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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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 157/1999 av 26. november 1999(1).

2) Kommisjonsdirektiv 1999/23/EF av 9. april 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
93/33/EØF om sikringsinnretninger mot
uvedkommendes bruk av motorvogner med to eller tre
hjul(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Kommisjonsdirektiv 1999/24/EF av 9. april 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
93/32/EØF om sikringsutstyr for passasjerer på
motorvogner med to hjul(3) skal innlemmes i avtalen.

4) Kommisjonsdirektiv 1999/25/EF av 9. april 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
93/34/EØF om lovfestede preginger for motorvogner
med to eller tre hjul(4) skal innlemmes i avtalen.

5) Kommisjonsdirektiv 1999/26/EF av 20. april 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
93/94/EØF om plassering av bakre kjennemerke på
motorvogner med to eller tre hjul(5) skal innlemmes i
avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

1. I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 45l (rådsdirektiv
93/32/EØF) tilføyes følgende:

«, endret ved:

– 399 L 0024: Kommisjonsdirektiv 1999/24/EF av 9.
april 1999 (EFT L 104 av 21.4.1999, s. 16).»

2. I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 45m (rådsdirektiv
93/33/EØF) tilføyes følgende:

«, endret ved:

– 399 L 0023: Kommisjonsdirektiv 1999/23/EF av 9.
april 1999 (EFT L 104 av 21.4.1999, s. 13).»

3. I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 45n (rådsdirektiv
93/34/EØF) tilføyes følgende:

«, endret ved:

– 399 L 0025: Kommisjonsdirektiv 1999/25/EF av 9.
april 1999 (EFT L 104 av 21.4.1999, s. 19).»

4. I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 45q (rådsdirektiv
93/94/EØF) tilføyes følgende:

«, endret ved:

– 399 L 0026: Kommisjonsdirektiv 1999/26/EF av 20.
april 1999 (EFT L 118 av 6.5.1999, s. 32).»

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 1/2000

av 4. februar 2000

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

(1) EFT L 61 av 1.3.2001, s. 5, og EØS-tillegget til EFT nr. 11 av 1.3.2001, s. 14.

(2) EFT L 104 av 21.4.1999, s. 13.

(3) EFT L 104 av 21.4.1999, s. 16.

(4) EFT L 104 av 21.4.1999, s. 19.

(5) EFT L 118 av 6.5.1999, s. 32.

2001/EØS/20/01

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN



(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 1999/23/EF, 1999/24/EF,
1999/25/EF og 1999/26/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 5. februar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 4

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

Nr. 20/2 12.4.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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Utferdiget i Brussel, 4. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992
om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(1),
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige,
særlig artikkel 16,

under henvisning til rådsdirektiv 93/33/EØF av 14. juni 1993
om sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av
motorvogner med to eller tre hjul(2), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 93/33/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 92/61/EØF. De bestemmelser som er fastsatt
i direktiv 92/61/EØF med hensyn til kjøretøysystemer,
deler og tekniske enheter, får derfor anvendelse på nevnte
direktiv.

2) Tekniske framskritt tillater nå en tilpasning av direktiv
93/33/EØF til den tekniske utvikling. For å sikre at
typegodkjenningssystemet som helhet virker tilfreds-
stillende, synes det derfor nødvendig å klargjøre eller
utfylle visse bestemmelser i nevnte direktiv.

3) For dette formål er det nødvendig å tilpasse
bestemmelsene om styringens låsevinkel på firehjuls
motorsykler og bestemmelsene om fjerning av nøkkelen
fra innretninger av type 3 som er beregnet på montering
på tre- og firehjuls motorsykler. Det synes dessuten
hensiktsmessig å tillate at det monteres sikrings-
innretninger mot uvedkommendes bruk som er gitt
typegodkjenning for motorvogner med fire hjul, på
motorvogner med to eller tre hjul.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske

utvikling nedsatt ved artikkel 13 i rådsdirektiv
70/156/EØF(3), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/91/EF(4) –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 93/33/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2000 skal medlemsstatene ikke med
begrunnelse i sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk

– nekte å gi EF-typegodkjenning for en type motorvogn
med to eller tre hjul eller en type sikringsinnretning mot
uvedkommendes bruk,

– forby at motorvogner med to eller tre hjul registreres,
selges eller tas i bruk, eller at sikringsinnretninger mot
uvedkommendes bruk selges eller tas i bruk,

dersom sikringsinnretningene mot uvedkommendes bruk
oppfyller kravene i direktiv 93/33/EØF, som endret ved dette
direktiv.

2. Fra 1. juli 2000 skal medlemsstatene nekte å gi EF-
typegodkjenning for enhver type motorvogn med to eller tre
hjul med begrunnelse i sikringsinnretningen mot
uvedkommendes bruk eller enhver type sikringsinnretning mot
uvedkommendes bruk, dersom kravene i direktiv 93/33/EØF,
som endret ved dette direktiv, ikke er oppfylt.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 1999 vedta og
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

De skal anvende bestemmelsene fra 1. januar 2000.

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/23/EF

av 9. april 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/33/EØF
om sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av motorvogner

med to eller tre hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 104 av 21.4.1999, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2000 av 4. februar 2000 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 225 av 10.8.1992, s. 72.

(2) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 32.

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

(4) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. april 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

1. I nr. 3.1 skal ny tekst lyde:

«Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som er gitt typegodkjenning i samsvar med
direktiv 74/61/EØF for motorvogner i gruppe M1 og N1, kan monteres også på motorvogner med to
eller tre hjul.»

2. Nr. 3.11 skal lyde:

«3.11. Dersom sikringsinnretningen er av type 1, 2 eller 3, skal den være slik konstruert at
styringen kan låses bare i en vinkel på minst 20° til venstre og/eller høyre for rett fram-
posisjonen, med unntak for innretninger beregnet på montering på tre- og firehjuls
motorsykler.»

3. Nr. 4.1.2 skal lyde:

«4.1.2. For sikringsinnretninger av type 3 skal det være mulig å forbelaste låsen bare ved inngrep
fra brukeren samtidig med eller i tillegg til at vedkommende vrir om nøkkelen. Med
unntak av tilfellene nevnt i nr. 3.2.3, og med unntak for tre- og firehjuls motorsykler, skal
det ikke være mulig å fjerne nøkkelen når låsen først er forbelastet.»

12.4.2001 Nr. 20/5EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992
om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(1),
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige,
særlig artikkel 16,

under henvisning til rådsdirektiv 93/32/EØF av 14. juni 1993
om sikringsutstyr for passasjerer på motorvogner med to hjul(2),
særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 93/32/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 92/61/EØF. De bestemmelser som er fastsatt
i direktiv 92/61/EØF med hensyn til kjøretøysystemer,
deler og tekniske enheter, får derfor anvendelse på nevnte
direktiv.

2) Tekniske framskritt tillater nå en tilpasning av direktiv
93/32/EØF til den tekniske utvikling. For å sikre at
typegodkjenningssystemet som helhet virker tilfreds-
stillende, synes det derfor nødvendig å klargjøre eller
utfylle visse bestemmelser i nevnte direktiv.

3) For dette formål er det nødvendig å tilpasse
bestemmelsene om feste av stroppen samt henvisningene
oppført i del B av opplysningsdokumentet.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling nedsatt ved artikkel 13 i rådsdirektiv
70/156/EØF(3), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/91/EF(4) –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 93/32/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2000 skal medlemsstatene ikke med
begrunnelse i fastholdingsinnretninger for passasjerer

– nekte å gi EF-typegodkjenning for en type motorvogn
med to hjul eller en type fastholdingsinnretning for
passasjerer,

– forby at motorvogner med to hjul registreres, selges eller
tas i bruk, eller at fastholdingsinnretninger for passasjerer
selges eller tas i bruk,

dersom fastholdingsinnretningene for passasjerer oppfyller
kravene i direktiv 93/32/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. juli 2000 skal medlemsstatene nekte å gi EF-
typegodkjenning for enhver type motorvogn med to hjul med
begrunnelse i fastholdingsinnretningen for passasjerer eller
enhver type fastholdingsinnretning for passasjerer, dersom
kravene i direktiv 93/32/EØF, som endret ved dette direktiv,
ikke er oppfylt.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 1999 vedta og
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

De skal anvende bestemmelsene fra 1. januar 2000.

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

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/24/EF

av 9. april 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/32/EØF
om sikringsutstyr for passasjerer på motorvogner med to hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 104 av 21.4.1999, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2000 av 4. februar 2000 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 225 av 10.8.1992, s. 72.

(2) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 28.

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

(4) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. april 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

1. Nr. 1.1 skal lyde:

«1.1. Stropp

Stroppen skal være festet til setet eller andre deler forbundet med rammen på en slik måte at
den lett kan brukes av passasjeren. Stroppen og festet skal være slik utformet at de uten å
briste kan motstå en loddrett statisk trekkraft på 2 000 N midt på stroppens overflate med et
maksimalt trykk på 2 MPa.»

2. I tillegg I skal del B av opplysningsdokumentet lyde:

«– del B, nr.: 1.4 til og med 1.4.2.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992
om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(1),
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige,
særlig artikkel 16,

under henvisning til rådsdirektiv 93/34/EØF av 14. juni 1993
om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre
hjul(2), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 93/34/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 92/61/EØF. De bestemmelser som er fastsatt
i direktiv 92/61/EØF med hensyn til kjøretøysystemer,
deler og tekniske enheter, får derfor anvendelse på nevnte
direktiv.

2) Tekniske framskritt tillater nå en tilpasning av direktiv
93/34/EØF til den tekniske utvikling. For å sikre at
typegodkjenningssystemet som helhet virker tilfreds-
stillende, synes det derfor nødvendig å klargjøre eller
utfylle visse bestemmelser i nevnte direktiv.

3) For dette formål er det nødvendig å tilpasse visse
symboler som benyttes, og å klargjøre visse krav til de
symboler og tegn som skal benyttes til angivelse av
lovfestede preginger på fabrikantskiltet.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske

utvikling nedsatt ved artikkel 13 i rådsdirektiv
70/156/EØF(3), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/91/EF(4) –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 93/34/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2000 skal medlemsstatene ikke med
begrunnelse i lovfestede preginger

– nekte å gi EF-typegodkjenning for en type motorvogn
med to eller tre hjul,

– forby at motorvogner med to eller tre hjul registreres,
selges eller tas i bruk,

dersom de lovfestede pregingene oppfyller kravene i direktiv
93/34/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. juli 2000 skal medlemsstatene nekte å gi EF-
typegodkjenning for enhver type motorvogn med to eller tre
hjul med begrunnelse i lovfestede preginger, dersom kravene i
direktiv 93/34/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er
oppfylt.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 1999 vedta og
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

De skal anvende bestemmelsene fra 1. januar 2000.

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/25/EF

av 9. april 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/34/EØF
om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 104 av 21.4.1999, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2000 av 4. februar 2000 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 225 av 10.8.1992, s. 72.

(2) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 38.

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

(4) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. april 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

1. Nr. 2.1.4 skal lyde:

«2.1.4. lydnivå når motorvognen er stillestående: ... dB (A) ved .... min-1.»

2. Nr. 3.1.1.2 skal lyde:

«3.1.1.2. Andre felt består av seks tegn (bokstaver eller siffer) som skal angi kjøretøyets generelle
kjennetegn (type, modell og versjon). Dersom produsenten ikke benytter ett eller flere av
tegnene, skal de ubenyttede plassene fylles av alfanumeriske tegn etter produsentens valg
for hvert kjøretøy.»

3. Nr. 3.1.2 skal lyde:

«3.1.2. Kjøretøyets identifikasjonsnummer skal, i den grad det er mulig, angis på en enkelt linje.
Begynnelsen og slutten av linjen skal markeres med et symbol som verken er et arabisk
tall eller en latinsk versal, og som ikke kan forveksles med slike tegn.

Det kan unntaksvis og av tekniske grunner angis også på to linjer. Det skal i så fall ikke
forekomme delinger innenfor noen av de tre feltene, og begynnelsen og slutten av hver
linje skal markeres med et symbol som verken er et arabisk tall eller en latinsk versal, og
som ikke kan forveksles med slike tegn.

Dessuten kan nevnte symbol angis på en linje, mellom de tre feltene (nr. 3.1.1).

Det skal ikke være mellomrom mellom tegnene.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992
om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(1),
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige,
særlig artikkel 16,

under henvisning til rådsdirektiv 93/94/EØF av 29. oktober
1993 om plassering av bakre kjennemerke på motorvogner
med to eller tre hjul(2), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 93/94/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 92/61/EØF. De bestemmelser som er fastsatt
i direktiv 92/61/EØF med hensyn til kjøretøysystemer,
deler og tekniske enheter, får derfor anvendelse på nevnte
direktiv.

2) Tekniske framskritt tillater nå en tilpasning av direktiv
93/94/EØF til den tekniske utvikling. For å sikre at
typegodkjenningssystemet som helhet virker tilfreds-
stillende, synes det derfor nødvendig å klargjøre eller
utfylle visse bestemmelser i nevnte direktiv.

3) For dette formål er det nødvendig å tilpasse
bestemmelsene om kjøretøyers lastevilkår ved måling av
hellingen, og bestemmelsene om størrelsen på
plasseringsstedene ved montering av bakre kjennemerke
på firehjuls motorsykler med karosseri, samt å tilpasse
figur 1 til kjøretøyenes faktiske posisjon under
prøvingene og å tydeliggjøre visse henvisninger i
opplysningsdokumentet.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling nedsatt ved artikkel 13 i rådsdirektiv
70/156/EØF(3), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/91/EF(4) –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 93/94/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2000 skal medlemsstatene ikke med
begrunnelse i plasseringen av bakre kjennemerke

– nekte å gi EF-typegodkjenning for en type motorvogn
med to eller tre hjul,

– forby at motorvogner med to eller tre hjul registreres,
selges eller tas i bruk,

dersom plasseringen av bakre kjennemerke oppfyller kravene i
direktiv 93/94/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. juli 2000 skal medlemsstatene nekte å gi EF-
typegodkjenning for enhver type motorvogn med to eller tre
hjul med begrunnelse i plasseringen av bakre kjennemerke,
dersom kravene i direktiv 93/94/EØF, som endret ved dette
direktiv, ikke er oppfylt.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 1999 vedta og
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

De skal anvende bestemmelsene fra 1. januar 2000.

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/26/EF

av 20. april 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/94/EØF
om plassering av bakre kjennemerke på motorvogner med to eller tre hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 118 av 6.5.1999, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2000 av 4. februar 2000 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 225 av 10.8.1992, s. 72.

(2) EFT L 311 av 14.12.1993, s. 83.

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

(4) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. april 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

1. Nr. 1.1 skal lyde:

«1.1. Mopeder og lette firehjuls motorsykler uten karosseri».

2. Nr. 1.2 skal lyde:

«1.2. Motorsykler, trehjuls motorsykler med høyeste effekt på opp til 15 kW og andre firehjuls
motorsykler enn lette, uten karosseri».

3. Nr. 1.3 skal lyde:

«1.3. Trehjuls motorsykler med høyeste effekt på over 15 kW, lette firehjuls motorsykler med
karosseri og andre firehjuls motorsykler enn lette med karosseri».

4. Nr. 3.1.2 skal lyde:

«3.1.2. kan på et ulastet kjøretøy ha en vertikal helning på inntil 30° når flaten med
registreringsnummeret vender oppover».

5. Nr. 3.1.3 skal lyde:

«3.1.3. kan på et ulastet kjøretøy ha en vertikal helning på inntil 15° når flaten med
registreringsnummeret vender nedover».

6. Nr. 4.1 skal lyde:

«4.1. Ikke noe punkt der kjennemerket plasseres må ligge mer enn 1,50 m over bakken når
kjøretøyet er ulastet».

7. Nr. 5.1 skal lyde:

«5.1. Ikke noe punkt der bakre kjennemerke plasseres må ligge mindre enn 0,20 m over bakken,
eller mindre enn hjulets radius over bakken dersom denne er mindre enn 0,20 m, når
kjøretøyet er ulastet».

8. Figur 1 erstattes med følgende figur:

Figur 1

Vinkel for geometrisk synlighet (toplansvinkel med horisontal skjæringslinje)»

9. Tillegg 1 skal lyde:

«Tillegg 1

Opplysningsdokument med hensyn til plassering av bakre kjennemerke på en type motorvogn
med to eller tre hjul

(Vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler når nevnte søknad ikke sendes sammen med
søknaden om typegodkjenning for kjøretøyet)
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Løpenummer (tildeles av søkeren):

Søknad om typegodkjenning av deler for en type motorvogn med to eller tre hjul med hensyn til
plasseringen av bakre kjennemerke må inneholde opplysningene angitt i følgende numre i vedlegg II del
A til direktiv 92/61/EØF:

– 0.1,

– 0.2,

– 0.4 til 0.6,

– 2.2,

– 2.2.1,

– 9.6,

– 9.6.1».
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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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 144/1999 av 5. november 1999(1).

2) Kommisjonsdirektiv 1999/40/EF av 6. mai 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
79/622/EØF med hensyn til veltevern for jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul (statisk prøving)(2) skal
innlemmes i avtalen.

3) Kommisjonsdirektiv 1999/55/EF av 1. juni 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
77/536/EØF med hensyn til veltevern for jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(3) skal innlemmes i avtalen.

4) Kommisjonsdirektiv 1999/56/EF av 3. juni 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
78/933/EØF med hensyn til montering av lys- og
lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbruks-
traktorer med hjul(4) skal innlemmes i avtalen.

5) Kommisjonsdirektiv 1999/57/EF av 7. juni 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
78/764/EØF med hensyn til førersete for jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(5) skal innlemmes i avtalen.

6) Kommisjonsdirektiv 1999/58/EF av 7. juni 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
79/533/EØF med hensyn til kopling og revers for
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(6) skal
innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

1. I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 1l (rådsdirektiv
77/536/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 L 0055: Kommisjonsdirektiv 1999/55/EF av 1.
juni 1999 (EFT L 146 av 11.6.1999, s. 28).»

2. I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 13 (rådsdirektiv
78/764/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 L 0057: Kommisjonsdirektiv 1999/57/EF av 7.
juni 1999 (EFT L 148 av 15.6.1999, s. 35).»

3. I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 14 (rådsdirektiv
78/933/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 L 0056: Kommisjonsdirektiv 1999/56/EF av 3.
juni 1999 (EFT L 146 av 11.6.1999, s. 31).»

