Estland Forbud
Gabon Midlertidig forbud
Gambia Forbud
Ungarn Forbud
India Forbud
Irak Forbud
Kasakhstan Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Latvia Forbud
Malaysia Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
New Zealand Forbud
Nigeria Midlertidig tillatelse (bare til forsknings-

formål og med godkjenning fra FEPA/
NAFDAC/ landbruksdepartementet)

Norge Forbud
Pakistan Forbud
Panama Forbud
Paraguay Midlertidig forbud
Filippinene Forbud
Samoa Forbud
Slovakia Forbud
Sudan Forbud
Tanzania Forbud
Thailand Midlertidig tillatelse (krever import- og

produksjonsregistrering samt import-
tilatelse)

Togo Midlertidig tillatelse (til vitenskapelige
forsøk)

Tyrkia Forbud
Uruguay Midlertidig forbud
Vanuatu Midlertidig forbud

Heptaklor Angola Forbud
(EF-nr. 200-962-3) Australia Forbud
(CAS-nr. 76-44-8) Bahrain Forbud

Bangladesh Midlertidig forbud
Barbados Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Belize Forbud
Bolivia Forbud
Brasil Midlertidig tillatelse (import er tillatt bare

når produktet er registrert hos IBAMA,
utelukkende som middel til behandling av
trevirke. Ikke tillatt til offentlige og
nasjonale helsekampanjer. All bruk av
heptaklor til landbruksformål er forbudt,
enten preparatet er produsert i landet eller
importert)

Bulgaria Forbud
Burundi Midlertidig forbud
Burkina Faso Midlertidig tillatelse
Kamerun Forbud
Canada Forbud
Tsjad Forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Forbud
Cookøyene Forbud
Costa Rica Tillatelse (begrenset til yrkesmessig bruk

på prydplanter og furutrær)
Cuba Forbud
Kypros Forbud
Dominica Forbud
Den dominikanske republikk Forbud
Ecuador Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlert idig t i l latelse (t i l latelse fra

landbruksdepartementet. Bare ti l
bekjempelse av termitter)

Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Sverige, Tyskland, Østerrike

 � Parter i EØS-avtalen:
Island Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Liechtenstein Forbud
Norge Forbud

Fiji Forbud
Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Midlertidig forbud
Indonesia Forbud
Jordan Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Forbud mot bruk som plantevernmiddel
(for annen bruk enn som plantevernmiddel
kreves skriftlig tillatelse for import til
Belgia, Danmark, Finland, Frankrike,
Italia, Nederland og Spania)
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Kasakhstan Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Libanon Forbud
Madagaskar Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder. Bare

til frøbehandling)
Malaysia Forbud (unntatt små mengder til forskning

eller utdanning etter importtillatelse)
Malta Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud (import, produksjon og bruk er

forbudt)
Namibia Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
Nepal Forbud
New Zealand Forbud
Nicaragua Tillatelse
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Pakistan Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter

i jord og tre)
Paraguay Forbud
Filippinene Forbud
Qatar Forbud
Rwanda Svar tok ikke stilling til import
Samoa Forbud
Sri Lanka Forbud
Saint Lucia Forbud
Sudan Tillatelse (bare t i l  bekjempelse av

termitter)
Surinam Midlertidig forbud
Sveits Forbud
Syria Forbud
Tanzania Midlertidig tillatelse
Thailand Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter

i bygninger og til husholdningsbruk)
Togo Midlertidig tillatelse
Trinidad og Tobago Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
Tyrkia Forbud
De forente arabiske emirater Forbud
Uruguay Midlertidig tillatelse
Vanuatu Midlertidig forbud
Vietnam Forbud

Klorbenzilat Angola Forbud
(EF-nr. 208-110-2) Australia Forbud
(CAS-nr. 510-15-6) Bosnia-Hercegovina Midlertidig forbud

Canada Forbud
Tsjad Midlertidig forbud
Chile Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Kina Forbud
Colombia Forbud
Kypros Forbud
Estland Forbud
Gabon Midlertidig forbud
Gambia Forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
Irak Forbud
Kasakhstan Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Latvia Forbud
Malaysia Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
New Zealand Forbud
Nigeria Forbud
Norge Forbud
Pakistan Forbud
Panama Forbud
Paraguay Midlertidig forbud
Filippinene Midlertidig tillatelse (bare i nødstilfeller

som fastsatt av FPA)
Samoa Forbud
Slovakia Forbud
Sudan Forbud
Tanzania Forbud
Thailand Midlertidig tillatelse (krever import- og

produksjonsregistrering samt import-
tillatelse)