4. I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 16 (rådsdirektiv
79/533/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 L 0058: Kommisjonsdirektiv 1999/58/EF av 7.
juni 1999 (EFT L 148 av 15.6.1999, s. 37).»

5. I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 17 (rådsdirektiv
79/622/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 L 0040: Kommisjonsdirektiv 1999/40/EF av 6.
mai 1999 (EFT L 124 av 18.5.1999, s. 11).»

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 1999/40/EF, 1999/55/EF,
1999/56/EF, 1999/57/EF og 1999/58/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 2/2000

av 4. februar 2000

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

(1) EFT L 15 av 18.1.2001, s. 38, og EØS-tillegget til EFT nr. 3 av 18.1.2001,

s. 190.

(2) EFT L 124 av 18.5.1999, s. 11.

(3) EFT L 146 av 11.6.1999, s. 28.

(4) EFT L 146 av 11.6.1999, s. 31.

(5) EFT L 148 av 15.6.1999, s. 35.

(6) EFT L 148 av 15.6.1999, s. 37.

2001/EØS/20/02



(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 5. februar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Utferdiget i Brussel, 4. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul(1), sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
97/54/EF(2), særlig artikkel 11, 

under henvisning til rådsdirektiv 79/622/EØF av 25. juni 1979
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veltevern
for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (statisk
prøving)(3), sist endret ved direktiv 88/413/EØF( ), særlig
artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å bedre sikkerheten er det nå nødvendig å presisere
reglene for prøving av veltevern, idet det tas hensyn til at
utstyret finnes i mange forskjellige varianter.

2) Reglene for prøving av slike innretninger bør harmoni-
seres med reglene definert i Organisasjonen for
økonomisk samarbeid og utviklings (OECD) regelverk 4
for offisiell prøving av veltevern for landbrukstraktorer
(statisk prøving).

3) Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling
nedsatt ved artikkel 12 i direktiv 74/150/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til direktiv 79/622/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. juli 2000 kan ikke medlemsstatene:

– nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet
nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv
74/150/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning for en
type traktor, eller

– forby at traktorer tas i bruk,

dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv
79/622/EØF, som endret ved dette direktiv. 

2. Fra 1. januar 2001:

– kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet
nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv
74/150/EØF for en type traktor som ikke oppfyller
kravene i direktiv 79/622/EØF, som endret ved dette
direktiv,

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv
79/622/EØF, som endret ved dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
innen 30. juni 2000. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/40/EF

av 6. mai 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 79/622/EØF med hensyn til veltevern
for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (statisk prøving) (*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 124 av 18.5.1999, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2000 av 4. februar 2000 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 84 av 28.3.1974, s. 10.

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

(3) EFT L 179 av 17.7.1979, s. 1.

(4) EFT L 200 av 26.7.1988, s. 32.
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Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. mai 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

I vedlegg II og III til direktiv 79/622/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II nr. 1.2.4 skal nytt ledd lyde:

«Alle deler som føreren selv kan fjerne, skal fjernes ved prøving. Dersom det er mulig å holde dørene
og vinduene åpne eller fjerne dem når traktoren er i bruk, skal de holdes åpne eller være fjernet under
prøving, slik at de ikke øker veltevernets styrke. Dersom de i denne stillingen utgjør en fare for
føreren i tilfelle traktoren velter, skal dette framgå av prøvingsrapporten.»

2. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1.3 første ledd tilføyes følgende punktum:

«For en traktor med vendbar førerplass, skal belastningen påføres mot den øverste kanten til
veltevernet midt mellom setets to referansepunkter.» 

b) nytt nr. 2.2.11, 2.2.12 og 2.2.13 skal lyde:

«2.2.11. For en traktor med vendbar førerplass, skal frisonen være en kombinasjon av de to
frisonene som defineres av rattets og setets to stillinger.

2.2.12. For en traktor som kan utstyres med forskjellige seter, skal prøvingen være basert på
en kombinasjon av de frisonene som defineres av referansepunktene for alle mulige
seter. Veltevernet må ikke trenge inn i den kombinerte frisonen rundt de forskjellige
referansepunktene for setet. 

2.2.13. Dersom det foreslås en ny type sete etter at prøvingen har funnet sted, skal det foretas
en beregning for å bestemme om frisonen rundt det nye setets referansepunkt ligger
innenfor den frisonen som er fastsatt tidligere. Dersom dette ikke er tilfelle, skal det
foretas ny prøving.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul(1), sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
97/54/EF(2), særlig artikkel 11, 

under henvisning til rådsdirektiv 77/536/EØF av 28. juni 1977
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veltevern
for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3), sist endret
ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig
artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å bedre sikkerheten og ta hensyn til de stadig mer
forskjelligartede traktorene på markedet, er det nå
nødvendig med bestemmelser som sikrer lik behandling
for traktorer med vendbar førerplass, det vil si med vend-
bart sete og ratt som er utformet for å øke allsidigheten
ved bruk og forbedre overblikket over arbeidsredskapen.

2) Reglene for prøving av veltevern bør harmoniseres med
reglene definert i Organisasjonen for økonomisk
samarbeid og utviklings (OECD) regelverk 3 for offisiell
prøving av veltevern for landbrukstraktorer (dynamisk
prøving).

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling nedsatt ved artikkel 12 i direktiv 74/150/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I, II og III til direktiv 77/536/EØF endres i samsvar
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. juli 2000 kan ikke medlemsstatene:

– nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet
nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv
74/150/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning for en
type traktor, eller

– forby at traktorer tas i bruk,

dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv
77/536/EØF, som endret ved dette direktiv. 

2. Fra 1. januar 2001:

– kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet
nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv
74/150/EØF for en type traktor som ikke oppfyller
kravene i direktiv 77/536/EØF, som endret ved dette
direktiv,

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv
77/536/EØF, som endret ved dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
innen 30. juni 2000. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/55/EF

av 1. juni 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/536/EØF med hensyn til 
veltevern for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 146 av 11.6.1999, s. 28, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2000 av 4. februar 2000 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 84 av 28.3.1974, s. 10.

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

(3) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 1.
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Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. juni 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

I vedlegg I, II og III til direktiv 77/536/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I nr. 2.2 skal nytt tredje strekpunkt lyde:

«– for traktorer med vendbar førerplass (dvs. med vendbart sete og ratt) eller som kan utstyres med
forskjellige seter, får bare prøvingsmetoden beskrevet i del B i vedlegg III anvendelse.»

2. I vedlegg II skal nytt nr. 3.1.1.5 lyde:

«3.1.1.5. For en traktor med vendbar førerplass (dvs. med vendbart sete og ratt), skal det første
slaget skje i lengderetningen og påføres på den tyngste enden (med mer enn 50 % av
traktorens masse). Det skal følges av en vertikal belastningsprøving på den samme enden.
Det andre slaget skal skje på den letteste enden, og det tredje slaget skal skje fra siden. Til
slutt skal det foretas en vertikal belastningsprøving på den letteste enden.»

3. I del B i vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1.3.1 annet ledd tilføyes følgende punktum:

«For en traktor med vendbar førerplass (dvs. med vendbart sete og ratt), skal slagpunktet
bestemmes ut fra skjæringspunktet mellom traktorens medianplan og et plan vinkelrett på dette,
av en rett linje gjennom et punkt som ligger like langt fra setets to referansepunkter.» 

b) nytt nr. 2.2.11, 2.2.12 og 2.2.13 skal lyde:

«2.2.11. For en traktor med vendbar førerplass (dvs. med vendbart sete og ratt), skal frisonen
være en kombinasjon av de to frisonene som defineres av rattets og setets to stillinger.

2.2.12. For en traktor som kan utstyres med forskjellige seter, skal prøvingen være basert på
en kombinasjon av de frisonene som defineres av referansepunktene for alle mulige
seter. Veltevernet må ikke trenge inn i den kombinerte frisonen rundt de forskjellige
referansepunktene for setet. 

2.2.13. Dersom det foreslås en ny type sete etter at prøvingen har funnet sted, skal det foretas
en beregning for å bestemme om frisonen rundt det nye setets referansepunkt ligger
innenfor den frisonen som er fastsatt tidligere. Dersom dette ikke er tilfelle, skal det
foretas ny prøving.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul(1), sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
97/54/EF(2), særlig artikkel 11, 

under henvisning til rådsdirektiv 78/933/EØF av 17. oktober
1978 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(3), sist endret ved direktiv
97/54/EF, særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å bedre sikkerheten er det nå nødvendig å presisere
reglene for hvordan lyssignalinnretninger skal monteres.

2) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling nedsatt ved artikkel 12 i direktiv 74/150/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedleggene til direktiv 78/933/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. juli 2000 kan ikke medlemsstatene:

– nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet nevnt
i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF,
eller å gi nasjonal typegodkjenning for en type traktor, eller

– forby at traktorer tas i bruk,

dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv
78/933/EØF, som endret ved dette direktiv. 

2. Fra 1. januar 2001:

– kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet nevnt
i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF
for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv
78/933/EØF, som endret ved dette direktiv,

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv
78/933/EØF, som endret ved dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
innen 30. juni 2000. De skal umiddelbart underrette Kommi-
sjonen om dette.

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

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. juni 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/56/EF

av 3. juni 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/933/EØF
med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger

på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 146 av 11.6.1999, s. 31, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2000 av 4. februar 2000 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 84 av 28.3.1974, s. 10.

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

(3) EFT L 325 av 20.11.1978, s. 16.



VEDLEGG

I vedleggene til direktiv 78/933/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) i nr. 3.13:

– utgår uttrykket «selektivt gult» alle steder,

– niende strekpunkt utgår resten av punktum etter ordet «hvitt»,

– oppheves siste ledd,

b) nr. 4.2.4.2.2 skal lyde:

«4.2.4.2.2 på traktorer utstyrt for frontmonterte innretninger, skal det i tillegg til lyktene nevnt
i nr. 4.2.4.2.1, være tillatt med to lykter for nærlys i en høyde som ikke overstiger 
3 000 mm, dersom de elektriske forbindelsene er slik utformet at to lyktepar for
nærlys ikke kan innkoples samtidig.»,

c) i nr. 4.7.1 endres «Valgfri» til «Påbudt»,

d) i nr. 4.9.4.2 endres «2 100 mm» til «2 300 mm».

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) etter tittelen erstattes teksten:

«Artikkel 4 nr. 2 og artikkel 10 i rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
og med største konstruksjonshastighet mellom 6 og 25 km/t»

med:

«Artikkel 4 nr. 2 og artikkel 10 i rådsdirektiv 74/150/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul»,

b) til slutt i fotnote 1 utgår «og med høyeste konstruksjonshastighet mellom 6 og 25 km/t». 
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul(1), sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
97/54/EF(2), særlig artikkel 11, 

under henvisning til rådsdirektiv 78/764/EØF av 25. juli 1978
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om førersete
for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3), sist endret
ved direktiv 97/54/EF, særlig artikkel 10, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å bedre sikkerheten er det nå nødvendig å presisere
reglene for hvordan førersetet skal monteres for å unngå
dårlige ergonomiske forhold.

2) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling nedsatt ved artikkel 12 i direktiv 74/150/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg IV til direktiv 78/764/EØF skal nr. 1.1.5 lyde:

«1.1.5. når setet kan justeres bare i høyde- og lengde-
retningen, skal lengdeaksen gjennom setets
referansepunkt være parallell med traktorens
vertikalplan i lengderetningen gjennom rattets
sentrum, med en tillatt sideforskyvning på 100 mm,» 

Artikkel 2

1. Fra 1. juli 2000 kan ikke medlemsstatene:

– nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet
nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv
74/150/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning for en
type traktor, eller

– forby at traktorer tas i bruk,

dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv
78/764/EØF, som endret ved dette direktiv. 

2. Fra 1. januar 2001:

– kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet
nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv
74/150/EØF for en type traktor som ikke oppfyller
kravene i direktiv 78/764/EØF, som endret ved dette
direktiv,

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv
78/764/EØF, som endret ved dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
innen 30. juni 2000. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/57/EF

av 7. juni 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/764/EØF med hensyn til 
førersete for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 148 av 15.6.1999, s. 35, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2000 av 4. februar 2000 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 84 av 28.3.1974, s. 10.

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

(3) EFT L 255 av 18.9.1978, s. 1.



Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. juni 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul(1), sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
97/54/EF(2), særlig artikkel 11, 

under henvisning til rådsdirektiv 79/533/EØF av 17. mai 1979
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kopling og
revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3), sist
endret ved direktiv 97/54/EF, særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å bedre sikkerheten er det nå nødvendig å presisere
kravene til koplinger.

2) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling nedsatt ved artikkel 12 i direktiv 74/150/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg I til direktiv 79/533/EØF gjøres følgende endringer i
nr. 3:

1. første ledd skal lyde:

«Innretningen skal ha form som en klo. Åpningen midt på
låsepinnen skal være 60 mm + 0,5/- 1,5 mm, og kloens
dybde fra pinnens midtpunkt skal være 62 mm ± 0,5
mm.» 

2. figuren utgår.

Artikkel 2

1. Fra 1. juli 2000 kan ikke medlemsstatene:

– nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet
nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv
74/150/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning for en
type traktor, eller

– forby at traktorer tas i bruk,

dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv
79/533/EØF, som endret ved dette direktiv. 

2. Fra 1. januar 2001:

– kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet
nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv
74/150/EØF for en type traktor som ikke oppfyller
kravene i direktiv 79/533/EØF, som endret ved dette
direktiv,

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv
79/533/EØF, som endret ved dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
innen 30. juni 2000. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/58/EF

av 7. juni 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 79/533/EØF med hensyn til kopling
og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 148 av 15.6.1999, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2000 av 4. februar 2000 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 84 av 28.3.1974, s. 10.

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

(3) EFT L 145 av 13.6.1979, s. 20.



Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. juni 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 189 av 22.7.1999, s. 52, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 

av 22.7.1999, s. 1.

(2) EFT L 74 av 15.3.2001, s. 6, og EØS-tillegget til EFT nr. 14 av 15.3.2001,

s. 19.

(3) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 20. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 82/98 av 25. september 1998(1).

2) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 178/1999 av 17. desember 1999(2).

3) Rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april 1999 om
transportabelt trykkutstyr(3) skal innlemmes i avtalen.

4) Rådsdirektiv 1999/36/EF har til formål å styrke
sikkerheten med hensyn til transportabelt trykkutstyr og å
sikre fritt varebytte for slikt utstyr, og direktivet skal
derfor innlemmes både i avtalens vedlegg II og vedlegg
XIII –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel VIII etter nr. 6a (europa-
parlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF) skal nytt nr. 6b lyde:

«6b. 399 L 0036: Rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april
1999 om transportabelt trykkutstyr (EFT L 138 av
1.6.1999, s. 20).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 17e (rådsdirektiv 94/55/EF)
skal nytt nr. 17f lyde:

«17f. 399 L 0036: Rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april
1999 om transportabelt trykkutstyr (EFT L 138 av
1.6.1999, s. 20).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 42b (rådsdirektiv 96/49/EF)
skal nytt nr. 42c lyde:

«42c. 399 L 0036: Rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april
1999 om transportabelt trykkutstyr (EFT L 138 av
1.6.1999, s. 20).»

Artikkel 4

Teksten til rådsdirektiv 1999/36/EF på islandsk og norsk, som
er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 5. februar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 6

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 3/2000

av 4. februar 2000

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

2001/EØS/20/03

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav c),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Innenfor rammen av den felles transportpolitikk må det
treffes tilleggstiltak for å sikre transportsikkerheten.

2) De enkelte medlemsstater krever på nåværende tidspunkt
at alt transportabelt trykkutstyr som skal brukes på deres
territorium, må gjennomgå sertifisering og kontroll,
herunder periodisk kontroll, av deres utpekte organer.
Denne praksisen, som krever flere godkjenninger dersom
utstyret under én transportoperasjon skal brukes i mer
enn én stat, utgjør en hindring for levering av
transporttjenester i Fellesskapet. For å gjøre det enklere å
bruke transportabelt trykkutstyr på en annen medlems-
stats territorium i forbindelse med transport, er det
berettiget med fellesskapstiltak for å harmonisere
framgangsmåtene for godkjenning.

3) Det bør treffes tiltak for gradvis å opprette et indre
marked for transport, særlig for å sikre fri omsetning av
transportabelt trykkutstyr.

4) En slik harmonisering kan bare oppnås ved tiltak på
fellesskapsplan, siden medlemsstatene alene eller
gjennom internasjonale avtaler ikke kan skape den
samme graden av harmonisering med hensyn til
godkjenninger av slikt utstyr. På nåværende tidspunkt er
anerkjennelse av godkjenninger gitt i de enkelte
medlemsstater, ikke tilfredsstillende på grunn av det
element av skjønn dette innebærer.

5) Et rådsdirektiv er det mest hensiktsmessige juridiske
instrument for å forbedre dette utstyrets sikkerhet, siden
det gir medlemsstatene et rammeverk for ensartet og
obligatorisk anvendelse av framgangsmåtene for
godkjenning.

6) Rådsdirektiv 94/55/EF(4) og 96/49/EF(5) har utvidet
anvendelsen av bestemmelsene i ADR(6) og RID(7) slik
at de omfatter nasjonal trafikk for å harmonisere
vilkårene for vei- og jernbanetransport av farlig gods i
hele Fellesskapet.

7) Direktiv 94/55/EF og 96/49/EF gir mulighet til å anvende
framgangsmåter for samsvarsvurdering på grunnlag av
moduler i samsvar med beslutning 93/465/EØF(8), på
visse nye former for transportabelt trykkutstyr. Denne
muligheten bør erstattes av en forpliktelse og utvides til å
omfatte alle nye former for transportabelt trykkutstyr som
brukes til transport av farlig gods og hører inn under
virkeområdet til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

RÅDSDIREKTIV 1999/36/EF

av 29. april 1999

om transportabelt trykkutstyr(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 138 av 1.6.1999, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2000 av 4. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 95 av 24.3.1997, s. 2 og EFT C 186 av 16.6.1998, s. 11.

(2) EFT C 296 av 29.9.1997, s. 6.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 19. februar 1998 (EFT C 80 av 16.3.1998, s.
217), Rådets felles holdning av 30. november 1998 (EFT C 18 av
22.1.1999, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 10. mars 1999 (ennå
ikke offentliggjort i EFT).

(4) Rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods (EFT L 319 av
12.12.1994, s. 7).