Togo Midlertidig tillatelse (til vitenskapelige
forsøk)

Tyrkia Forbud
Uruguay Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
Vanuatu Midlertidig forbud

Klordan Angola Forbud
(EF-nr. 200-349-0) Australia Forbud
(CAS-nr. 57-74-9) Bahrain Forbud

Bangladesh Midlertidig tillatelse (begrenset bruk på
sukkerrør)

Barbados Forbud
Belize Forbud
Bolivia Forbud
Brasil Midlertidig tillatelse (ikke tillatt til

offentlige og nasjonale helsekampanjer.
Ingen klordanbaserte formuleringer til
landbruksformål er registrert)

Bulgaria Forbud
Burkina Faso Midlertidig forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Burundi Midlertidig forbud
Kamerun Forbud
Canada Forbud
Tsjad Forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Forbud
Cookøyene Forbud
Costa Rica Forbud
Cuba Tillatelse (små mengder på under 1 tonn

per år av pulver som kan vætes til 75 %,
eller annet teknisk materiale til formulering
i landet av stoffer til bekjempelse av maur
med mindre enn 0,75 % virksomt stoff)

Kypros Forbud
Dominica Forbud
Den dominikanske republikk Forbud
Ecuador Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlert idig t i l latelse (t i l latelse fra

landbruksdepartementet kreves. Bare til
bekjempelse av termitter)

Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Frankrike, Hellas,
Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Tyskland, Østerrike

Finland, Sverige Forbud
 � Parter i EØS-avtalen:

Island Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Liechtenstein Forbud
Norge Forbud

Fiji Forbud
Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Midlertidig forbud
Indonesia Forbud
Jordan Forbud
Kasakhstan Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Libanon Forbud
Madagaskar Forbud
Malaysia Midlertidig tillatelse
Malta Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Forbud mot bruk som
plantevernmiddel (for annen bruk
enn som plantevernmiddel kreves
skriftlig tillatelse for import til
Belgia, Danmark, Frankrike, Italia,
Nederland og Spania)
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Mauritius Forbud
Mexico Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud (import, produksjon og bruk er

forbudt)
Namibia Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
Nepal Forbud
New Zealand Forbud
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Oman Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
Pakistan Forbud
Paraguay Forbud
Filippinene Midlertidig forbud
Qatar Forbud
Rwanda Svar tok ikke stilling til import
Samoa Forbud
Sri Lanka Til latelse (skrift l ig t i l latelse fra

registreringsmyndigheten kreves.
Begrenset bruk til bekjempelse av termitter
i jorden og beskyttelse av tømmer)

Saint Lucia Forbud
Sudan Tillatelse (bare t i l  bekjempelse av

termitter)
Surinam Midlertidig forbud
Sveits Forbud
Syria Forbud
Tanzania Midlertidig tillatelse
Thailand Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter

 forbindelse med produksjon av sukkerrør,
ananas, parakautsjuk og palmeolje)

Togo Forbud
Trinidad og Tobago Midlertidig tillatelse (bare til bekjempelse

av termitter)
Tyrkia Forbud
De forente arabiske emirater Forbud
Uruguay Forbud
Vanuatu Midlertidig forbud
Vietnam Forbud

Klordimeform Angola Forbud
(EF-nr. 228-200-5) Australia Forbud
(CAS-nr. 6164-98-3) Bahrain Forbud

Bangladesh Tillatelse
Barbados Forbud
Belize Midlertidig forbud
Bolivia Forbud
Brasil Midlertidig tillatelse (ikke tillatt til

offentlige og nasjonale helsekampanjer.
Ingen klordimeform-baserte formuleringer
til landbruksformål er registrert)