(5) Rådsdirektiv 96/49/EF av 23. juli 1996 om tilnærming av lovgjevinga i
medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods (EFT L 235 av
17.9.1996, s. 25).

(6) ADR: Den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods.

(7) RID: Internasjonalt reglement for transport av farlig gods med jernbane,
som oppført i tillegg I til vedlegg B i den endrede versjonen av overens-
komsten om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF).

(8) Rådsbeslutning 93/465/EØF av 22. juli 1993 om modulene for de
forskjellige fasene i rutinene for samsvarsvurdering og reglene for påføring
og bruk av CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene om teknisk
harmonisering (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23).
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8) Direktiv 97/23/EF(1) fastsetter allmenne krav til fri
omsetning av og sikkerhet ved trykkutstyr.

9) Aerosolbeholdere og gassflasker til pusteapparater bør
holdes utenfor dette direktivs virkeområde, siden direktiv
75/324/EØF(2) og direktiv 97/23/EØF allerede omfatter
deres frie omsetning og sikkerhet.

10) Anerkjennelse av godkjenningsbevisene utstedt av
inspeksjonsorganene utpekt av medlemsstatenes
vedkommende myndigheter, av framgangsmåtene for
samsvarsvurdering eller ny samsvarsvurdering, og av
framgangsmåtene for periodisk kontroll er med på å
fjerne hindringene for adgangen til å yte transport-
tjenester. Medlemsstatene kan ikke nå dette målet på
tilfredsstillende måte på noe annet plan. For å fjerne
elementet av skjønn er det nødvendig å klargjøre hvilke
framgangsmåter som skal følges.

11) Det er nødvendig å fastsette felles regler for
anerkjennelse av utpekte inspeksjonsorganer som sikrer
at direktiv 94/55/EF og 96/49/EF overholdes. Disse felles
reglene vil fjerne unødvendige kostnader og administra-
tive framgangsmåter knyttet til godkjenning av utstyr, og
vil fjerne teknisk handelshindringer. 

12) For at transport mellom en medlemsstat og en tredjestat
ikke skal hindres, bør dette direktiv ikke anvendes på
transportabelt trykkutstyr som bare brukes til transport av
farlig gods mellom Fellesskapets og en tredjestats
territorium.

13) Medlemsstatene skal utpeke inspeksjonsorganer som har
rett til å utføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering
eller ny samsvarsvurdering og periodiske kontroller. De
skal også sikre at disse organene er tilstrekkelig
uavhengige, effektive og faglig i stand til å utføre de
oppgaver de er pålagt. 

14) Det bør innføres særlige framgangsmåter for samsvars-
vurdering av nye ventiler og annet tilbehør som brukes til
transport.

15) Det bør innføres bestemmelser med hensyn til ny
vurdering av eksisterende utstyr, som definert i vedlegg
IV del II, slik at dette direktiv kan anvendes på slikt
utstyr.

16) Ved hjelp av framgangsmåtene for samsvarsvurdering
definert i vedlegg IV del I, må det godtgjøres at nytt
utstyr oppfyller de tekniske bestemmelsene i vedleggene
til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF. Periodisk kontroll av
eksisterende utstyr skal utføres i samsvar med
framgangsmåtene definert i vedlegg IV del III.

17) Utstyr nevnt i dette direktiv, skal være påført et merke
som angir at utstyret er i samsvar med kravene i direktiv
94/55/EF eller 96/49/EF og i dette direktiv, for å kunne
markedsføres, påfylles, brukes og påfylles på nytt i
samsvar med den bruk det er beregnet på.

18) Medlemsstatene skal tillate at transportabelt trykkutstyr
påført merket nevnt i vedlegg VII, er i fri omsetning på
deres territorium og kan markedsføres, brukes under all
transport eller brukes i samsvar med det formål det er
beregnet til, uten at det skal gjennomgå videre vurdering
eller oppfylle ytterligere tekniske krav. 

19) En medlemsstat bør, under forutsetning av at den
underretter Kommisjonen, kunne treffe tiltak for å
begrense eller forby at utstyr markedsføres eller brukes i
tilfeller der det utgjør en særlig risiko for sikkerheten.

20) Det bør brukes en komitéframgangsmåte ved endring av
vedleggene til dette direktiv, og ved en forlengelse av
fristen for direktivets anvendelse på visse former for
transportabelt trykkutstyr.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF av 29. mai 1997 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om trykkutstyr (EFT L 181 av
9.7.1997, s. 1).

(2) Rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om aerosolbokser (EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40).
Direktivet endret ved direktiv 94/1/EF (EFT L 23 av 28.1.1994, s. 28).
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21) Det bør fastsettes en overgangsordning som gjør det
mulig å markedsføre og ta i bruk trykkutstyr som er
produsert i samsvar med de nasjonale regler som er
gjeldende før dette direktiv får anvendelse.

22) Direktiv 84/525/EØF(1), 84/526/EØF(2) og 84/527/EØF(3)
om gassflasker fastsetter en framgangsmåte for samsvar
som er annerledes enn den som er fastsatt i dette direktiv.
Det bør innføres en felles framgangsmåte for alt
transportabelt trykkutstyr.

23) Det bør fastsettes en framgangsmåte for periodisk kontroll
for eksisterende gassflasker som er i samsvar med direktiv
84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

1. Formålet med dette direktiv er å forbedre sikkerheten
med hensyn til transportabelt trykkutstyr godkjent for
innenlands transport av farlig gods på vei og jernbane, og å
sikre fri omsetning av slikt utstyr i Fellesskapet, herunder
markedsføring, ibruktaking og gjentatt bruk.

2. Dette direktiv får anvendelse:

a) med hensyn til markedsføring, på nytt transportabelt
trykkutstyr som definert i artikkel 2,

b) med hensyn til ny samsvarsvurdering, på eksisterende
transportabelt trykkutstyr som definert i artikkel 2, som
oppfyller de tekniske kravene fastsatt i direktiv 94/55/EF
og 96/49/EF,

c) med hensyn til gjentatt bruk og periodisk kontroll:

– på transportabelt trykkutstyr nevnt i bokstav a) og b),

– på eksisterende gassflasker påført samsvarsmerket
fastsatt i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF og
84/527/EØF.

3. Transportabelt trykkutstyr som ble markedsført før 1. juli
2001, eller når det gjelder artikkel 18, innen to år etter denne
dato, og som ikke har gjennomgått ny samsvarsvurdering for å
oppfylle kravene i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, skal ligge
utenfor dette direktivs virkeområde.

4. Transportabelt trykkutstyr som brukes bare til transport
av farlig gods mellom Fellesskapets territorium og en
tredjestats territorium, utført i samsvar med artikkel 6 nr. 1 og
artikkel 7 i direktiv 94/55/EF eller artikkel 6 nr. 1 og artikkel 7
nr. 1 og 2 i direktiv 96/49/EF, skal ligge utenfor dette direktivs
virkeområde.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «transportabelt trykkutstyr»,

– alle beholdere (flasker, rør, trykkfat, kryogen-
beholdere, flaskebatterier som definert i vedlegg A til
direktiv 94/55/EF),

– alle tanker, herunder avtakbare tanker, tankcontainere
(mobile tanker), tanker til tankvogner, tanker eller
beholdere til batterikjøretøyer eller batterivogner,
tanker til tankkjøretøyer,

som brukes til transport av gasser i klasse 2 i samsvar
med vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, og til
transport av visse farlige stoffer i andre klasser angitt i
vedlegg VI til dette direktiv, herunder tilhørende ventiler
og annet tilbehør som brukes til transport. 

Denne definisjonen omfatter ikke utstyr som er omfattet
av de allmenne unntaksbestemmelsene som får
anvendelse på små mengder, og av de særlige tilfellene
fastsatt i vedlegg A til direktiv 94/55/EF og i vedlegget til
direktiv 96/49/EF, samt aerosolbeholdere (FN-nummer
1950) og gassflasker for pusteapparater,

2. «merke», symbolet fastsatt i artikkel 10,

(1) Rådsdirektiv 84/525/EØF av 17. september 1984 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om sømløse gassflasker av stål (EFT L 300 av
19.11.1984, s. 1).

(2) Rådsdirektiv 84/526/EØF av 17. september 1984 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om sømløse gassflasker av ulegert og legert
aluminium (EFT L 300 av 19.11.1984, s. 20).

(3) Rådsdirektiv 84/527/EØF av 17. september 1984 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om sveisede gassflasker av ulegert stål (EFT L
300 av 19.11.1984, s. 48).
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3. «framgangsmåter for samsvarsvurdering», de framgangs-
måter som er nevnt i vedlegg IV del I,

4. «ny samsvarsvurdering», framgangsmåten for etter-
følgende vurdering, på anmodning fra eieren eller dennes
representant etablert i Fellesskapet eller fra innehaveren,
av om transportabelt trykkutstyr som allerede er
produsert og tatt i bruk før 1. juli 2001, eller når det
gjelder artikkel 18, innen to år etter denne dato, er i
samsvar med kravene i vedleggene til direktiv 94/55/EF
og 96/49/EF,

5. «meldt organ», et inspeksjonsorgan utpekt av den
nasjonale vedkommende myndighet i en medlemsstat i
samsvar med artikkel 8, og som oppfyller kriteriene i
vedlegg I og II,

6. «godkjent organ», et inspeksjonsorgan utpekt av den
nasjonale vedkommende myndighet i en medlemsstat i
samsvar med artikkel 9, og som oppfyller kriteriene i
vedlegg I og III.

Artikkel 3

Samsvarsvurdering for markedsføring av nytt
transportabelt trykkutstyr i Fellesskapet

1. Nye beholdere og nye tanker skal oppfylle de relevante
bestemmelsene i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF. Slikt
transportabelt trykkutstyrs samsvar med disse bestemmelsene
skal fastsettes av et meldt organ utelukkende i samsvar med
framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i vedlegg IV
del I og angitt i vedlegg V.

2. Nye ventiler og annet tilbehør som brukes til transport,
skal oppfylle de relevante bestemmelsene i vedleggene til
direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

3. Ventiler og annet tilbehør som har en direkte sikkerhets-
funksjon i det transportable trykkutstyret, særlig sikkerhets-
ventiler, påfyllings- og tømmingsventiler og flaskeventiler,
skal gjennomgå en framgangsmåte for samsvarsvurdering som
stiller minst like høye krav som framgangsmåten for
beholderen eller tanken de monteres på.

Slike ventiler og annet tilbehør som brukes til transport, kan
underkastes en framgangsmåte for samsvarsvurdering som er
forskjellig fra framgangsmåten for beholderen eller tanken. 

4. Dersom direktiv 94/55/EF og 96/49/EF ikke inneholder
noen detaljerte tekniske bestemmelser for ventilene og
tilbehøret nevnt i nr. 3, skal slike ventiler og slikt tilbehør
oppfylle kravene i direktiv 97/23/EF, og i henhold til nevnte
direktiv, gjennomgå en framgangsmåte for samsvarsvurdering
i kategori II, III eller IV som fastsatt i artikkel 10 i direktiv
97/23/EF, avhengig av om beholderen eller tanken tilhører
kategori 1, 2 eller 3 som fastsatt i vedlegg V til dette direktiv.

5. Ingen medlemsstat skal forby, begrense eller hindre
markedsføring eller ibruktaking på sitt territorium av
transportabelt trykkutstyr nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a),
som oppfyller kravene i dette direktiv og er påført det relevante
merket fastsatt i artikkel 10 nr. 1 og 2.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering for markedsføring av nytt
transportabelt trykkutstyr på det nasjonale marked

1. Som unntak fra artikkel 3 kan medlemsstatene på sitt
territorium tillate at brukere markedsfører, transporterer og tar
i bruk beholdere, herunder tilhørende ventiler og annet tilbehør
som brukes til transport, som omfattes av artikkel 1 nr. 2
bokstav a), hvis samsvarsvurdering er utført av et godkjent
organ. 

2. Transportabelt trykkutstyr hvis samsvarsvurdering er
utført av et godkjent organ, kan ikke være påført merket
beskrevet i artikkel 10 nr. 1.

3. Det godkjente organ skal arbeide utelukkende for den
organisasjonen organet er en del av.

4. De framgangsmåtene som får anvendelse ved
samsvarsvurdering utført av godkjente organer, er modul A1,
C1, F og G, som beskrevet i vedlegg IV del I.

5. Virkningene av denne artikkel skal overvåkes av
Kommisjonen og vurderes fra 1. juli 2004. For dette formål
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skal medlemsstatene oversende Kommisjonen alle nyttige
opplysninger om gjennomføringen av denne artikkel. Om
nødvendig skal vurderingen følges av et forslag til endring av
dette direktiv.

Artikkel 5

Ny samsvarsvurdering for eksisterende transportabelt
trykkutstyr

1. Et meldt organ skal i samsvar med framgangsmåten for
ny samsvarsvurdering i vedlegg IV del I til dette direktiv,
fastsette om det transportable trykkutstyret nevnt i artikkel 1
nr. 2 bokstav b), er i samsvar med de relevante bestemmelsene
i vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

Dersom slikt utstyr er serieprodusert, kan medlemsstatene
tillate at ny samsvarsvurdering av beholdere, herunder
tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes til transport,
utføres av et godkjent organ, forutsatt at ny typesamsvars-
vurdering utføres av et meldt organ.

2. Ingen medlemsstat skal forby, begrense eller hindre
markedsføring eller ibruktaking på sitt territorium av
transportabelt trykkutstyr nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b),
som oppfyller kravene i dette direktiv og er påført det relevante
merket fastsatt i artikkel 10 nr. 1.

Artikkel 6

Periodisk kontroll og gjentatt bruk

1. Periodisk kontroll av beholdere, herunder tilhørende
ventiler og annet tilbehør som brukes til transport, nevnt i
artikkel 1 nr. 2 bokstav c), skal organiseres av et meldt eller
godkjent organ i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
vedlegg IV del III. Periodisk kontroll av tanker, herunder
tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes til transport,
skal organiseres av et meldt organ i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i vedlegg IV del III modul 1.

Medlemsstatene kan imidlertid tillate at periodisk kontroll av
tanker utført på deres territorium også utføres av de godkjente
organer som er anerkjent for å utføre periodisk kontroll av

tanker, og som handler under tilsyn av et meldt organ i henhold
til framgangsmåten fastsatt i vedlegg IV del III modul 2 om
periodisk kontroll ved bruk av kvalitetssikring. 

2. Det transportable trykkutstyret nevnt i artikkel 1 nr. 2,
kan underkastes periodisk kontroll i enhver medlemsstat.

3. Ingen medlemsstat kan, av årsaker som vedrører det
transportable trykkutstyret som sådan, forby, begrense eller
hindre bruk (herunder påfylling, oppbevaring, tømming og ny
påfylling) på sitt territorium av følgende transportable
trykkutstyr: 

– utstyret nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b) og bokstav
c) første strekpunkt, som oppfyller bestemmelsene i dette
direktiv og er påført det tilsvarende merket,

– eksisterende gassflasker påført samsvarsmerket fastsatt i
direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF, og
merket og identifikasjonsnummeret nevnt i artikkel 10 nr.
3 i dette direktiv som angir at de har gjennomgått
periodisk kontroll.

4. Medlemsstatene kan fastsette nasjonale krav for
oppbevaring eller bruk av transportabelt trykkutstyr, men ikke
for selve det transportable trykkutstyret eller tilbehøret som er
nødvendig ved transport. Medlemsstaten kan imidlertid i
henhold til artikkel 7 beholde nasjonale krav for
tilkoplingsinnretninger, fargekoder og referansetemperaturer.

Artikkel 7

Nasjonale bestemmelser

1. En medlemsstat kan beholde sine nasjonale
bestemmelser med hensyn til innretninger som er beregnet på
tilkopling til annet utstyr og fargekoder for transportabelt
trykkutstyr, inntil europeiske standarder for bruk tilføyes i
vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

Dersom det oppstår sikkerhetsproblemer med hensyn til
transport eller bruk av visse typer av gasser, kan det imidlertid
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15, fastsettes en kort
overgangsperiode slik at medlemsstatene kan beholde sine
nasjonale bestemmelser også etter at de europeiske standardene
er tilføyd i vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.
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2. Medlemsstater med en omgivelsestemperatur som
jevnlig er lavere enn –20 °C, kan fastsette strengere standarder
med hensyn til driftstemperaturen for materiale som er
beregnet på innenlands transport av farlig gods på sitt
territorium, inntil bestemmelser om passende referanse-
temperaturer for bestemte klimasoner er innarbeidet i
vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

Artikkel 8

Meldte organer

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og de
andre medlemsstatene listen over meldte organer etablert i
Fellesskapet, som de har utpekt til å utføre de nye framgangs-
måtene for samsvarsvurdering av transportabelt trykkutstyr i
henhold til vedlegg IV del I, til å utføre ny vurdering av om
eksisterende typer eller utstyr er i samsvar med kravene i
vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF i henhold til
vedlegg IV del II, og/eller til å utføre periodisk kontroll i
henhold til vedlegg IV del III modul 1, og/eller til å utføre
tilsynsoppgaver i henhold til vedlegg IV del III modul 2. De
skal også oversende identifikasjonsnumrene som Kommi-
sjonen på forhånd har tildelt dem.

Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over de meldte
organer i De Europeiske Fellesskaps Tidende sammen med
deres identifikasjonsnumre og hvilke oppgaver de er meldt for.
Kommisjonen skal påse at denne listen ajourføres.

2. Medlemsstatene skal anvende kriteriene oppført i
vedlegg I og II ved utpekingen av meldte organer. Hvert enkelt
organ skal framlegge for den medlemsstaten som har til hensikt
å utpeke det, fullstendige opplysninger om og bevis på at det
oppfyller kriteriene i vedlegg I og II.

3. En medlemsstat som har meldt et organ, skal tilbakekalle
slik melding dersom den fastslår at organet ikke lenger
oppfyller kriteriene nevnt i nr. 2.

Den skal omgående underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om enhver slik tilbakekalling av en melding.

Artikkel 9

Godkjente organer

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og de
andre medlemsstatene listen over godkjente organer etablert i

Fellesskapet, som de har anerkjent i samsvar med kriteriene i
nr. 2, for det formål å utføre periodisk kontroll av beholdere,
herunder tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes til
transport, nevnt i artikkel 2 nr. 1 første strekpunkt, eller ny
samsvarsvurdering av eksisterende beholdere, herunder
tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes til transport,
som er i samsvar med en type som er vurdert på nytt av et
meldt organ, for å sikre at de relevante bestemmelsene i
direktiv 94/55/EF og 96/49/EF fortsatt overholdes i samsvar
med framgangsmåtene fastsatt i vedlegg IV del III modul 1. De
skal også oversende identifikasjonsnumrene som Kommi-
sjonen på forhånd har tildelt dem.

De medlemsstatene som benytter seg av muligheten fastsatt i
artikkel 6 nr. 1 annet ledd, skal også oversende Kommisjonen
og de andre medlemsstatene listen over godkjente organer
etablert i Fellesskapet, som de har anerkjent for å utføre
periodisk kontroll av tanker.

Kommisjonen skal i De Europeiske Fellesskaps Tidende
offentliggjøre en liste over de godkjente organer som er
anerkjent, sammen med deres identifikasjonsnumre og hvilke
oppgaver de er anerkjent for. Kommisjonen skal påse at denne
listen ajourføres.

2. Medlemsstatene skal anvende kriteriene oppført i
vedlegg I og III ved anerkjennelsen av godkjente organer.
Hvert enkelt organ skal framlegge for den medlemsstaten som
har til hensikt å anerkjenne det, fullstendige opplysninger om
og bevis på at det oppfyller kriteriene i disse vedleggene.

3. En medlemsstat som har anerkjent et organ, skal
tilbakekalle slik godkjenning dersom den fastslår at organet
ikke lenger oppfyller kriteriene nevnt i nr. 2.

Den skal omgående underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om enhver slik tilbakekalling av en
godkjenning.

Artikkel 10

Merking

1. Med forbehold for kravene til merking av beholdere og
tanker fastsatt i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, skal beholdere
og tanker som oppfyller bestemmelsene i artikkel 3 nr. 1 og
artikkel 5 nr. 1, påføres et merke i samsvar med vedlegg IV del
I. Utformingen av merket som skal brukes, er beskrevet i
vedlegg VII. Dette merket skal påføres slik at det er synlig og
ikke kan fjernes, og skal følges av identifikasjonsnummeret til
det meldte organ som har utført samsvarsvurderingen av
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beholdere og tanker. Ved eventuell ny vurdering skal dette
merket følges av identifikasjonsnummeret til det meldte eller
godkjente organ.

For transportabelt trykkutstyr som oppfyller bestemmelsene i
artikkel 7 nr. 2, skal det meldte eller godkjente organs
identifikasjonsnummer etterfølges av angivelsen «–40 °C».

2. Nye ventiler og annet tilbehør som har en direkte
sikkerhetsfunksjon, skal påføres merket fastsatt i vedlegg VII
til dette direktiv, eller merket fastsatt i vedlegg VI til direktiv
97/23/EF. Slike merker trenger ikke å følges av identifika-
sjonsnummeret til det meldte organet som utførte samsvars-
vurderingen av ventiler og annet tilbehør som brukes til
transport.

De øvrige ventilene og det øvrige tilbehøret skal ikke
underkastes særlige krav til merking. 

3. Med forbehold for kravene til merking av beholdere og
tanker fastsatt i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, skal alt
transportabelt trykkutstyr nevnt i artikkel 6 nr. 1, med henblikk
på periodisk kontroll, være påført identifikasjonsnummeret til
det organet som utførte den periodiske kontrollen av utstyret,
for å angi at det fortsatt kan brukes.

Med hensyn til gassflasker omfattet av direktiv 84/525/EØF,
84/526/EØF og 84/527/EØF, skal ovennevnte identifikasjons-
nummer ved den første periodiske kontrollen som utføres i
samsvar med dette direktiv, påføres etter merket beskrevet i
vedlegg VII.

4. Ved både samsvarsvurdering og ny vurdering og ved
periodisk kontroll, skal det meldte eller godkjente organs
identifikasjonsnummer på organets ansvar påføres slik at det er
synlig og ikke kan fjernes, enten av organet selv eller av
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
eller av eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
eller av innehaveren.

5. Det er ikke tillatt å påføre transportabelt trykkutstyr
merking som kan virke villedende på tredjepart med hensyn til
merkets betydning og utforming, som nevnt i dette direktiv.
Enhver annen merking kan påføres utstyret, forutsatt at slik
merking ikke gjør merket beskrevet i vedlegg VII, mindre
synlig eller lettlest.

Artikkel 11

Beskyttelsesklausul

1. Dersom en medlemsstat fastslår at transportabelt
trykkutstyr, som er korrekt vedlikeholdt og brukt som forutsatt,
ved transport og/eller bruk kan medføre fare for personers
helse og/eller sikkerhet, eventuelt for husdyr eller eiendom,
uten hensyn til det faktum at det er påført et merke, kan den
begrense eller forby markedsføring, transport eller bruk av det
aktuelle utstyret, eller trekke det tilbake fra markedet eller fra
omsetning. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om disse tiltakene og angi grunnene til sitt
vedtak.

2. Kommisjonen skal omgående rådspørre de berørte parter.
Dersom Kommisjonen etter denne rådspørringen fastslår at
tiltakene er begrunnet, skal den umiddelbart underrette
medlemsstaten som har tatt initiativet, samt de andre
medlemsstatene.

Dersom Kommisjonen etter denne rådspørringen anser at
tiltakene ikke er begrunnet, skal den umiddelbart underrette
medlemsstaten som har tatt initiativet, samt eieren eller dennes
representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren, eller
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet. 

3. Dersom transportabelt trykkutstyr er påført merkingen
fastsatt i artikkel 10 uten å oppfylle vilkårene for dette, skal
vedkommende medlemsstat treffe hensiktsmessige tiltak
overfor den eller de personer som har påført merkingen, og
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om
dette.

4. Kommisjonen skal sikre at medlemsstatene holdes
underrettet om utviklingen og resultatene av denne
framgangsmåten.

Artikkel 12

Uberettiget merking

Med forbehold for artikkel 11, dersom en medlemsstat fastslår
at merkingen beskrevet i vedlegg VII er påført uberettiget, er
eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren, eller produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, forpliktet til å sørge for at det
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transportable trykkutstyret bringes i samsvar med
bestemmelsene om merking, og at overtredelsen opphører på
de vilkår medlemsstaten fastsetter.

Dersom det transportable trykkutstyret fortsatt ikke oppfyller
kravene, skal medlemsstaten umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette og treffe alle nødvendige tiltak for å
begrense eller forby markedsføring, transport eller bruk av det
aktuelle utstyret eller sørge for å trekke det tilbake fra
markedet eller fra omsetning etter framgangsmåtene fastsatt i
artikkel 11.

Artikkel 13

Vedtak om nektelse eller begrensning

Ethvert vedtak gjort i henhold til dette direktiv om å begrense
markedsføringen, transporten eller bruken av transportabelt
trykkutstyr eller om å trekke slikt utstyr tilbake fra markedet
eller fra omsetning, skal behørig grunngis. Vedtaket skal
omgående meddeles den berørte part, som samtidig skal
informeres om den klageadgang som foreligger i henhold til
gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstat, samt om de
frister som gjelder for slik klage.

Artikkel 14

Komité

De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedleggene til
dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 15.

Artikkel 15

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel,
skal Kommisjonen bistås av Komiteen for transport av farlig
gods nedsatt ved artikkel 9 i direktiv 94/55/EF, heretter kalt
«komiteen», sammensatt av representanter fra medlemsstatene
og ledet av Kommisjonens representant.

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

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

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

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

Artikkel 16

Vedtak og kunngjøring

1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv,
innen 1. desember 2000. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv om-handler.

Artikkel 17

Gjennomføring

1. Senest 1. juli 2001 skal bestemmelsene medlemsstatene
har vedtatt for å etterkomme dette direktiv, få anvendelse på
transportabelt trykkutstyr.

2. Fristen nevnt i nr. 1, skal forlenges for visse former for
transportabelt trykkutstyr som det ikke finnes detaljerte
tekniske krav for, eller som det ikke er tilføyd tilstrekkelige
henvisninger til relevante europeiske standarder for i
vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

Det utstyret som berøres av denne forlengelsen, og den datoen
da dette direktiv skal få anvendelse på dette utstyret, skal
fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15.

Artikkel 18

Overgangsbestemmelser

Medlemsstatene skal tillate markedsføring og ibruktaking av
transportabelt trykkutstyr som oppfyller de regler som gjelder
på deres territorium før 1. juli 2001, innen to år fra denne
datoen, og skal tillate senere ibruktaking av slikt utstyr som
markedsføres etter sistnevnte dato.
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(1) Rådets rammedirektiv 76/767/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning med hensyn til felles bestemmelser for
trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem (EFT L 262 av 27.9.1976,
s. 153). Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1994.

Artikkel 19

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for
overtredelser av de nasjonale bestemmelsene vedtatt i henhold
til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre
at disse sanksjonene anvendes. Sanksjonene skal være
effektive, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Medlemsstatene skal senest 1. desember 2000 underrette
Kommisjonen om de relevante bestemmelsene, og skal
underrette Kommisjonen om eventuelle senere endringer så
snart som mulig.

Artikkel 20

Anvendelse av bestemmelser i andre direktiver

Fra 1. juli 2001, eller når det gjelder artikkel 18, innen to år
etter denne dato, skal de eneste bestemmelsene i direktiv
84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF som fortsatt får
anvendelse, være bestemmelsene i artikkel 1 og i vedlegg I del
1-3, i hver av disse direktiver.

Fra 1. juli 2001, eller når det gjelder artikkel 18, innen to år
etter denne dato, skal bestemmelsene i direktiv 76/767/EØF(1)
ikke lenger få anvendelse på transportabelt trykkutstyr som
hører inn under dette direktivs virkeområde.

EØF-typegodkjenninger for flasker, utstedt i henhold til
direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF, skal
imidlertid anerkjennes som tilsvarende EF-typeprøvingene
fastsatt i dette direktiv. 

Artikkel 21

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Euro-
peiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 29. april 1999.

For Rådet

W. MÜLLER

Formann
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VEDLEGG I

MINIMUMSKRITERIER SOM SKAL OPPFYLLES AV DE MELDTE ELLER GODKJENTE
ORGANER OMHANDLET I ARTIKKEL 8 OG 9

1. Et meldt inspeksjonsorgan eller et godkjent inspeksjonsorgan som inngår i en organisasjon som har
annen virksomhet enn inspeksjonsvirksomhet, skal kunne identifiseres innenfor denne
organisasjonen.

2. Inspeksjonsorganet og dets personale skal ikke delta i noen virksomhet som kan komme i konflikt
med deres objektive vurderingsevne og integritet i forhold til deres inspeksjonsvirksomhet. Særlig
skal inspeksjonsorganets personale være uavhengig av enhver form for forretningsmessig,
økonomisk eller annet press som kan påvirke deres vurderinger, særlig fra personer eller
organisasjoner utenfor inspeksjonsorganet, men som har en interesse i inspeksjonsresultatene. Det
skal garanteres at inspeksjonsorganets personale er upartisk.

3. Inspeksjonsorganet skal ha nødvendig personale til rådighet og besitte de nødvendige fasiliteter som
gjør det mulig for organet å utføre de tekniske og administrative oppgaver forbundet med kontroll
og verifisering, på en hensiktsmessig måte. Organet skal også ha tilgang til nødvendig utstyr påkrevd
for å utføre særskilte verifiseringer.

4. Inspeksjonsorganets personale som er ansvarlig for kontroll, skal ha egnede kvalifikasjoner, god
teknisk og faglig opplæring og tilfredsstillende kjennskap til kravene ved de kontrollene de utfører,
og tilstrekkelig erfaring med slike kontroller. For å sikre et høyt sikkerhetsnivå skal
inspeksjonsorganet kunne stille til rådighet ekspertise på området for transportabelt trykkutstyrs
sikkerhet. Personalet skal ved hjelp av kontrollresultatene kunne vurdere faglig om de allmenne krav
er oppfylt, og avlegge rapport om det. De skal også ha nødvendig ferdighet i å utstede sertifikater og
utarbeide registre og rapporter som viser at kontrollen er utført.

5. De skal også ha relevant kjennskap til teknologien som benyttes ved produksjonen av det
transportable trykkutstyret, herunder tilbehør, som de kontrollerer, om hvordan utstyret som er
innlevert til kontroll, blir brukt eller er beregnet å skulle brukes, og om de feil som kan oppstå når
utstyret er i bruk.

6. Inspeksjonsorganet og dets personale skal utføre vurderinger og verifiseringer med høyeste grad av
faglig integritet og teknisk kompetanse. Inspeksjonsorganet skal sikre at forhold det får kjennskap til
gjennom sin inspeksjonsvirksomhet, blir behandlet fortrolig. Eiendomsrett skal beskyttes.

7. Avlønning til personer som deltar i inspeksjonsvirksomhet, skal ikke være direkte avhengig av antall
utførte kontroller, og ikke under noen omstendighet av resultatene av slike kontroller.

8. Inspeksjonsorganet skal ha tilstrekkelig ansvarsforsikring, med mindre ansvaret overtas av staten i
samsvar med nasjonal lovgivning, eller av organisasjonen som organet inngår i.

9. Inspeksjonsorganet skal vanligvis selv utføre de kontroller som det inngår kontrakt om. Dersom et
inspeksjonsorgan setter ut noe av inspeksjonsvirksomheten til en underleverandør, må det sikre og
kunne godtgjøre at vedkommende underleverandør er i stand til å utføre den aktuelle oppgaven, og
det må påta seg det fulle ansvar for underleveransen.
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VEDLEGG II

TILLEGGSKRITERIER SOM SKAL OPPFYLLES AV DE MELDTE ORGANER
OMHANDLET I ARTIKKEL 8

1. Et meldt organ skal være uavhengig av de involverte parter og derfor utføre «tredjeparts»-
kontrolloppgaver.

Det meldte organ og dets personale som er ansvarlig for å utføre kontroll, skal verken være
konstruktør, produsent, leverandør, kjøper, eier, innehaver, bruker eller vedlikeholder av
transportabelt trykkutstyr, herunder tilbehør, som dette organet kontrollerer, eller en representant for
noen av disse parter. De skal ikke være direkte involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring
eller vedlikehold av transportabelt trykkutstyr, herunder tilbehør, eller representere de parter som er
involvert i slik virksomhet. Dette utelukker ikke muligheten for utveksling av teknisk informasjon
mellom produsenten av transportabelt trykkutstyr og inspeksjonsorganet.

2. Alle berørte parter skal ha tilgang til inspeksjonsorganets tjenester. Det må ikke stilles urimelige
økonomiske eller andre vilkår. Framgangsmåtene for organets arbeid skal utføres uten
forskjellsbehandling.
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VEDLEGG III

TILLEGGSKRITERIER SOM SKAL OPPFYLLES AV DE GODKJENTE ORGANER
OMHANDLET I ARTIKKEL 9

1. Det godkjente organ skal utgjøre en atskilt og identifiserbar del av en organisasjon som er involvert
i konstruksjon, produksjon, levering, bruk eller vedlikehold av det utstyr organet kontrollerer.

2. Det godkjente organ skal ikke være direkte involvert i konstruksjon, produksjon, levering eller bruk
av transportabelt trykkutstyr, herunder tilbehør, som det kontrollerer, eller tilsvarende konkurrerende
utstyr.

3. Inspeksjonspersonalets ansvarsområder skal være klart atskilt fra ansvarsområdene til personalet
ansatt i de andre funksjonene, noe som skal fastsettes ved organisasjonsmessig identifikasjon og
inspeksjonsorganets rapporteringsmetoder i hovedorganisasjonen. 



VEDLEGG IV

DEL 1

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING

Modul A (intern produksjonskontroll)

1. Denne modul beskriver den framgangsmåte der en produsent eller dennes representant etablert i
Fellesskapet oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, ved å sikre og erklære at transportabelt
trykkutstyr oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det. Produsenten, eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt transportabelt trykkutstyr og utarbeide en
skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon beskrevet i nr. 3, og produsenten, eller
dennes representant etablert i Fellesskapet, skal stille dokumentasjonen til rådighet for
inspeksjonsformål for den relevante nasjonale myndighet i et tidsrom på ti år etter
produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret. Når verken produsent eller dennes
representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å gjøre den tekniske dokumentasjon
tilgjengelig den person som markedsfører det transportable trykkutstyret i Fellesskapet.

3. Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med relevante krav i direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en slik
vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets virkemåte,
og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det transportable trykkutstyret,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og det transportable trykkutstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter.

4. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av
samsvarserklæringen sammen med den tekniske dokumentasjon.

5. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen skal sikre at det produserte
transportable trykkutstyret er i samsvar med teknisk dokumentasjon nevnt i nr. 2 og med de krav i
direktivet som gjelder for det.

Modul A1 (intern produksjonskontroll med tilsyn med avsluttende verifisering)

I tillegg til kravene i modul A gjelder følgende:

Avsluttende verifisering skal utføres av produsenten og føres tilsyn med ved hjelp av uanmeldte besøk fra
et meldt organ valgt av produsenten.

Ved slike besøk skal det meldte organ

– sikre at produsenten virkelig utfører en avsluttende verifisering,

– ta ut stikkprøver av transportabelt trykkutstyr hentet fra produksjonssted eller lager med henblikk på
kontroll. Det meldte organ vurderer antallet som skal prøves og om det er nødvendig å utføre, eller
få utført, hele eller deler av den avsluttende verifiseringen på stikkprøvene av utstyret.
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Dersom én eller flere av stikkprøvene ikke er i samsvar, skal det meldte organ treffe hensiktsmessige tiltak.

Produsenten skal, på det meldte organs ansvar, påføre organets identifikasjonsnummer på alt transportabelt
trykkutstyr.

Modul B (EF-typeprøving)

1. Denne modul beskriver den del av framgangsmåten som et meldt organ bruker for å fastslå og
attestere at et representativt eksemplar av den planlagte produksjon oppfyller de bestemmelser i dette
direktiv som gjelder for det.

2. Søknad om EF-typeprøving skal sendes inn av produsenten, eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, til ett enkelt meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– produsentens navn og adresse, og dersom søknaden er sendt inn av dennes representant etablert
i Fellesskapet, også representantens navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt inn til et annet meldt organ,

– den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3.

Søker skal stille til rådighet for det meldte organ et representativt eksemplar av planlagt produksjon,
heretter kalt «type». Det meldte organ kan anmode om flere eksemplarer dersom prøvings-
programmet skulle kreve dette.

En type kan omfatte flere versjoner av det transportable trykkutstyret så lenge forskjellene mellom
versjonene ikke berører sikkerhetsnivået.

3. Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med kravene i det aktuelle direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en
slik vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets
virkemåte, og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av typen,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og det transportable trykkutstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter,

– opplysninger om prøving som er påkrevd under produksjon,

– opplysninger om kvalifikasjoner eller godkjenninger.

4. Det meldte organ skal:

4.1. gjennomgå den tekniske dokumentasjonen, verifisere at typen er produsert i samsvar med
denne, og fastslå hvilke deler som er konstruert i samsvar med de relevante bestemmelser i
dette direktiv.
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Det meldte organ skal særlig:

– gjennomgå den tekniske dokumentasjonen med henblikk på konstruksjons- og
produksjonsprosesser,

– vurdere materialer som er brukt når disse ikke er i samsvar med de relevante bestemmelser
i direktivet, og kontrollere sertifikatet utstedt av materialprodusenten,

– godkjenne metoder ved permanent sammenføyning av deler til trykkutstyr, eller kontrollere
at de er godkjent tidligere,

– verifisere at personalet som utfører permanent sammenføyning av deler til trykkutstyr og
ikke-destruktive undersøkelser, er kvalifisert eller godkjent,

4.2. utføre, eller få utført, hensiktsmessige kontroller og nødvendig prøving for å fastslå om
løsninger anvendt av produsenten oppfyller kravene i direktivet,

4.3. utføre, eller få utført, hensiktsmessige kontroller og nødvendig prøving for å fastslå om de
relevante bestemmelser i direktivet er blitt anvendt,

4.4. avtale med søker stedet for kontroll og nødvendig prøving.

5. Når typen oppfyller bestemmelsene i direktivet, skal det meldte organ utstede et EF-typeprøvings-
sertifikat til søker. Sertifikatet, som skal være gyldig i ti år og være fornybart, skal vise produsentens
navn og adresse, resultatet av vurderingen og nødvendige data for identifikasjon av godkjent type.

En liste over relevante deler av den tekniske dokumentasjon skal vedlegges sertifikatet, og en kopi
skal oppbevares av det meldte organ.

Dersom det meldte organ avslår å utstede et EF-typeprøvingssertifikat til produsenten eller dennes
representant etablert i Fellesskapet, skal organet gi en detaljert begrunnelse for et slikt avslag. Det
skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

6. Søker skal underrette det meldte organ som oppbevarer den tekniske dokumentasjon vedrørende EF-
typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av transportabelt trykkutstyr som er godkjent; endringene
skal tilleggsgodkjennes når de kan påvirke samsvar med kravene i direktivet eller fastsatte vilkår for
bruk av utstyret. Denne tilleggsgodkjenningen skal gis i form av et tillegg til det opprinnelige EF-
typeprøvingssertifikatet.

7. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om EF-typeprøvings-
sertifikater som er trukket tilbake, og, på anmodning, opplysninger om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om EF-
typeprøvingssertifikater organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

8. De andre meldte organer kan motta kopier av EF-typeprøvingssertifikater og/eller deres tillegg.
Vedlegg til sertifikatene skal være tilgjengelige for de andre meldte organer.

9. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal oppbevare, sammen med den
tekniske dokumentasjon, kopier av EF-typeprøvingssertifikater og deres tillegg i et tidsrom på ti år
etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret.

Når verken produsent eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å gjøre
den tekniske dokumentasjon tilgjengelig den person som markedsfører produktet i Fellesskapet.



Modul B1 (EF-konstruksjonskontroll)

1. Denne modul beskriver den del av framgangsmåten som et meldt organ gjør bruk av for å fastslå og
attestere at konstruksjonen av transportabelt trykkutstyr oppfyller de krav i direktivet som gjelder for den.

2. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal sende inn en søknad om EF-
konstruksjonskontroll til ett enkelt meldt organ.

Søknaden skal omfatte:

– produsentens navn og adresse, og dersom søknaden er sendt inn av dennes representant etablert
i Fellesskapet, også representantens navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt inn til et annet meldt organ,

– den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3.

Søknaden kan omfatte flere versjoner av det transportable trykkutstyret så lenge forskjellene mellom
versjonene ikke berører sikkerhetsnivået.

3. Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med de relevante krav i direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en slik
vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets virkemåte,
og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det aktuelle utstyret,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og utstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– nødvendig underlagsdokumentasjon som viser at konstruksjonen er hensiktsmessig; denne
dokumentasjonen skal inneholde resultater fra prøver som er utført i produsentens dertil egnede
laboratorium, eller som er utført for produsenten,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– opplysninger om kvalifikasjoner eller godkjenninger.

4. Det meldte organ skal:

4.1. gjennomgå den tekniske dokumentasjon og fastslå hvilke deler som er konstruert i samsvar
med de relevante bestemmelser i direktivet.

Det meldte organ skal særlig:

– vurdere de materialene som er brukt, når disse ikke er i samsvar med de relevante
bestemmelser i direktivet,

– godkjenne metoder for permanent sammenføyning av deler til trykkutstyr, eller kontrollere
at de er godkjent tidligere,

– kontrollere at personalet som utfører permanent sammenføyning av deler til trykkutstyr og
ikke-destruktive undersøkelser, er kvalifisert eller godkjent,

4.2. utføre nødvendige kontroller for å fastslå om løsninger anvendt av produsenten oppfyller
kravene i direktivet,

4.3. utføre nødvendige kontroller for å fastslå om de relevante bestemmelser i direktivet virkelig er
blitt anvendt.
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5. Når konstruksjonen oppfyller de relevante bestemmelser i direktivet, skal det meldte organ utstede
et EF-sertifikat for konstruksjonskontroll til søker. Sertifikatet skal vise navn og adresse til søker,
resultatet av vurderingen, vilkår for gyldighet og nødvendige data for identifikasjon av godkjent
konstruksjon.

En liste over relevante deler av den tekniske dokumentasjonen skal vedlegges sertifikatet, og en kopi
skal oppbevares av det meldte organ.

Dersom det meldte organ nekter å utstede et EF-sertifikat for konstruksjonskontroll til produsenten
eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal organet gi en detaljert begrunnelse for et slikt
avslag. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

6. Søker skal underrette det meldte organ som oppbevarer den tekniske dokumentasjon vedrørende EF-
sertifikatet for konstruksjonskontroll, om alle endringer av den godkjente konstruksjonen;
endringene skal tilleggsgodkjennes når de kan påvirke samsvar med kravene i direktivet eller
fastsatte vilkår for bruk av utstyret. Denne tilleggsgodkjenning skal gis i form av et tillegg til det
opprinnelige EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll.

7. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om EF-sertifikater for
konstruksjonskontroll som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om de EF-
sertifikater for konstruksjonskontroll organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

8. De andre meldte organer kan på anmodning motta relevante opplysninger om:

– EF-sertifikater for konstruksjonskontroll og deres tillegg utstedt,

– EF-sertifikater for konstruksjonskontroll og deres tillegg trukket tilbake.

9. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal oppbevare, sammen med den
tekniske dokumentasjon omhandlet i nr. 3, kopier av EF-sertifikater for konstruksjonskontroll og
deres tillegg i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret.

Når verken produsent eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å gjøre
den tekniske dokumentasjon tilgjengelig den person som markedsfører produktet i Fellesskapet.

Modul C1 (typesamsvar)

1. Denne modul beskriver den del av framgangsmåten der en produsent, eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, sikrer og erklærer at det transportable trykkutstyret er i samsvar med typen
beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det.
Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen sikrer at det produserte
transportable trykkutstyret er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med de
krav i direktivet som gjelder for det.

3. Produsenten, eller dennes representant i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret.

Når verken produsent eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å gjøre
den tekniske dokumentasjon tilgjengelig den person som markedsfører det transportable
trykkutstyret i Fellesskapet.



4. Den avsluttende verifiseringen skal føres tilsyn med ved hjelp av uanmeldte besøk fra et meldt organ
valgt av produsenten.

Ved slike besøk skal det meldte organ:

– fastslå om produsenten virkelig utfører avsluttende verifisering,

– ta ut stikkprøver av transportabelt trykkutstyr hentet fra produksjonssted eller lager. Det meldte
organ skal vurdere antallet som må prøves og om det er nødvendig å utføre, eller få utført, hele
eller deler av den avsluttende verifiseringen på stikkprøvene av utstyret.

Dersom én eller flere av stikkprøvene ikke er i samsvar, skal det meldte organ treffe hensiktsmessige
tiltak.

Produsenten skal, på det meldte organs ansvar, påføre organets identifikasjonsnummer på alt
transportabelt trykkutstyr.

Modul D (kvalitetssikring av produksjonen)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer
og erklærer at det omhandlede transportable trykkutstyr er i samsvar med typen beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet og oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det. Produsenten, eller
dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt transportabelt trykkutstyr
og utstede en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av identifikasjonsnummer til det
meldte organ ansvarlig for fellesskapstilsynet omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved produksjon, sluttkontroll og prøving som
omhandlet i nr. 3, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjon om den godkjente type og en kopi av EF-typeprøvings-
sertifikatet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at det transportable trykkutstyret er i samsvar med typen beskrevet
i EF-typeprøvingssertifikatet og med de krav i direktivet som gjelder for det.

Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert på en
systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og
instruksjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning
av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten ved det transportable trykkutstyret,

– teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved produksjon,
kvalitetskontroll og kvalitetssikring, særlig framgangsmåtene som skal anvendes,

– kontroller og prøving som vil bli utført før, under og etter produksjon, og hyppigheten disse
vil bli utført med,
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– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetskrav oppfylles og at kvalitetssystemet fungerer
effektivt.

3.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 3.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle trans-
portable trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens
anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med godkjent kvalitetssystem og
sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det melde organ
som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystem
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelsene som følger av
det godkjente kvalitetssystem.

4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av steder der det foregår
produksjon, kontroll, prøving og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikasjoner m.m.

4.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet, og skal gi en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av de
periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.

4.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og hyppig-
heten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det meldte organ
styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en besøks-
rapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.
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5. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– dokumentasjon nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt,

– endringer nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ nevnt i nr. 3.3 siste ledd, nr. 3.4 siste ledd, nr. 4.3 og nr.
4.4.

6. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul D1 (kvalitetssikring av produksjonen)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller vilkårene i nr. 3, sikrer og
erklærer at det aktuelle transportable trykkutstyret oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det.
Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av
identifikasjonsnummeret til det meldte organ ansvarlig for fellesskapstilsynet omhandlet i nr. 5.

2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon beskrevet nedenfor.

Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med de relevante krav i direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en slik
vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets virkemåte,
og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det aktuelle utstyret,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser,
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og utstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter.

3. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved produksjon, sluttkontroll og prøving som
omhandlet i nr. 4, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 5.

4. Kvalitetssystem

4.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet.

4.2. Kvalitetssystemet skal sikre at det transportable trykkutstyret oppfyller de relevante krav i
direktivet.
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Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert på en
systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruk-
sjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av
kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på det transportable trykkutstyret,

– teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved produksjon,
kvalitetskontroll og kvalitetssikring,

– kontroller og prøving som vil bli utført før, under og etter produksjon, og hyppigheten disse
vil bli utført med,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetskrav oppfylles og at kvalitetssystemet fungerer
effektivt.

4.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 4.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle
transportable trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens
anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen må inneholde resultatet av undersøkelsen og
et begrunnet vurderingsvedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

4.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med godkjent kvalitetssystem og å
sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det meldte organ
som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystem
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 4.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

5. Tilsyn på det meldte organs ansvar

5.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelser som følger av
det godkjente kvalitetssystem.

5.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår
produksjon, kontroll, prøving og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikasjoner m.m.

5.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet, og skal utarbeide en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av
de periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.
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5.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og
hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det
meldte organ styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med
kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en
besøksrapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.

6. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– teknisk dokumentasjon omhandlet i nr. 2,

– dokumentasjon omhandlet i nr. 4.1 annet strekpunkt,

– endringer nevnt i nr. 4.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ nevnt i nr. 4.3 siste ledd, nr. 4.4 siste ledd, nr. 5.3 og nr.
5.4.

7. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul E (kvalitetssikring av produkter)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller vilkårene i nr. 2, sikrer og
erklærer at det transportable trykkutstyret er i samsvar med typen som beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet og oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det. Produsenten, eller
dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på hvert enkelt produkt og
utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av identifikasjonsnummeret til
det meldte organ ansvarlig for fellesskapstilsynet omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved produksjon, sluttkontroll og prøving som
omhandlet i nr. 3, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjon om den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvings-
sertifikatet.
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3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at alt transportabelt trykkutstyr blir kontrollert og at
hensiktsmessig prøving blir utført for å sikre utstyrets samsvar med gjeldende krav i direktivet.
Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert på en
systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og
instruksjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning
av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på det transportable trykkutstyret,

– kontroller og prøving som vil bli utført etter produksjon,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt,

– kvalitetsregistre, inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger,

3.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 3.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle transportable
trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med godkjent kvalitetssystem og å
sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det meldte organ
som har godkjent kvalitetssystemet om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystem
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelsene som følger av
det godkjente kvalitetssystem.

4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår kontroll,
prøving og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjon,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikasjoner m.m.

4.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet, og skal gi en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av de
periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.
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4.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og
hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det
meldte organ styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med
kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en
besøksrapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.

5. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– dokumentasjon omhandlet i nr. 3.1 annet strekpunkt,

– endringer omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ som omhandlet i nr. 3.3 siste ledd, nr. 3.4 siste ledd, nr.
4.3 og nr. 4.4.

6. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul E1 (kvalitetssikring av produkter)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller vilkårene i nr. 3, sikrer og
erklærer at det transportable trykkutstyret oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det.
Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av
identifikasjonsnummeret til det meldte organ ansvarlig for tilsynet omhandlet i nr. 5.

2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen beskrevet nedenfor.

Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med de relevante krav i direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en slik
vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets virkemåte,
og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det aktuelle utstyret,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og utstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 20/54 12.4.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



3. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved sluttkontroll og prøving av transportabelt
trykkutstyr som omhandlet i nr. 4, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 5.

4. Kvalitetssystem

4.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet.

4.2. Kvalitetssystemet skal sikre at alt transportabelt trykkutstyr blir kontrollert, og at
hensiktsmessig prøving blir utført for å sikre utstyrets samsvar med de relevante krav i
direktivet. Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert
på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og
instruksjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning
av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på det transportable trykkutstyret,

– framgangsmåtene anvendt ved sammenføyning av deler,

– kontroll og prøving som vil bli utført etter produksjon,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger.

4.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 4.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle
transportable trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens
anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

4.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med godkjent kvalitetssystem og å
sikre at kvalitetssystemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det meldte
organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 4.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

5. Tilsyn på det meldte organs ansvar

5.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelser i samsvar med
godkjent kvalitetssystem.
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5.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår kontroll,
prøving og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjon,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikasjoner m.m.

5.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet, og skal gi en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av de
periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.

5.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og
hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det
meldte organ styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med
kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en
besøksrapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.

6. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– teknisk dokumentasjon omhandlet i nr. 2,

– dokumentasjon omhandlet i nr. 4.1 tredje strekpunkt,

– endringer omhandlet i nr. 4.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ som nevnt i nr. 4.3 siste ledd, nr. 4.4 siste ledd, nr. 5.3
og nr. 5.4.

7. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul F (produktverifisering)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent, eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, sikrer og erklærer at det transportable trykkutstyret som omfattes av bestemmelsene i
nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet

– i EF-typeprøvingssertifikatet eller

– i EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll

og oppfyller de relevante krav i direktivet.

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen sikrer at det transportable
trykkutstyret er i samsvar med typen beskrevet
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– i EF-typeprøvingssertifikatet eller

– i EF-sertifikat for konstruksjonskontroll

og de relevante krav i direktivet.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre II-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring.

3. Det meldte organ skal utføre hensiktsmessig kontroll og prøving for å kontrollere at det transportable
trykkutstyret er i samsvar med gjeldende krav i direktivet, ved kontroll og prøving av hvert enkelt
produkt i samsvar med nr. 4.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret.

4. Verifisering ved hjelp av kontroll og prøving av alt transportabelt trykkutstyr

4.1. Alt transportabelt trykkutstyr skal undersøkes individuelt og skal gjennomgå hensiktsmessig
kontroll og prøving for å verifisere at det er i samsvar med typen og de relevante krav i
direktivet.

Det meldte organ skal særlig:

–- verifisere at personale som foretar permanent sammenføyning av deler og utfører ikke-
destruktive undersøkelser er kvalifisert eller godkjent,

– verifisere sertifikater utstedt av materialprodusenten,

– utføre eller få utført sluttkontroll og trykkprøving og, når relevant, kontrollere
sikkerhetsinnretninger.

4.2. Det meldte organ skal påføre eller få påført sitt identifikasjonsnummer på alt transportabelt
trykkutstyr og utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for utført prøving.

4.3. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal sikre at samsvarssertifikater
utstedt av det meldte organ kan bli gjort tilgjengelig på anmodning.

Modul G (EF-verifisering av enkelteksemplarer)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der produsenten sikrer og erklærer at transportabelt
trykkutstyr som har fått utstedt sertifikater omhandlet i nr. 4.1, er i samsvar med de krav i direktivet
som gjelder for det. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-
merking på utstyret og utarbeide en samsvarserklæring.

2. Produsenten skal søke et meldt organ etter eget valg om verifisering av enkelteksemplarer.

Søknaden skal inneholde:

– produsentens navn og adresse og stedet der det transportable trykkutstyret befinner seg,

– skriftlig erklæring om at en lignende søknad ikke er sendt inn til et annet meldt organ,

– teknisk dokumentasjon.

3. Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med de relevante krav i direktivet og å forstå det transportable trykkutstyrets konstruksjon,
produksjon og virkemåte.

Den tekniske dokumentasjon skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det aktuelle utstyret,
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– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og utstyrets virkemåte,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter,

– relevante elementer med hensyn til godkjenning av produksjons- og prøvingsprosedyrer og om
kvalifikasjoner eller godkjenninger av personale.

4. Det meldte organ skal gjennomgå utforming og konstruksjon av alt transportabelt trykkutstyr og må
under produksjonen utføre hensiktsmessig prøving for å sikre at utstyret er i samsvar med de krav i
direktivet som gjelder for det.

4.1. Det meldte organ skal påføre eller få påført sitt identifikasjonsnummer på det transportable
trykkutstyret og utstede et skriftlig samsvarssertifikat om utført prøving. Dette sertifikatet skal
oppbevares i et tidsrom på ti år.