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Bulgaria Forbud
Burkina Faso Midlertidig forbud
Burundi Midlertidig forbud
Canada Forbud
Tsjad Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Forbud
Cookøyene Forbud
Costa Rica Forbud
Cuba Forbud
Kypros Forbud
Dominica Forbud
Den dominikanske republikk Forbud
Ecuador Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlertidig forbud
Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Danmark Svar tok ikke stilling til import
Det forente kongerike Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Finland Tillatelse (forhåndsgodkjenning kreves)
Frankrike Tillatelse (til bruk som plantevernmiddel

kreves skriftlig tillatelse)
Hellas Forbud
Irland Tillatelse (forhåndstillatelse kreves)
Italia Forbud
Luxembourg Svar tok ikke stilling til import
Nederland Forbud
Portugal Tillatelse (til bruk som plantevernmiddel

kreves skriftlig tillatelse)
Spania Tillatelse
Sverige Tillatelse (forhåndsgodkjenning kreves)
Tyskland Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Østerrike Forbud mot bruk som plantevernmiddel

 � Parter i EØS-avtalen:
Island Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Liechtenstein Forbud
Norge Forbud

Fiji Forbud
Gambia Forbud
Guatemala Forbud
Guinea Midlertidig forbud (unntatt små mengder

til forskning etter importtillatelse)
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Forbud
Indonesia Forbud
Jordan Forbud
Kasakhstan Forbud
Republikken Korea Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Kuwait Forbud
Libanon Forbud
Madagaskar Midlertidig forbud
Malaysia Forbud (unntatt små mengder til forskning

eller utdanning etter importtillatelse)
Malta Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud (import, produksjon og bruk er

forbudt)
Namibia Midlertidig forbud
Nepal Forbud
New Zealand Forbud
Nicaragua Forbud
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Oman Forbud
Pakistan Forbud
Paraguay Svar tok ikke stilling til import
Filippinene Forbud
Qatar Forbud
Rwanda Tillatelse
Samoa Forbud
Sri Lanka Forbud
Saint Lucia Forbud
Sudan Forbud
Surinam Midlertidig forbud
Sveits Forbud
Syria Forbud
Tanzania Midlertidig forbud
Thailand Forbud
Togo Midlertidig tillatelse
Trinidad og Tobago Midlertidig forbud
Tyrkia Forbud
De forente arabiske emirater Forbud
Uruguay Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
Vanuatu Midlertidig forbud
Vietnam Midlertidig forbud

Kvikksølvforbindelser som f.eks.: Australia Tillatelse (fra 31. desember 1994 er bruken
� Kvikksølv(II)oksid begrenset til sukkerrørdyrking)

CAS-nr. 21908-53-2 Bahrain Forbud
EF-nr. 244-654-7 Bangladesh Svar tok ikke stilling til import

� Kvikksølvklorid (kalomel) Barbados Forbud
CAS-nr. 10112-91-1 Belize Forbud
EF-nr. 233-307-5 Bolivia Forbud

� Andre uorganiske kvikksølvforbindelser Brasil Midlertidig ti l latelse (ikke til latt t i l
� Alkylkvikksølvforbindelser offentlige og nasjonale helsekampanjer
� Alkoksyalkyl- og arylkvikksølvforbindelser eller behandling av trevirke. Bruk av

preparater med kvikksølvforbindelser til
landbruksformål er forbudt, enten disse er
produsert i landet eller importert)

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Bulgaria Forbud
Burkina Faso Forbud
Burundi Midlertidig forbud
Canada Forbud
Tsjad Forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Den demokratiske republikk Kongo Forbud
Republikken Kongo Forbud
Cookøyene Forbud
Costa Rica Forbud
Cuba Forbud
Kypros Forbud
Dominica Midlertidig tillatelse (importtillatelse bare

for offentlige laboratorier og apoteker)
Ecuador Forbud
El Salvador Forbud
Etiopia Midlert idig t i l latelse (t i l latelse fra

landbruksdepartementet: 1. etylkvikksølv-
klorid 2. fenylkvikksølvacetat Bruk av
plantevernmidler med kvikksølv frarådes)

Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Sverige, Tyskland, Østerrike

� Parter i EØS-avtalen:
Island, Liechtenstein, Norge Forbud. Forbud mot bruk som

plantevernmidler, grohemmende midler,
tre- og tekstilimpregneringsmidler og midler
til bekjempelse av mugg

Fiji Forbud (gjelder bare bruk som
plantevernmiddel)

Gambia Forbud
Guatemala Forbud (gjelder bare for

metoksyetylkvikksølvklorid)
Guinea Midlertidig forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud (gjelder bare for bruk innen

landbruket)
India Forbud (fenylkvikksølvacetat) Tillatelse

(metoksyetylkvikksølvklorid) Midlertidig
tillatelse (etylkvikksølvklorid)

Indonesia Forbud
Jordan Forbud
Kasakhstan Forbud (gjelder etylkvikksølv)
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Libanon Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Forbud mot bruk som plantevernmidler,
grohemmende midler, tre- og
tekstilimpregneringsmidler og midler til
bekjempelse av mugg (for annen bruk
kreves skriftlig tillatelse for import til
Belgia og Nederland)
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Madagaskar Midlertidig forbud
Malaysia Forbud (unntatt små mengder til forskning

eller utdanning etter importtillatelse)
Malta Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
Mongolia Forbud
Marokko Forbud
Mosambik Forbud (import, produksjon og bruk er

forbudt)
Namibia Midlertidig tillatelse (begrenset bruk)
Nepal Forbud
New Zealand Forbud (gjelder bare bruk som

plantevernmiddel)
Nicaragua Forbud
Niger Forbud
Nigeria Forbud
Oman Forbud
Pakistan Forbud
Paraguay Forbud
Filippinene Forbud
Qatar Forbud
Rwanda Svar tok ikke stilling til import
Samoa Forbud
Sri Lanka Forbud (kvikksølvoksid) Forbud

(fenylkvikksølvacetat) Til latelse
(fenylkvikksølv-dodekenylsuksinat brukt
som biocidmaling � skriftlig tillatelse fra
registreringsmyndigheten kreves)

Saint Lucia Forbud
Sudan Forbud
Surinam Midlert idig forbud (gjelder

metoksyetylkvikksølvacetat)
Sveits Tillatelse (forbudt som plantevernmiddel

og på de fleste andre bruksområder)
Syria Forbud
Tanzania Forbud (gjelder bare bruk som

plantevernmiddel)
Thailand Forbud (gjelder 2-metoksyetylkvikk-

sølvklorid)
Togo Forbud
Trinidad og Tobago Midlertidig tillatelse (begrenset bruk)
Tyrkia Forbud
Uruguay Forbud
Vanuatu Midlertidig forbud
Vietnam Forbud

Lindan Angola Forbud
(EF-nr. 200-401-2) Australia Tillatelse (særskilt importtilatelse kreves
(CAS-nr. 58-89-9) for hver sending. For hver sending kreves

eksportmelding fra den utpekte myndighet
(DNA) i eksportstaten)

Bosnia-Hercegovina Midlertidig forbud
Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Tsjad Midlertidig forbud
Chile Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)
Kina Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter.

Import begrenset til bestemte organer)
Colombia Forbud
Kypros Tillatelse
Estland Forbud
Gabon Midlertidig forbud
Gambia Forbud
Honduras Forbud
Ungarn Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
India Tillatelse (bare etter registrering av import)
Irak Forbud
Kasakhstan Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Latvia Forbud
Madagaskar Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder. Bare

til frøbehandling)
Malaysia Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
Mauritius Forbud
Mexico Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
New Zealand Forbud
Nigeria Midlertidig tillatelse (bare for kakao. Bare

med tillatelse fra FEPA og NAFDAC i
påvente av avvikling)

Norge Forbud
Pakistan Midlertidig forbud
Panama Forbud
Paraguay Forbud
Filippinene Midlertidig tillatelse (begrenset bruk på

ananasbeplantninger)
Samoa Tillatelse (bare til behandling av skabb og

pedikulose (lus) på mennesker)
Slovakia Forbud
Sudan Midlertidig tillatelse (bare 99,5 % teknisk

renhet)
Tanzania Svar tok ikke stilling til import
Thailand Midlertidig tillatelse (krever import- og

produksjonsregistrering samt import-
tilatelse)

Togo Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår
gjelder)

Tyrkia Forbud
Uruguay Midlertidig forbud
Vanuatu Midlertidig forbud

Metamidofos Australia Midlertidig tillatelse
(EF-nr. 233-606-0) Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)
(CAS-nr. 10265-92-6) Tsjad Forbud

Kina Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter.
Import begrenset til bestemte organer)