4.2. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal sikre at samsvars-
erklæringen og samsvarssertifikatet utstedt av det meldte organ, kan bli gjort tilgjengelig på
anmodning.

Det meldte organ skal særlig

– gjennomgå den tekniske dokumentasjonen med henblikk på konstruksjons- og
produksjonsprosedyrer,

– vurdere materialer som er brukt når disse ikke er i samsvar med de relevante bestemmelser
i direktivet, og skal kontrollere sertifikatet utstedt av materialprodusenten,

– godkjenne framgangsmåter for permanent sammenføyning av deler for trykkutstyr,

– verifisere kvalifikasjoner eller godkjenninger som kreves,

– utføre sluttkontroll, utføre eller få utført trykkprøving og, når relevant, kontrollere
sikkerhetsinnretninger.

Modul H (full kvalitetssikring)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller vilkårene i nr. 2, sikrer og
erklærer at det aktuelle transportable trykkutstyret er i samsvar med de krav i direktivet som gjelder
for det. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av
identifikasjonsnummeret til det meldte organ ansvarlig for tilsynet omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved konstruksjon, produksjon, sluttkontroll og
prøving som angitt i nr. 3, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet.
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3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at det transportable trykkutstyret er i samsvar med de krav i
direktivet som gjelder for det.

Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert på en systematisk
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Denne
dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av tiltak i forbindelse med
framgangsmåter og kvalitet, som programmer, planer, håndbøker og registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på konstruksjon og produkt,

– tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder, som vil bli anvendt,

– teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjonen, framgangsmåter og systematiske
metoder og prosesser som vil bli brukt under konstruksjonen av det transportable
trykkutstyret,

– tilsvarende teknikker, framgangsmåter og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved
produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring,

– kontroller og prøving som vil bli utført før, under og etter produksjonen, og hyppigheten
disse vil bli utført med,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger,

– midler til å føre tilsyn med at den fastsatte konstruksjon og kvalitet på transportabelt
trykkutstyr oppnås og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 3.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle
transportable trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens
anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser som følger av kvalitetssystemet slik det er
godkjent og å sikre at kvalitetssystemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det meldte organ
som har godkjent kvalitetssystemet om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystem
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelser i samsvar med
godkjent kvalitetssystem.

4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår utforming,
produksjon, kontroll, prøving og lagring og gi organet alle nødvendige opplysninger, særlig:
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– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– kvalitetsrapporter påkrevd for konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, som resultater fra
analyser, beregninger, prøving m.m.,

– kvalitetsregistre som kreves for produksjonsdelen av kvalitetssystemet, som inspeksjons-
rapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner m.m.

4.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet og skal gi en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av de
periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.

4.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og
hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det
meldte organ styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med
kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særskilte vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en besøks-
rapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.

5. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– dokumentasjon omhandlet i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

– endringer omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ nevnt i nr. 3.3 siste ledd, nr. 3.4 siste ledd, nr. 4.3 og nr.
4.4.

6. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul H1 (full kvalitetssikring med konstruksjonskontroll og særskilt tilsyn med avsluttende verifisering)

1. I tillegg til kravene i modul H gjelder følgende:

a) produsenten skal sende inn en søknad om konstruksjonskontroll til det meldte organ,

b) søknaden skal gjøre det mulig å forstå konstruksjon og produksjon av transportabelt trykkutstyr
og dets virkemåte, og gjøre det mulig å vurdere samsvar med de relevante krav i direktivet.



Søknaden skal omfatte:

– tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder,

– nødvendig underlagsdokumentasjon som viser at spesifikasjonene er tilfredsstillende.
Underlagsdokumentasjonen skal inneholde resultater fra prøving utført i produsentens dertil
egnede laboratorium eller utført for produsenten,

c) det meldte organ skal gjennomgå søknaden og utstede et EF-sertifikat for konstruksjonskontroll
til søker når konstruksjonen oppfyller gjeldende bestemmelser i direktivet. Sertifikatet skal
inneholde resultatet av undersøkelsen, vilkår for gyldighet, nødvendige opplysninger for
identifisering av godkjent konstruksjon og, eventuelt, en beskrivelse av funksjonen til det
transportable trykkutstyret,

d) søker skal underrette det meldte organ som har utstedt EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll,
om alle endringer av godkjent konstruksjon. Endringer av godkjente konstruksjoner skal
tilleggsgodkjennes av det meldte organ som utstedte EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll,
når endringene kan påvirke samsvar med kravene i direktivet eller foreskrevne vilkår for bruk av
det transportable trykkutstyret. Denne tilleggsgodkjenning skal være i form av et tillegg til det
opprinnelige EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll,

e) hvert meldt organ skal også oversende de andre meldte organer relevante opplysninger om EF-
sertifikater for konstruksjonskontroll organet har trukket tilbake eller har nektet å utstede.

2. Avsluttende verifisering er underlagt ekstra tilsyn i form av uanmeldte besøk fra det meldte organ.
Ved slike besøk skal det meldte organ kontrollere det transportable trykkutstyret.

DEL II

FRAMGANGSMÅTE VED NY SAMSVARSVURDERING

1. Denne framgangsmåten beskriver metoden som skal brukes for å sikre at markedsført transportabelt
trykkutstyr, som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), oppfyller de relevante kravene i direktiv
94/55/EF og 96/49/EF.

2. Brukeren skal stille til rådighet for det meldte organ opplysninger om markedsført transportabelt
trykkutstyr som gjør organet i stand til å identifisere utstyret nøyaktig (opprinnelse,
konstruksjonsregler, og for acetylenflasker, også detaljer om fyllmassen). Brukeren skal eventuelt gi
opplysninger om foreskrevne bruksbegrensninger, og om eventuelle skader eller de reparasjoner som
er foretatt.

Det meldte organ skal også kontrollere at ventiler og annet tilbehør som har en direkte sikkerhetsfunksjon,
har et sikkerhetsnivå som er på linje med det som er definert i henhold til artikkel 3 i dette direktiv.

3. Det meldte organ skal kontrollere om markedsført transportabelt trykkutstyr er minst like sikkert som
det transportable trykkutstyret nevnt i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF. Kontrollen skal utføres på
grunnlag av de dokumenter som er utarbeidet i samsvar med nr. 2, og eventuelt på grunnlag av
ytterligere kontroller.

4. Dersom resultatene fra kontrollene nevnt ovenfor er tilfredsstillende, skal det transportable
trykkutstyret gjennomgå den periodiske kontrollen fastsatt i vedlegg IV del III.

5. Med hensyn til serieproduserte beholdere, herunder tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes
til transport, kan de relevante nye samsvarsvurderingene som gjelder individuell kontroll av utstyr,
som angitt i nr. 3 og 4 ovenfor, utføres av et godkjent organ forutsatt at et meldt organ tidligere har
utført de relevante nye samsvarsvurderingene angitt i nr. 3.

12.4.2001 Nr. 20/61EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



DEL III

FRAMGANGSMÅTER VED PERIODISK KONTROLL

Modul 1 (periodisk kontroll av produkter)

1. Denne modulen beskriver framgangsmåten der en eier eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, eller innehaveren sikrer at det transportable trykkutstyret som omfattes av
bestemmelsene i nr. 3, fortsatt vil oppfylle kravene i dette direktiv.

2. For å oppfylle kravene nevnt i nr. 1, skal eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at vilkårene for bruk og vedlikehold gir sikkerhet
for at det transportable trykkutstyret fortsatt vil være i samsvar med kravene i dette direktiv, særlig
for å sikre at:

– det transportable trykkutstyret brukes som forutsatt,

– det fylles på egnede påfyllingssentre,

– eventuelt vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner blir utført,

– de nødvendige periodiske kontroller blir utført.

De tiltak som utføres, skal registreres i dokumentene og stilles til rådighet for de nasjonale
myndigheter av eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller av innehaveren.

3. Kontrollorganet skal utføre hensiktsmessig kontroll og prøving for å kontrollere at det transportable
trykkutstyret er i samsvar med gjeldende krav i direktivet, ved kontroll og prøving av hvert produkt.

3.1. Alt transportabelt trykkutstyr skal undersøkes individuelt, og hensiktsmessig prøving, som
beskrevet i vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, skal utføres for å kontrollere at
utstyret oppfyller kravene i disse direktivene.

3.2. Kontrollorganet skal påføre eller få påført sitt identifikasjonsnummer på hvert produkt som
gjennomgår periodisk kontroll, umiddelbart etter kontrolltidspunktet og utarbeide et skriftlig
sertifikat for periodisk kontroll. Sertifikatet kan omfatte en serie utstyr (gruppesertifikat). 

3.3. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren skal oppbevare
sertifikatet for periodisk kontroll fastsatt i nr. 3.2, og dokumentene fastsatt i nr. 2, minst fram
til neste periodiske kontroll.

Modul 2 (periodisk kontroll ved bruk av kvalitetssikring)

1. Denne modulen beskriver følgende framgangsmåter:

– framgangsmåten der eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren,
som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at det transportable trykkutstyret fortsatt
vil oppfylle kravene i dette direktiv. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren skal påføre datoen for periodisk kontroll på alt transportabelt trykkutstyr og
utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. Datoen for periodisk kontroll skal følges av
identifikasjonsnummeret til det meldte organ som er ansvarlig for tilsynet omhandlet i nr. 4,

– framgangsmåten der, med hensyn til periodisk kontroll av tanker utført av det godkjente organ i
samsvar med artikkel 6 nr. 1 annet ledd, det godkjente organ som oppfyller forpliktelsene i nr. 2
siste ledd, attesterer at det transportable trykkutstyret fortsatt vil oppfylle kravene i dette direktiv.
Det godkjente organ skal påføre datoen for periodisk kontroll på alt transportabelt trykkutstyr og
utarbeide et sertifikat for periodisk kontroll.
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Datoen for periodisk kontroll skal følges av identifikasjonsnummeret til det godkjente organ.

2. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren skal treffe alle nødvendige
tiltak for å sikre at vilkårene for bruk og vedlikehold gir sikkerhet for at det transportable
trykkutstyret fortsatt vil være i samsvar med kravene i dette direktiv, særlig for å sikre at:

– det transportable trykkutstyret brukes som forutsatt,

– det fylles på egnede påfyllingssentre,

– eventuelt vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner blir utført,

– de nødvendige periodiske kontroller blir utført.

De tiltak som utføres, skal registreres i dokumentene og stilles til rådighet for de nasjonale
myndigheter av eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller av innehaveren.

Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren skal sikre at kvalifisert
personale og nødvendige fasiliteter som fastlagt i vedlegg I nr. 3-6, stilles til rådighet for å utføre
periodisk kontroll.

Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente organ
skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved den periodiske kontrollen og prøvingen av utstyret
omhandlet i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente
organ skal sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem som brukes i forbindelse
med det transportable trykkutstyret, til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det transportable trykkutstyret som skal gjennomgå
periodisk kontroll,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at alt transportabelt trykkutstyr blir kontrollert, og at hensiktsmessig
prøving blir utført for å sikre utstyrets samsvar med kravene definert i vedleggene til direktiv
94/55/EF og 96/49/EF. Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være
dokumentert på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer,
framgangsmåter og instruksjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en
ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på det transportable trykkutstyret,

– undersøkelser og prøving som vil bli utført ved den periodiske kontrollen,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
det berørte personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger.

3.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 3.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle transportable
trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av anlegget til eieren eller dennes
representant etablert i Fellesskapet, eller til innehaveren eller det godkjente organ.
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Vedtaket skal meddeles eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren eller det godkjente organ. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

3.4. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente
organ skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og
å sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente
organ skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt
endring av systemet.

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

Vedtaket skal meddeles eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren eller det godkjente organ. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren eller det godkjente organ fullt ut oppfyller forpliktelsene som følger av det
godkjente kvalitetssystemet.

4.2. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente
organ skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår kontroll, prøving
og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjonen,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, rapporter om det berørte
personalets kvalifikasjoner m.m.

4.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at eieren eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente organ opprettholder og bruker
kvalitetssystemet og skal gi en revisjonsrapport til eieren eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, eller til innehaveren eller det godkjente organ.

4.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos eieren eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, eller hos innehaveren eller det godkjente organ. Ved slike besøk kan det
meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å kontrollere at kvalitetssystemet
fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en besøksrapport, og, dersom prøving er
utført, en prøvingsrapport til eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller til
innehaveren eller det godkjente organ.

5. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente organ
skal, i et tidsrom på ti år etter datoen for siste periodiske kontroll av det transportable trykkutstyret,
stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

– dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 annet strekpunkt,

– endringer omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ som omhandlet i nr. 3.3 siste ledd, i nr. 3.4 siste ledd og
i nr. 4.3 og nr. 4.4.
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VEDLEGG V

MODULER SOM SKAL FØLGES VED SAMSVARSVURDERING

Tabellen nedenfor angir hvilke moduler for samsvarsvurdering beskrevet i vedlegg IV del I som skal
følges for det transportable trykkutstyret definert i artikkel 2 nr. 1.

Kategori av transportabelt trykkutstyr Moduler

1. Beholdere der produktet av prøvingstrykk og
kapasitet er høyst 100 MPa x liter (1000 bar x liter) 

2. Beholdere der produktet av prøvingstrykk og
kapasitet er over 100 og høyst 300 MPa x liter
(henholdsvis 1000 og 3000 bar x liter)

3. Beholdere der produktet av prøvingstrykk og
kapasitet er over 300 MPa x liter (3000 bar x liter),
samt tanker

1. Transportabelt trykkutstyr skal, etter produsentens valg, underkastes en av framgangsmåtene for
samsvarsvurdering som er fastsatt for den kategorien det er klassifisert i. Når det gjelder beholdere
eller tilhørende ventiler eller annet tilbehør som brukes til transport, kan produsenten også velge å
bruke en av framgangsmåtene som er fastsatt for høyere kategorier. 

2. Innenfor rammen av framgangsmåtene for kvalitetssikring skal det meldte organ ved uanmeldte
besøk ta en stikkprøve av utstyret på produksjonsanlegg eller lager, for å utføre eller få utført en
kontroll av at det er i samsvar med kravene i dette direktiv. For dette formål skal produsenten
underrette det meldte organ om den planlagte produksjonsplanen. Det meldte organ skal foreta minst
to besøk i løpet av det første produksjonsåret. Hyppigheten av senere besøk vil bli fastsatt av det
meldte organ på grunnlag av kriteriene fastlagt i nr. 4.4 i de relevante modulene i vedlegg IV del I.

A1 eller B kombinert med C1

H eller B kombinert med E, eller B
kombinert med C1

G eller H1 eller B kombinert med D eller
B kombinert med F
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VEDLEGG VI

OVERSIKT OVER ANDRE FARLIGE STOFFER ENN DEM I KLASSE 2 SOM ER NEVNT I
ARTIKKEL 2

FN-nummer Klasse ADR/RID-tall Farlige stoffer

1051 6.1 1 Stabilisert hydrogencyanid

1052 8 6 Vannfri hydrogenfluorid

1790 8 6 Hydrogenfluorid



VEDLEGG VII

SAMSVARSMERKE

Samsvarsmerket skal ha følgende grafiske utforming:

Dersom merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet som framgår av modellen ovenfor,
overholdes.

De ulike delene som merket består av, skal så langt mulig ha samme høyde og ikke være mindre enn 
5 mm.

Små innretninger kan unntas fra disse minstemålene.
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(1) TEF L 61 av 1.3.2001, s. 10, og EØS-tillegget til TEF nr. 11 av 1.3.2001, s. 121.

(2) TEF L 48 av 19.2.1997, s. 13.

EØS-KOMITEEN HAR –

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, justert ved protokollen om
justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla «avtala», særleg
artikkel 98, og

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg II til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 160/1999 av 26. november 1999(1).

2) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 292/97/EF av 19. desember 1996 om vidareføring av nasjonal
lovgjeving med omsyn til forbod mot bruk av visse tilsetjingsstoff i produksjonen av visse særskilde
næringsmiddel(2) skal takast inn i avtala –

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg II kapittel XII etter nr. 54s (kommisjonsdirektiv 98/53/EF) i avtala skal nytt nr. 54t lyde:

«54t. 397 D 0292: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 292/97/EF av 19. desember 1996 om vidare-
føring av nasjonal lovgjeving med omsyn til forbod mot bruk av visse tilsetjingsstoff i
produksjonen av visse særskilde næringsmiddel (TEF L 48 av 19.2.1997, s. 13).»

For føremåla med denne avtala skal føresegnene i vedtaket gjelde med følgjande tilpassing:

a) Tittelen på vedlegget skal lyde:

«PRODUKT SOM DEI AKTUELLE MEDLEMSSTATANE OG EFTA-STATANE KAN HALDE
VED LAG FORBODET FOR MOT BRUK AV VISSE KATEGORIAR TILSETJINGSSTOFF »

b) I vedlegget vert følgjande lagt til:

«

Noreg Tradisjonell norsk  fruktsaft og -sirup Fargestoff (bortsett frå betakaroten 
i saft av sitrusfrukt)

Noreg Tradisjonelle norske kjøtbollar/kjøtkaker Konserveringsmiddel (bortsett frå
og tradisjonell norsk kjøtpudding natriumnitritt) og fargestoff

Noreg Tradisjonell norsk leverpostei Konserveringsmiddel (bortsett frå
natriumnitritt) og fargestoff

»
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 4/2000

av 28. januar 2000

om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar,
prøving og sertifisering) 

2001/EØS/20/04



(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

Artikkel 2

Teksta til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 292/97/EF på islandsk og norsk, som ligg ved dei
respektive språkversjonane av denne avgjerda, har same rettskrafta.

Artikkel 3

Denne avgjerda tek til å gjelde 29. januar 2000, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle
meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala(*).

Artikkel 4

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske
fellesskapa.
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Utferdiget i Brussel, 28. januar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR –

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

med tilvising til rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet
på konsum(1), særleg artikkel 3a,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(2),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 B i
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

Reglane om harmonisering på området tilsetjingsstoff bør ikkje
verke inn på bruken av  føresegner som galdt i medlemsstatane
1. januar 1992 om forbod mot bruk av visse tilsetjingsstoff i
visse særskilde næringsmiddel som vert rekna som
tradisjonelle, og som vert framstilte på territoriet til dei
aktuelle medlemsstatane.

Lista over næringsmiddel som vert rekna som tradisjonelle, bør
utarbeidast på grunnlag av meldingar som medlemsstatane har
sendt over til Kommisjonen før 1. juli 1994. Det må likevel
takast omsyn til meldingar som er sende over av dei nye
medlemsstatane etter denne datoen.

Det overordna føremålet med dette vedtaket er ikkje å definere
den tradisjonelle eigenarten til næringsmiddel. Tradisjonell
eigenart kan ikkje definerast berre på grunnlag av eit forbod
mot bruk av tilsetjingsstoff i desse næringsmidla.

Det må likevel takast omsyn til kor viktig det forbodet mot
bruk av visse kategoriar tilsetjingsstoff i næringsmiddel som
fanst i nasjonal lovgjeving 1. januar 1992, er for
næringsmiddelproduksjonen i det store og heile. Særkjenna
ved visse produksjonsmetodar bør haldast ved lag. Før det kan
gjevast løyve til å halde ved lag forbodet mot bruk av visse
kategoriar tilsetjingsstoff i næringsmiddel, bør det takast
omsyn til god forretningsskikk når det gjeld desse
næringsmidla, og til forbrukarinteressene.

Når ein medlemsstat ønskjer å peike ut eit produkt som
tradisjonelt og halde ved lag den nasjonale lovgjevinga si for
dette produktet, må dette ikkje røre ved føresegnene i
forordning (EØF) nr. 2081/92(5) og (EØF) nr. 2082/92(6),
høvesvis om opphavsnemningar og om attestasjon på særeigen
kvalitet.

Direktiv 89/107/EØF og særdirektiva tillèt berre visse
tilsetjingsstoff som ikkje er skadelege for folkehelsa. Vern av
folkehelsa kan difor ikkje nyttast som grunngjeving for å forby
bruken av visse særskilde næringsmiddel som vert rekna som
tradisjonelle.

I prinsippet må eit forbod mot bruk av visse tilsetjingsstoff
ikkje føre til skilnadshandsaming i høve til andre
tilsetjingsstoff i den same kategorien som er nemnd i vedlegg I
til direktiv 89/107/EØF, og må såleis ikkje skade harmoni-
seringa i Fellesskapet.

Av omsyn til klarleiken bør det fastleggjast kva forbod
medlemsstatane kan halde ved lag mot bruk av visse kategoriar
tilsetjingsstoff i visse kategoriar næringsmiddel ved unntak frå
direktiv 89/107/EØF og frå særdirektiva 94/35/EF(7),
94/36/EF(8) og 95/2/EF(9).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 292/97/EF

av 19. desember 1996

om vidareføring av nasjonal lovgjeving med omsyn til forbod mot bruk av visse
tilsetjingsstoff i produksjonen av visse særskilde næringsmiddel(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 48 av 19.2.1997, s. 13, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 4/2000 av 28. januar 2000 om endring
av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og
sertifisering), sjå denne utgåva av EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa.

(1) TEF nr. L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet sist endra ved direktiv 94/34/EF

(TEF nr. L 237 av 10.9.1994, s. 1).

(2) TEF nr. C 134 av 1.6.1995, s. 20, og TEF nr. C 186 av 26.6.1996, s. 7.

(3) TEF nr. C 301 av 13.11.1995, s. 43.

(4) Europaparlamentsfråsegn av 16. januar 1996 (TEF nr. C 32 av 5.2.1996, s.
21), felles haldning frå Rådet av 18. juni 1996 (TEF nr. C 315 av
24.10.1996, s. 4) og europaparlamentsavgjerd av 23. oktober 1996 (TEF nr.
C 347 av 18.11.1996). Rådsavgjerd av 9. desember 1996.

(5) TEF nr. L 208 av 24.7.1992, s. 1. Forordninga endra ved tilmeldingsakta av

1994.

(6) TEF nr. L 208 av 24.7.1992, s. 9. Forordninga endra ved tilmeldingsakta av

1994.

(7) TEF nr. L 237 av 10.9.1994, s. 3.

(8) TEF nr. L 237 av 10.9.1994, s. 13.

(9) TEF nr. L 61 av 18.3.1995, s. 1.
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Etableringsfridommen og det frie varebytet må ikkje skiplast,
verken av løyvet til å halde ved lag den nasjonale lovgjevinga
eller av eventuelle føresegner om merking som gjer det mogleg
å skilje desse produkta frå andre liknande næringsmiddel. I
samsvar med føresegnene i traktaten bør difor den frie
omsetnaden, marknadsføringa og produksjonen haldast ved lag
i alle medlemsstatar av liknande næringsmiddel som vert rekna
som tradisjonelle eller ikkje-tradisjonelle –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I medhald av artikkel 3a i direktiv 89/107/EØF og på dei
vilkåra som er fastsette der, får dei medlemsstatane som er
oppførde i vedlegget, løyve til å halde ved lag i lovgjevinga si
forbodet mot bruk av visse kategoriar tilsetjingsstoff i

produksjonen av dei næringsmidla som er oppførde i det
nemnde vedlegget.

Dette vedtaket skal nyttast utan at det rører ved forordning
(EØF) nr. 2081/92 og (EØF) nr. 2082/92.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. desember 1996.

For Europaparlamentet For Rådet

K. HÄNSCH S. BARRETT

President Formann



VEDLEGG

PRODUKT SOM DEI AKTUELLE MEDLEMSSTATANE KAN HALDE VED LAG
FORBODET FOR MOT BRUK AV VISSE KATEGORIAR TILSETJINGSSTOFF

Kategoriar tilsetjingsstoff

Medlemsstatar Næringsmiddel som framleis kan vere forbodne

Tyskland Alle, bortsett frå drivgassar

Hellas Fetaost Alle

Frankrike Tradisjonelt fransk brød Alle

Frankrike Tradisjonelle franske trøffelkonservar Alle

Frankrike Tradisjonelle franske snigelkonservar Alle

Frankrike Tradisjonelle franske kjøtkonservar av Alle
gås og and

Austerrike Tradisjonell austerriksk «Bergkäse» Alle, bortsett frå konserveringsmiddel

Finland Tradisjonell finsk «mämmi» Alle, bortsett frå konserveringsmiddel

Sverige Tradisjonelle svenske og finske Fargestoff
Finland fruktsafter

Danmark Tradisjonelle danske «kødboller» Konserveringsmiddel og fargestoff

Danmark Tradisjonell dansk «leverpostej» Konserveringsmiddel (bortsett frå 
sorbinsyre) og fargestoff

Spania Tradisjonell spansk «lomo embuchado» Alle, bortsett frå konserveringsmiddel 
og antioksidantar

Italia Tradisjonell italiensk Alle, bortsett frå konserveringsmiddel, 
«salame cacciatore» antioksidantar, smaksforsterkarar 

og emballasjegass

Italia Tradisjonell italiensk «mortadella» Alle, bortsett frå konserveringsmiddel, 
antioksidantar, surleiksregulerande 
middel, smaksforsterkarar, stabilisatorar 
og emballasjegass

Italia Alle, bortsett frå konserveringsmiddel, 
antioksidantar, surleiksregulerande 
middel, smaksforsterkarar, stabilisatorar 
og emballasjegass
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Tradisjonelt tysk øl («Bier nach
deutschem Reinheitsgebot gebraut»)

Tradisjonell italiensk «cotechino e
zampone»



12.4.2001 Nr. 20/73EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) EFT L 61 av 1.3.2001, s. 14, og EØS-tillegget til EFT nr. 11 av 1.3.2001, 

s. 167.

(2) EFT L 166 av 1.7.1999, s. 87.

(3) EFT L 142 av 5.6.1999, s. 22. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 163/1999 av 26. november 1999(1).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/43/EF av 25.
mai 1999 om 17. endring av direktiv 76/769EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige
stoffer og preparater(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Kommisjonsdirektiv 1999/51/EF av 26. mai 1999 om
femte tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til
rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lover og forskrifter om begrensning av markeds-
føring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (tinn,
pentaklorfenol (PCP) og kadmium)(3) skal innlemmes i
avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

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

«– 399 L 0043: Europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/43/EF av 25. mai 1999 (EFT L 166 av 1.7.1999, s.
87),

– 399 L 0051: Kommisjonsdirektiv 1999/51/EF av 26. mai
1999 (EFT L 142 av 5.6.1999, s. 22).»

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/43/EF og
kommisjonsdirektiv 1999/51/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 5. februar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1(*).

Artikkel 4

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 5/2000

av 4. februar 2000

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

2001/EØS/20/05

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

1) De tiltak som er nødvendige, bør treffes for at det indre
marked skal virke på en tilfredsstillende måte.

2) Europaparlamentet og Rådet vedtok 29. mars 1996
europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 646/96/EF om
vedtaking av ein handlingsplan for kampen mot kreft i
samband med innsatsen for folkehelsa (1996-2000)(4).

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

4) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF av 20.
desember 1994 om 14. endring av direktiv 76/769/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om begrensning av markedsføring og bruk av visse
farlige stoffer og preparater(5) ble det opprettet en liste i
form av et tillegg til nr. 29, 30 og 31 i vedlegg I til

direktiv 76/769/EØF(6) der det er oppført stoffer som er
klassifisert som kreftframkallende i kategori 1 eller 2,
mutagene i kategori 1 eller 2 eller reproduksjonstoksiske
i kategori 1 eller 2. Disse stoffene, og preparatene som
inneholder disse stoffene, bør ikke markedsføres til privat
bruk.

5) Direktiv 94/60/EF fastsetter at Kommisjonen senest seks
måneder etter offentliggjøringen av en tilpasning til den
tekniske utvikling av vedlegg I til direktiv 67/548/EØF(7)
skal framlegge for Europaparlamentet og Rådet et forslag
til ajourføring av denne listen for de stoffene som er
klassifisert som kreftframkallende i kategori 1 eller 2,
mutagene i kategori 1 eller 2 og reproduksjonstoksiske i
kategori 1 eller 2.

6) Kommisjonsdirektiv 96/54/EF(8) om 22. tilpasning til
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF,
særlig vedlegg I, inneholder 16 stoffer som nylig er
klassifisert som kreftframkallende i kategori 1 eller 2,
mutagene i kategori 1 eller 2 og reproduksjonstoksiske i
kategori 1 eller 2. Disse stoffene bør tilføyes i tillegget til
nr. 29, 30 og 31 i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF, som
konsolidert ved europaparlaments- og rådsdirektiv
97/56/EF(9) om 16. endring av direktiv 76/769/EØF.

7) Det er tatt hensyn til risikoene og fordelene ved de
stoffene som ved direktiv 96/54/EF nylig er klassifisert
som kreftframkallende i kategori 1 eller 2, mutagene i
kategori 1 eller 2 og reproduksjonstoksiske i kategori 1
eller 2.

8) Ved artikkel 1 nr. 1 bokstav f) i direktiv 96/54/EF utgår
åtte poster i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF fordi
stoffene oppført under disse postene allerede er omfattet
av andre poster, eller fordi de ikke lenger er klassifisert
som kreftframkallende. Fem av disse stoffene er oppført
i tillegget til nr. 29 i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF.
Disse postene bør også utgå fra sistnevnte direktiv.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/43/EF

av 25. mai 1999

om 17. endring av direktiv 76/769/EF om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse 

farlige stoffer og preparater(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 166 av 1.7.1999, s. 87, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2000 av 4. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 59 av 25.2.1998, s. 5.

(2) EFT C 214 av 10.7.1998, s. 73.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 18. februar 1998 (EFT C 80 av 16.3.1998, s.
91), Rådets felles holdning av 14. desember 1998 (EFT C 18 av 22.1.1999,
s. 43) og europaparlamentsbeslutning av 10. februar 1999 (EFT C 150 av
28.5.1999). Rådsbeslutning av 10. mai 1999.

(4) EFT L 95 av 16.4.1996, s. 9.

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

(6) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 97/64/EF (EFT L 315 av 19.11.1997, s. 13).

(7) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
(EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
97/69/EF (EFT L 343 av 13.12.1997, s. 19). 

(8) EFT L 248 av 30.9.1996, s. 1.

(9) EFT L 333 av 4.12.1997, s. 1.
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(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.

(2) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1.

9) Anvendelsen av dette direktiv berører ikke Fellesskapets
regelverk om fastsettelse av minimumskrav for vern av
arbeidstakere innført ved rådsdirektiv 89/391/EØF av 12.
juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(1)
og ved de særdirektiver som er vedtatt på grunnlag av
nevnte direktiv, herunder rådsdirektiv 90/394/EØF av 28.
juni 1990 om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være
utsatt for kreftframkallende stoffer i arbeidet (sjette
særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv
89/391/EØF)(2) –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Stoffene oppført i vedlegg I til dette direktiv tilføyes til
stoffene oppført under nr. 29, 30 og 31 i tillegget til vedlegg I
til direktiv 76/769/EØF.

Artikkel 2

Stoffene oppført i vedlegg II til dette direktiv utgår fra listen
over stoffer oppført under nr. 29 i tillegget til vedlegg I til
direktiv 76/769/EØF.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv,

senest ett år etter direktivets ikrafttredelsesdato. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene 18 måneder etter dette
direktivs ikrafttredelsesdato.

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mai 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES H. EICHEL

President Formann
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VEDLEGG I

Nr. 29 – Kreftframkallende stoffer: kategori 2

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Natriumdikromat 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Natriumdikromat, dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Kromyldiklorid, kromoksyklorid 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kaliumkromat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

024-017-00-8 – –

Brometen 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2

5-allyl-1,3-benzodioksol; safrol 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7

611-024-00-1 – –

611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0

Toluen-2,4-diammoniumsulfat 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

Nr. 30 – Mutagene stoffer: kategori 2

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Natriumdikromat 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Natriumdikromat, dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Seksverdige kromforbindelser, unntatt bariumkromat og de
forbindelser som er oppført andre steder i vedlegg I til direktiv
67/548/EØF

Benzidinbaserte azofargestoffer; 4,4'-diarylazobifenyl fargestoffer,
unntatt de som er nevnt andre steder i vedlegg I til direktiv
67/548/EØF

Dinatrium-4-amino-3[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'bifenyl]-4-
yl]azo]-5-hydroksy-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat; C.I. Direct
Black 38

Tetranatrium-3,3'-[[1,1'bifenyl]-4,4'diylbis(azo)]bis[5-amino-4-
hydroksynaftalen-2,7-disulfonat]; C.I. Direct Blue 6

Dinatrium-3,3'-[[1,1'bifenyl]-4,4'diylbis(azo)]bis[4-aminonaftalen-
2,7-disulfonat]; C.I. Direct Red 28
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Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Kromyldiklorid, kromoksyklorid 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kaliumkromat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

1,3,5,-tris(oksiranylmetyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC 615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Nr. 31 – Reproduksjonstoksiske stoffer: kategori 1

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

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

Nr. 31 – Reproduksjonstoksiske stoffer: kategori 2

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

bis(2-metoksyetyl)ftalat 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

VEDLEGG II

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Aromatiske hydrokarboner, C8-C10; lettolje redestillat, høytkokende 648-011-00-5 292-695-4 90989-39-2 J

648-025-00-1 309-885-0 101316-83-0 J

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

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

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

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

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer
og preparater(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
97/64/EF(2), særlig artikkel 2a, innført ved rådsdirektiv
89/678/EØF(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I akten om Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse til
Den europeiske union, særlig artikkel 69, 84 og 112, er
det fastsatt at visse bestemmelser i vedlegg I til direktiv
76/769/EØF ikke skal få anvendelse for Østerrike,
Finland eller Sverige i en periode på fire år fra 1. januar
1995, og at de skal gjennomgås på nytt i samsvar med
framgangsmåtene fastsatt i EF-traktaten.

2) Visse organiske tinnforbindelser, særlig tributyltinn
(TBT), som brukes for å hindre begroing, utgjør
fremdeles en fare for det akvatiske miljø og for folke-
helsen, fordi de blant annet kan framkalle forstyrrelser i
det endokrine system. Den internasjonale sjøfarts-
organisasjon (IMO) har erkjent at TBT representerer en
risiko, og IMOs komité for beskyttelse av det marine
miljø har framsatt krav om et globalt forbud mot bruk av
organiske tinnforbindelser som biocider i grohemmende
midler for skip innen 1. januar 2003. Bestemmelsene for
TBT må gjennomgås på nytt idet det fullt ut tas hensyn til
IMOs anbefalinger. Det er utviklet grohemmende midler
som sikrer kontrollert frigjøring av TBT, og disse bør
brukes i stedet for maling med bestanddeler som ikke er
bundet sammen kjemisk («free association paint»).

3) I innsjøer og elver og i Østersjøen er miljøet særlig
sårbart. Bruk av TBT i innsjøer og elver i Fellesskapet
bør forbys. Som midlertidig tiltak bør Østerrike og
Sverige gis tillatelse til å opprettholde strengere
bestemmelser for bruk av TBT i slike sårbare miljøer.

4) Pentaklorfenol (PCP) utgjør fremdeles en fare for helse
og miljø tross begrensningene innført ved direktiv
76/769/EØF. Bruk av PCP bør begrenses ytterligere.
Bruk av PCP er likevel fremdeles nødvendig av tekniske
grunner i medlemsstater med kyst mot åpne hav.

5) I rådsresolusjon av 25. januar 1988 anbefales det å vedta
en global strategi for å bekjempe kadmiumforurensning
av miljøet, herunder tiltak for å begrense bruk av
kadmium og fremme bruk av erstatningsstoffer. Risikoen
ved kadmium er nå til vurdering innenfor rammen av
rådsforordning (EØF) nr. 793/93(4), og Kommisjonen vil
gjennomgå begrensningene for bruk av kadmium på nytt
i lys av resultatene av denne vurderingen. Som
midlertidig tiltak bør Østerrike og Sverige gis tillatelse til
å opprettholde strengere bestemmelser på dette området.

6) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø
har avgitt uttalelse om organiske tinnforbindelser og om
PCP.

7) Dette direktiv berører ikke på noen måte Fellesskapets
regelverk for minimumskrav til vern av arbeidstakere
som fastsatt i rådsdirektiv 89/391/EØF(5) og særdirek-
tiver vedtatt i henhold til dette, særlig rådsdirektiv
90/394/EØF(6) og rådsdirektiv 98/24/EF(7) om vern av
helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i
samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen.