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Gambia Forbud
Ungarn Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
Irak Forbud
Mauritius Tillatelse (bruk begrenset til personer med

tillatelse)
New Zealand Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)
Filippinene Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
Surinam Tillatelse (gokjenning fra landbruks-

departementet kreves)
Thailand Midlertidig ti l latelse (registrerings-

sertifikat/ importtillatelse)
Vanuatu Forbud

Monokrotofos Australia Midlertidig tillatelse
(EF-nr. 230-042-7) Canada Forbud
(CAS-nr. 6923-22-4) Tsjad Forbud

Kina Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter.
Import begrenset til bestemte organer)

Gambia Forbud
Ungarn Forbud
Irak Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)
Mauritius Forbud
New Zealand Forbud
Filippinene Tillatelse (bare t i l  bekjempelse av

bønnefluer på belgvekster)
Slovakia Forbud
Surinam Tillatelse (gokjenning fra landbruks-

departementet kreves)
Thailand Midlertidig tillatelse (registreringssertifi-

kat/ importtillatelse)
Vanuatu Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder. Bruk

begrenset til CIRAD-forskningsstasjonen)

Paration Australia Midlertidig tillatelse
(EF-nr. 200-271-7) Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)
(CAS-nr. 56-38-2) Tsjad Forbud

Kina Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter.
Import begrenset til bestemte organer)

Gambia Forbud
Ungarn Forbud
Irak Forbud
Mauritius Forbud
New Zealand Forbud
Filippinene Forbud
Slovakia Forbud
Surinam Tillatelse (gokjenning fra landbruks-

departementet kreves)
Thailand Forbud
Vanuatu Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Parationmetyl Australia Midlertidig tillatelse
(EF-nr. 206-050-1) Canada Forbud
(CAS-nr. 298-00-0) Tsjad Forbud

Kina Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter.
Import begrenset til bestemte organer)

Gambia Forbud
Ungarn Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
Irak Forbud
Mauritius Forbud
New Zealand Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)
Filippinene Forbud
Slovakia Forbud
Surinam Tillatelse (gokjenning fra landbruks-

departementet kreves)
Thailand Midlertidig tillatelse (registreringssertifi-

kat/ importtillatelse)
Vanuatu Forbud

Pentaklorfenol Angola Forbud
(EF-nr. 201-778-6) Australia Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)
(CAS-nr. 87-86-5) Bosnia-Hercegovina Midlertidig forbud

Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)
Tsjad Midlertidig forbud
Chile Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)
Kina Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter.

Import begrenset til bestemte organer)
Colombia Forbud
Kypros Forbud
Estland Forbud
Gabon Midlertidig forbud
Gambia Forbud
Ungarn Forbud
India Forbud
Irak Forbud
Kasakhstan Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Latvia Forbud
Madagaskar Forbud
Malaysia Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
Mauritius Forbud
Mexico Midlertidig tillatelse (alminnelige vilkår

gjelder)
New Zealand Forbud
Nigeria Forbud
Norge Forbud
Pakistan Midlertidig forbud
Panama Forbud
Paraguay Forbud
Filippinene Midlertidig tillatelse (bare til trebehandling

utført av FPA-godkjente trebehandlings-
anlegg og -institusjoner)

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Samoa Forbud
Slovakia Forbud
Sudan Forbud
Tanzania Forbud
Thailand Forbud
Togo Midlertidig tillatelse (til vitenskapelige

forsøk)
Tyrkia Forbud
Uruguay Midlertidig forbud
Vanuatu Midlertidig forbud

2,4,5-T Angola Forbud
(EF-nr. 202-273-3) Australia Forbud
(CAS-nr. 93-76-5) Bosnia-Hercegovina Midlertidig forbud

Canada Forbud
Tsjad Midlertidig forbud
Chile Forbud
Kina Forbud
Colombia Forbud
Kypros Forbud
Estland Forbud
Gabon Midlertidig forbud
Gambia Forbud
Honduras Forbud
Ungarn Forbud
India Forbud
Irak Forbud
Kasakhstan Forbud
Republikken Korea Forbud
Kuwait Forbud
Latvia Forbud
Madagaskar Midlertidig forbud
Malaysia Forbud
Mauritius Forbud
Mexico Forbud
New Zealand Forbud
Nigeria Forbud
Norge Forbud
Pakistan Midlertidig forbud
Panama Forbud
Paraguay Midlertidig forbud
Filippinene Forbud
Samoa Forbud
Slovakia Forbud
Sudan Forbud
Tanzania Midlert idig t i l latelse (bare t i l  total

ugressbekjempelse langs veier)
Thailand Forbud
Togo Midlertidig forbud
Tyrkia Forbud
Uruguay Midlertidig forbud
Vanuatu Midlertidig forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Krokidolitt Albania Forbud
(EF-nr. 310-127-6) Algerie Midlertidig tillatelse (forbudt til bruk ved
(CAS-nr. 12001-28-4) framstilling av varer til konsum)

Australia Svar tok ikke stilling til import
Bahrain Forbud
Tsjad Midlertidig forbud
Kina Forbud
Cuba Tillatelse
Kypros Tillatelse (ti l latelse fra arbeids- og

sosialdepartementet, i unntakstilfeller til
særskilt bruk)

Ecuador Midlertidig tillatelse
Den europeiske union

 � Medlemsstatene:
Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Sverige, Tyskland, Østerrike

 � Parter i EØS-avtalen:
Island, Liechtenstein, Norge Forbud

Gambia Midlertidig tillatelse (strengt begrenset til
anleggsvirksomhet)

Guinea Midlertidig tillatelse (til industribruk med
forhåndstillatelse fra miljøverndeparte-
mentet)

Ungarn Forbud (all bruk forbudt)
India Tillatelse (lisens etter anbefaling fra

departementet for kjemiske og
petrokjemiske produkter)

Japan Midlertidig tillatelse
Malaysia Forbud
Nigeria Forbud
Oman Svar tok ikke stilling til import
Papua Ny-Guinea Svar tok ikke stilling til import
Filippinene Midlert idig t i l latelse (midlert idig

importtillatelse fra departementet for miljø
og naturressurser kreves (i henhold til Re
public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse
kan nektes etter vurdering av de
nødvendige data)

Samoa Forbud
Slovakia Tillatelse (vilkår angitt i forskrift nr. 8, 11b,

fra Slovakias helsedepartement, 1990)
Saint Lucia Midlertidig tillatelse
Sveits Tillatelse (dersom planlagt bruk fortsatt

er tillatt i henhold til bestemmelsene i
vedlegg 3.3 til forordningen om miljøfarlige
stoffer)

Tanzania Svar tok ikke stilling til import
Thailand Forbud
Uruguay Svar tok ikke stilling til import

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning
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Polybromerte bifenyler (PBB) Albania Forbud
(EF-nr. 252-994-2, 248-696-7, 237-137-2) Australia Svar tok ikke stilling til import
(CAS-nr. 36355-01-8, 27858-07-7, 13654-09-6) Bahrain Svar tok ikke stilling til import

Tsjad Midlertidig forbud (gjelder bare
heksabrombifenyl)

Kina Tillatelse (tillatelse må innhentes fra Kinas
nasjonale miljøvernbyrå)

Cuba Tillatelse (kan bare importeres med
til latelse fra den utpekte nasjonale
myndighet (DNA). Import er ikke tillatt
dersom stoffet er planlagt brukt i
tekstilproduksjon)

Kypros Midlertidig forbud
Ecuador Midlertidig tillatelse
Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Sverige, Tyskland, Østerrike

 � Parter i EØS-avtalen:
Island, Liechtenstein, Norge Tillatelse (unntatt til bruk i tekstilvarer

beregnet på å komme i kontakt med huden,
f. eks. klær, undertøy, sengetøy)

Gambia Midlertidig forbud
Guinea Midlertidig tillatelse (til industribruk med

forhåndstillatelse fra miljøverndeparte-
mentet)

Ungarn Midlertidig tillatelse (krever tillatelse fra
den nasjonale tjeneste for folkehelse og
sykepleie. PBB er forbudt til bruk i
tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt
med huden)

India Tillatelse (lisens etter anbefaling fra
departementet for kjemiske og
petrokjemiske produkter)

Japan Midlertidig tillatelse
Malaysia Forbud
Nigeria Midlertidig tillatelse (krever godkjenning

fra det nasjonale miljøvernbyrå)
Oman Svar tok ikke stilling til import
Papua Ny-Guinea Svar tok ikke stilling til import
Filippinene Midlert idig t i l latelse (midlert idig

importtillatelse fra departementet for miljø
og naturressurser kreves (i henhold til Re
public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse
kan nektes etter vurdering av de
nødvendige data)

Samoa Forbud
Saint Lucia Midlertidig tillatelse
Sveits Forbud (framstilling, formidling, import og

bruk av stoffet og av produkter som
inneholder stoffet, er forbudt)

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Tillatelse (unntatt til bruk i tekstilvarer
beregnet på å komme i kontakt med huden,
f. eks. klær, undertøy, sengetøy)
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Tanzania Svar tok ikke stilling til import
Thailand Svar tok ikke stilling til import
Uruguay Svar tok ikke stilling til import

Polyklorerte bifenyler (PCB) Albania Forbud
(EF-nr. 215-648-1) Algerie Forbud
(CAS-nr. 1336-36-3) Australia Tillatelse (tillatelse må innhentes fra
unntatt mono- og diklorerte bifenyler handelsdepartementet. En slik tillatelse

omfatter vilkår fastsatt i tollbestemmel-
sene)

Bahrain Forbud
Tsjad Midlertidig tillatelse
Kina Tillatelse (tillatelse må innhentes fra Kinas

nasjonale miljøvernbyrå. Gjelder også im
port av elektrisk utstyr som inneholder
PCB)

Cuba Forbud (selve stoffet og elektrisk utstyr
med et PCB-innhold på over 50 ppm kan
ikke importeres)

Kypros Midlertidig forbud
Ecuador Midlertidig tillatelse
Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Sverige, Tyskland, Østerrike

� Parter i EØS-avtalen:
Island, Liechtenstein, Norge Forbud (i særtilfeller kan det fra sak til sak

gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som
følge av et generelt forbud mot PCB er
import av ethvert preparat med et PCB-
innhold som er høyere enn 0,005 %
forbudt)

Gambia Midlertidig tillatelse (det antas at PCB
importeres i lukkede systemer)

Guinea Midlertidig tillatelse (til industribruk etter
forhåndstil latelse fra det nasjonale
miljøverndepartementet)

Honduras Svar tok ikke stilling til import
Ungarn Midlertidig tillatelse (krever tillatelse fra

den nasjonale tjeneste for folkehelse og
sykepleie. PCB kan ikke brukes i
sammensetninger med et PCB-innhold på
over 0,01 vektprosent)

India Tillatelse (lisens etter anbefaling fra
departementet for kjemiske og
petrokjemiske produkter)

Japan Tillatelse (tillatelse fra statsråden for
internasjonal handel og industri kreves)

Malaysia Forbud

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Forbud (i særtilfeller kan det fra sak til sak
gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som
følge av et generelt forbud mot PCB er
import av ethvert preparat med et PCB-
innhold som er høyere enn 0,005 %
forbudt)
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Nigeria Midlertidig tillatelse (tillatelse fra det
nasjonale miljøvernbyrå kreves)

Oman Svar tok ikke stilling til import
Papua Ny-Guinea Svar tok ikke stilling til import
Filippinene Midlert idig t i l latelse (midlert idig

importtillatelse fra departementet for miljø
og naturressurser kreves (i henhold til Re
public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse
kan nektes etter vurdering av de
nødvendige data)

Samoa Forbud
Slovakia Forbud
Saint Lucia Midlertidig tillatelse
Sveits Forbud (framstilling, formidling, import og

bruk av stoffet og av produkter som
inneholder stoffet, er forbudt)

Tanzania Svar tok ikke stilling til import
Thailand Forbud
Uruguay Svar tok ikke stilling til import

Polyklorerte terfenyler (PCT) Albania Forbud
(EF-nr. 262-968-2) Australia Tillatelse (tillatelse må innhentes fra
(CAS-nr. 61788-33-8) handelsdepartementet. En slik tillatelse

omfatter vilkår fastsatt i tollbestemmel-
sene)

Bahrain Svar tok ikke stilling til import
Tsjad Midlertidig forbud
Kina Tillatelse (tillatelse må innhentes fra Kinas

nasjonale miljøvernbyrå)
Cuba Forbud
Kypros Midlertidig forbud
Ecuador Midlertidig forbud
Den europeiske union
 � Medlemsstatene:

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Sverige, Tyskland, Østerrike

 � Parter i EØS-avtalen:
Island, Liechtenstein, Norge Forbud (i særtilfeller kan det fra sak til sak

gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som
følge av et generelt forbud mot PCT er
import av ethvert preparat med et PCT-
innhold som er høyere enn 0,005 %
forbudt)

Gambia Midlertidig tillatelse (det antas at PCT
importeres i lukkede systemer)

Guinea Midlertidig tillatelse (til industribruk etter
forhåndstil latelse fra det nasjonale
miljøverndepartementet)

Honduras Svar tok ikke stilling til import

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Forbud (i særtilfeller kan det fra sak til sak
gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som
følge av et generelt forbud mot PCT er
import av ethvert preparat med et PCT-
innhold som er høyere enn 0,005 %
forbudt)
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Ungarn Midlertidig tillatelse (krever tillatelse fra
den nasjonale tjeneste for folkehelse og
sykepleie. PCT kan ikke brukes i
sammensetninger med et PCT-innhold på
over 0,01 vektprosent)

India Tillatelse (lisens etter anbefaling fra
departementet for kjemiske og
petrokjemiske produkter)

Japan Midlertidig tillatelse
Malaysia Forbud
Nigeria Midlertidig tillatelse (tillatelse fra det

nasjonale miljøvernbyrå kreves)
Oman Svar tok ikke stilling til import
Papua Ny-Guinea Svar tok ikke stilling til import
Filippinene Midlert idig t i l latelse (midlert idig

importtillatelse fra departementet for miljø
og naturressurser kreves (i henhold til Re
public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse
kan nektes etter vurdering av de
nødvendige data)

Samoa Forbud
Sveits Forbud (framstilling, formidling, import og

bruk av stoffet og av produkter som
inneholder stoffet, er forbudt)

Tanzania Svar tok ikke stilling til import
Thailand Svar tok ikke stilling til import
Uruguay Svar tok ikke stilling til import

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat Albania Forbud
(EF-nr. 204-799-9) Australia Svar tok ikke stilling til import
(CAS-nr. 126-72-7) Bahrain Svar tok ikke stilling til import

Tsjad Midlertidig forbud
Kina Tillatelse (tillatelse må innhentes fra Kinas

nasjonale miljøvernbyrå)
Cuba Tillatelse (kan bare importeres med

til latelse fra den utpekte nasjonale
myndighet. Import er ikke tillatt dersom
stoffet er planlagt brukt i
tekstilproduksjon)

Kypros Midlertidig forbud
Ecuador Midlertidig tillatelse
Den europeiske union
� Medlemsstatene:

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning

Tillatelse (unntatt til bruk i tekstilvarer
beregnet på å komme i kontakt med huden,
f. eks. klær, undertøy, sengetøy)

Belgia, Danmark, Det forente
kongerike, Finland, Frankrike,
Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Nederland, Portugal, Spania,
Sverige, Tyskland, Østerrike

� Parter i EØS-avtalen: Tillatelse (unntatt til bruk i tekstilvarer
Island, Liechtenstein, Norge beregnet på å komme i kontakt med huden,

f. eks. klær, undertøy, sengetøy)
Gambia Midlertidig forbud (den utpekte nasjonale

myndighet krever opplysninger om kilder,
bruk og former av tris)
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Guinea Midlertidig tillatelse (til industribruk etter
forhåndstil latelse fra det nasjonale
miljøverndepartementet)

Honduras Svar tok ikke stilling til import
Ungarn Midlertidig tillatelse (krever tillatelse fra

den nasjonale tjeneste for folkehelse og
sykepleie. Tris kan ikke brukes i
tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt
med huden)

India Tillatelse (lisens etter anbefaling fra
departementet for kjemiske og
petrokjemiske produkter)

Japan Midlertidig tillatelse
Malaysia Forbud
Nigeria Forbud
Oman Svar tok ikke stilling til import
Papua Ny-Guinea Svar tok ikke stilling til import
Filippinene Midlert idig t i l latelse (midlert idig

importtillatelse fra departementet for miljø
og naturressurser kreves (i henhold til Re
public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse
kan nektes etter vurdering av de
nødvendige data)

Samoa Forbud
Slovakia Midlertidig forbud
Saint Lucia Svar tok ikke stilling til import
Sveits Midlertidig tillatelse
Tanzania Svar tok ikke stilling til import
Thailand Svar tok ikke stilling til import
Uruguay Svar tok ikke stilling til import

Kjemikalie  Stat  Importbeslutning