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling av direktiver om fjerning av tekniske
handelshindringer på området farlige stoffer og
preparater –

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/51/EF

av 26. mai 1999

om femte tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og
bruk av visse farlige stoffer og preparater (tinn, pentaklorfenol (PCP) og kadmium) (*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 142 av 5.6.1999, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2000 av 4. februar 2000 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 262 av 27.9.1976, s. 24.

(2) EFT L 315 av 19.11.1997, s. 13.

(3) EFT L 398 av 30.12.1989, s. 24.

(4) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.

(5) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.

(6) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1.

(7) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF tilpasses til den tekniske
utvikling i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2000 vedta og
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv, og umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette. De skal anvende disse bestemmelsene
fra 1. september 2000. Østerrike, Finland og Sverige kan
imidlertid anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 1999,
med mindre annet er angitt i vedlegget.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. mai 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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«21. Organiske tinnforbindelser 1. Kan ikke markedsføres som stoffer og bestanddeler i preparater når de
brukes som biocider i grohemmende maling med bestanddeler som ikke
er bundet sammen kjemisk («free association antifouling paint»).

2. Ikke tillatt som stoffer og bestanddeler i preparater når de brukes som
biocider beregnet på å hindre begroing av mikroorganismer, planter og
dyr på:

a) skrog på:

– båter med en totallengde på under 25 meter, som definert i ISO
8666,

– fartøyer, uansett lengde, som hovedsakelig er ment å anvendes på
indre vannveier og innsjøer,

b) merder, flottører, garn og andre apparater eller annet utstyr som
brukes i fiske- og skjelloppdrett,

c) apparater eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i vann.

Slike stoffer og preparater kan ikke

– omsettes annet enn i pakninger på 20 liter eller mer,

– selges til privat bruk, bare til yrkesmessig bruk.

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og preparater
skal emballasjen til slike preparater være merket med følgende tekst som
skal være lett leselig og ikke kunne slettes:

«Skal ikke brukes på båter med en totallengde på under 25 meter, eller
på fartøyer uansett lengde som hovedsakelig er ment å anvendes på indre
vannveier og innsjøer, eller på apparater eller utstyr som brukes i fiske-
og skjelloppdrett.

Bare til yrkesmessig bruk.»

3. Bestemmelsene i avsnitt 2 bokstav a) og særbestemmelsene om merking
i avsnitt 2 får anvendelse for Sverige og Østerrike fra 1. januar 2003, og
vil bli gjennomgått på nytt av Kommisjonen i samarbeid med
medlemsstatene og de berørte parter før denne dato.

4. Ikke tillatt som stoffer og bestanddeler i preparater beregnet på
behandling av industrivann.»

Ikke tillatt i konsentrasjoner på 0,1 vektprosent eller høyere i stoffer eller
preparater som markedsføres.

VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF gjøres følgende endringer i nr. 21, 23 og 24:

1. Nr. 21 skal lyde:

2. Nr. 23 skal lyde:

«23. Pentaklorfenol (CAS nr. 87-86-5) og
dets salter og estere
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Som unntak har Frankrike, Irland, Portugal, Spania og Det forente kongerike
fram til 31. desember 2008 adgang til ikke å anvende denne bestemmelsen for
stoffer og preparater beregnet på bruk i industrianlegg som ikke tillater utslipp
av pentaklorfenol (PCP) i større mengder enn som fastsatt i gjeldende
lovgivning:

a) til behandling av trevirke.

Behandlet trevirke kan likevel ikke brukes

– inni bygninger verken til dekorasjon eller til andre formål (bolig,
arbeid, fritid),

– til produksjon og etterbehandling av:

i) beholdere som skal brukes til dyrking,
ii) emballasje kom kan komme i kontakt med råvarer, mellom-

produkter eller ferdige produkter beregnet på konsum og/eller fôr,
iii) andre materialer som kan forurense produktene nevnt i i) og ii),

b) til impregnering av fibrer og kraftige tekstiler som ikke under noen
omstendighet er beregnet på klær eller dekorativ møblering,

c) som et særlig unntak kan medlemsstatene i enkelttilfeller og på eget
territorium gi tillatelse til at spesialiserte yrkesutøvere på stedet og for
bygninger av kulturell, kunstnerisk og historisk verdi eller i nødstilfeller
foretar reparasjon og behandling av tømmer og murverk infisert av ekte
hussopp (Serpula lacrymans) og kubiske råtesopper.

Under alle omstendigheter

a) må pentaklorfenol brukt alene eller som bestanddel i preparater anvendt
innenfor rammen av ovennevnte unntak ha et totalinnhold av heksaklor-
dibenzoparadioksin (HCDD) som er lavere enn to milliondeler (ppm),

b) kan disse stoffene og preparatene ikke

– omsettes annet enn i pakninger på 20 liter eller mer,

– selges til privat bruk.

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og preparater skal
emballasjen til slike preparater være merket med følgende tekst som skal være
lett leselig og ikke kunne slettes:

«Bare til industriell og yrkesmessig bruk.»

Videre skal denne bestemmelsen ikke gjelde for avfall omfattet av direktiv
75/42/EØF(1) og 91/689/EØF(2).

«4. Østerrike og Sverige, som allerede anvender strengere begrensninger for
kadmium enn som fastsatt i avsnitt 1, 2 og 3, kan fortsette å anvende
disse begrensningene til 31. desember 2002. Kommisjonen skal innen
denne dato gjennomgå bestemmelsene for kadmium i vedlegg I til
direktiv 76/769/EØF på nytt i lys av resultatene av risikovurderingen for
kadmium og utviklingen med hensyn til kunnskap og teknikk når det
gjelder erstatningsstoffer for kadmium.»

(1) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39.

(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20.»

3. Etter avsnitt 3 i nr. 24 (kadmium) skal nytt avsnitt 4 lyde:



(1) TEF L 61 av 1.3.2001, s. 15, og EØS-tillegget til TEF nr. 11 

av 1.3.2001, s. 171.

(2) TEF L 118 av 6.5.1999, s. 55.

(3) TEF L 118 av 6.5.1999, s. 60.

(4) TEF L 119 av 7.5.1999, s. 57.

EØS-KOMITEEN HAR –

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet, justert ved protokollen om justering av
avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet,
heretter kalla «avtala», særleg artikkel 98, og

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg II til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-
komiteen nr. 164/1999 av 26. november 1999(1).

2) Kommisjonsvedtak 1999/303/EF av 12. april 1999 om ei
felles teknisk forskrift om tilkopling til analoge offent-
lege svitsja telefonnett (PSTN) av terminalutstyr som stør
taletelefoni i grunngjevne tilfelle, og som nyttar tone-
frekvenssignalering (DTMF-signalering) ved eventuell
nettadressering(2) skal takast inn i avtala.

3) Kommisjonsvedtak 1999/304/EF av 12. april 1999 om ei
felles teknisk forskrift om det digitale fleirtenestenettet
(ISDN), 3,1 kHz telefoniteneste, krav til tilkopling av
terminalar med handsett (2. utgåve)(3) skal takast inn i
avtala.

4) Kommisjonsvedtak 1999/310/EF av 23. april 1999 om ei
felles teknisk forskrift om utstyr for digital utvida
snorlaus telekommunikasjon (DECT) som gjev tilgang til
det digitale fleirtenestenettet (ISDN)(4) skal takast inn i
avtala –

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4zza (kommisjonsvedtak
98/734/EF) i avtala skal nytt nummer 4zzb, 4zzc og 4zzd lyde:

«4zzb. 399 D 0303: Kommisjonsvedtak 1999/303/EF av 12.
april 1999 om ei felles teknisk forskrift om tilkopling
til analoge offentlege svitsja telefonnett (PSTN) av
terminalutstyr som stør taletelefoni i grunngjevne
tilfelle, og som nyttar tonefrekvenssignalering
(DTMF-signalering) ved eventuell nettadressering
(TEF L 118 av 6.5.1999, s. 55).

4zzc. 399 D 0304: Kommisjonsvedtak 1999/304/EF av 12.
april 1999 om ei felles teknisk forskrift om det digitale
fleirtenestenettet (ISDN), 3,1 kHz telefoniteneste, krav
til tilkopling av terminalar med handsett (2. utgåve)
(TEF L 118 av 6.5.1999, s. 60).

4zzd. 399 D 0310: Kommisjonsvedtak 1999/310/EF av 23.
april 1999 om ei felles teknisk forskrift om utstyr for
digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT)
som gjev tilgang til det digitale fleirtenestenettet
(ISDN) (TEF L 119 av 7.5.1999, s. 57).»

Artikkel 2

I vedlegg II kapittel XVIII i avtala vert nr. 4l
(kommisjonsvedtak 95/526/EF) oppheva.

Artikkel 3

Teksta til kommisjonsvedtak 1999/303/EF, 1999/304/EF og
1999/310/EF på islandsk og norsk, som ligg ved dei respektive
språkversjonane av denne avgjerda, har same rettskrafta.
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 6/2000

av 4. februar 2000

om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar,
prøving og sertifisering) 

2001/EØS/20/06



(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

Artikkel 4

Denne avgjerda tek til å gjelde 5. februar 2000, på det vilkåret
at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103
nr. 1 i avtala(*).

Artikkel 5

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa.
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Utferdiget i Brussel, 4. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF
av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjordstasjons-
utstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1),
særleg artikkel 7 nr. 2 andre strekpunktet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Rådsvedtak 98/482/EF av 20. juli 1998 om ei felles
teknisk forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr
til analoge offentlege svitsja telefonnett (PSTN) (bortsett
frå terminalutstyr til taletelefoni i grunngjevne tilfelle)
som nyttar tonefrekvenssignalering (DTMF-signalering)
ved eventuell nettadressering(2) gjeld ikkje for
terminalutstyr som stør taletelefoni i grunngjevne tilfelle.

2) Kommisjonen har klarlagt at det bør finnast ei felles
teknisk forskrift som omfattar terminalutstyr som stør
taletelefoni i grunngjevne tilfelle, og han har vedteke den
tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta.

3) Den tekniske utviklinga av den tilsvarande harmoniserte
standarden er komen så langt at det er mogleg å slå fast
at innhaldet skil seg svært lite frå innhaldet i den
harmoniserte standarden som er nemnd i rådsvedtak
98/482/EF. Det bør difor vedtakast at den gjeldande

harmoniserte standarden, med små unntak, skal nyttast
som grunnlag for krava til tilkopling av terminalar som
stør taletelefoni i grunngjevne tilfelle. Det kan gjerast ved
dette kommisjonsvedtaket, som utfyller vedtak
98/482/EF. Såleis kan den same harmoniserte standarden
nyttast som grunnlag for krav til tilkopling av alle typar
terminalar som vert kopla til offentlege svitsja telefonnett
(PSTN). I synsmåtane i direktiv 98/13/EF er det nemnt at
dei grunnleggjande krava må nyttast med skjønsemd, slik
at det vert teke omsyn til det aktuelle utviklingssteget i
teknikken og til økonomiske tilhøve.

4) I løpet av det tjuande hundreåret har dei nasjonale
offentlege telefonnetta utvikla seg jamt, og ettersom
utviklinga har gått føre seg i ulike einskildnett, vil det
vere viktige tekniske ulikskapar mellom netta i enno ei
tid framover.

5) Det finst tekniske ulikskapar mellom dei offentlege
svitsja telefonnetta (PSTN), og dei viktigaste av desse
ulikskapane er det gjort greie for i rettleiing EG 201 121
til Det europeiske standardiseringsinstituttet for
telekommunikasjonar (ETSI).

6) Rettleiinga kan innehalde opplysningar som er nyttige for
produsentane.

7) Dei melde organa skal difor sikre at produsentane er
kjende med ulikskapane.

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. april 1999

om ei felles teknisk forskrift om tilkopling til analoge offentlege svitsja telefonnett (PSTN) av
terminalutstyr som stør taletelefoni i grunngjevne tilfelle, og som nyttar

tonefrekvenssignalering (DTMF-signalering) ved eventuell nettadressering(*)

[meldt under nummeret K(1999) 874]

(1999/303/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 118 av 6.5.1997, s. 55, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 6/2000 av 4. februar 2000 om endring
av vedlegg II til EØS-avtale (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og
sertifisering), sjå denne utgåva av EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa.

(1) TEF L 74 av 12.3.1998, s. 1.

(2) TEF L 216 av 4.8.1998, s. 8.



8) I ein overgangsperiode bør det framleis vere mogleg å
godkjenne terminalutstyr etter nasjonale forskrifter.

9) Produsentane bør leggje skriftleg informasjon ved alle
produkt som er godkjende i samsvar med dette vedtaket.
Produsentane bør gje ei fråsegn om nettkompatibilitet.
Dei melde organa bør syte for at desse pliktene er kjende
for produsentane. Når det vert gjeve godkjenning i
samsvar med dette vedtaket, bør dei melde organa gje
andre melde organ melding om fråsegnene om
nettkompatibilitet.

10) Utstyr som fell inn under verkeområdet for dette
vedtaket, og som er godkjent etter nasjonale forskrifter
før overgangsperioden går ut, kan framleis marknads-
førast på den nasjonale marknaden og takast i bruk.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til eit analogt offentleg svitsja telefonnett
(PSTN), og som fell inn under verkeområdet for den
harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1 i
kommisjonsvedtak 98/576/EF(1).

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift om
krav til tilkopling av det terminalutstyret for analoge offentlege
svitsja telefonnett som er nemnt i nr. 1, og som nyttar
tonefrekvenssignalering (DTMF-signalering) ved eventuell
nettadressering. Dette vedtaket omfattar ikkje krav til at
terminalutstyr skal verke saman over det offentlege telenettet,
slik det er fastlagt i artikkel 5 bokstav g) i direktiv 98/13/EF.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 5

bokstav d) og f) i direktiv 98/13/EF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er førd
opp i vedlegg I.

2. Den felles tekniske forskrifta gjer det mogleg

a) å prøve ut terminalar innanfor eit mindre matestraums-
område, slik det er fastlagt i vedlegg IV nr. 1,

b) å prøve ut terminalar som ikkje er meinte for tilkopling til
eit offentleg svitsja telefonnett (PSTN) som gjev ein
sløyfestraum på mindre enn 18 mA, innanfor eit mindre
matestraumsområde, slik det er fastlagt i vedlegg IV nr. 2.

3. Terminalutstyr som artikkel 1 nr. 2 i dette vedtaket
omfattar, skal vere i samsvar med den felles tekniske forskrifta
som er nemnd i nr. 1 og 2, og skal stette dei grunnleggjande
krava som er nemnde i artikkel 5 bokstav a) og b) i direktiv
98/13/EF, og krava i andre direktiv som gjeld for utstyret,
særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(2) og 89/336/EØF(3).

Artikkel 3

1. Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel
1 nr. 2 i dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut
til å gjennomføre dei framgangsmåtane som er nemnde i
artikkel 10 i direktiv 98/13/EF, nytte den harmoniserte
standarden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1, eller syte for at han
vert nytta.

2. Dei melde organa skal syte for:

a) at produsentane eller andre som søkjer om godkjenning,
er kjende med tilrådingane i ETSI-rettleiing EG 201 121,
medrekna endringar av dei,

b) at produsentane er kjende med at dei må leggje skriftleg
informasjon i den forma som er førd opp i vedlegg II, ved
alle produkt som er godkjende i samsvar med dette
vedtaket, og

c) at produsentane må gje fråsegner om nettkompatibilitet i
den forma som er førd opp i vedlegg III.

3. Dei melde organa skal gje andre melde organ melding om
fråsegnene om nettkompatibilitet når det vert gjeve
godkjenning i samsvar med dette vedtaket.
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(1) TEF L 278 av 15.10.1998, s. 40.

(2) TEF L 77 av 26.3.1973, s. 29.

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

1. Nasjonale forskrifter om typegodkjenning av utstyr som
fell inn under verkeområdet for den harmoniserte standarden
som er nemnd i artikkel 2 nr. 1, skal slutte å gjelde 15 månader
etter at det er gjeve melding om dette vedtaket.

2. Terminalutstyr som er godkjent etter slike nasjonale
forskrifter, kan framleis marknadsførast på den nasjonale
marknaden og takast i bruk.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. april 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(1) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37.

VEDLEGG I

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

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

Attachment requirements for pan-European approval for connection to the analogue public switched
telephone networks (PSTNs) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which

network addressing, if provided, is by means of dual tone multi-frequency (DTMF) signalling

[Krav til tilkopling, med sikte på felleseuropeisk godkjenning, til analoge offentlege svitsja telefonnett
(PSTN) av terminalutstyr (bortsett frå terminalutstyr som stør taletelefoni) som nyttar

tonefrekvenssignalering (DTMF-signalering) ved eventuell nettadressering]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar

ETSI-sekretariatet

TBR 21 – januar 1998

(utan forordet og avgrensinga av verkeområdet til å gjelde terminalutstyr som ikkje stør taletelefoni i 
grunngjevne tilfelle)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent etter rådsdirektiv
98/34/EF(1).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i direktiv 98/34/EF.

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

Det europeiske standardiseringsinstituttet eller Europakommisjonen
for telekommunikasjonar DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
650, route des Lucioles Rue de la Loi/Wetstraat 200
F-06921 Sophia Antipolis Cedex B-1049 Brussel

eller frå andre organisasjonar som har ansvaret for formidling av ETSI-standardar. Ei liste over desse
organisasjonane er å finne på Internett-adressa www.ispo.cec.be.



VEDLEGG II

Teksta til den skriftlege informasjonen som produsentane skal leggje ved produkt som er
godkjende

i samsvar med dette vedtaket

«Dette utstyret er i samsvar med kommisjonsvedtak 1999/303/EF godkjent for tilkopling i heile Europa til
analoge offentlege svitsja telefonnett (PSTN). På grunn av ulikskapar mellom dei offentlege svitsja
telefonnetta i ulike statar er denne godkjenninga likevel i seg sjølv ikkje ein vilkårslaus garanti for at
utstyret verkar tilfredsstillande på alle nett-termineringspunkt på offentlege svitsja telefonnett.

Dersom De får problem, bør De først kontakte leverandøren av utstyret.»

NB: Produsenten bør syte for at forhandlaren og brukaren av utstyret får full kjennskap til opplysningane
ovanfor på emballasjen og/eller i brukarhandboka (eller i andre former for bruksrettleiing).

VEDLEGG III

Fråsegn om nettkompatibilitet frå produsenten til det melde organet og forhandlaren

Denne fråsegna skal syne kva nett utstyret er konstruert for å verke saman med, og alle melde nett som
utstyret kan ha vanskar med å verke saman med.

Fråsegn om nettkompatibilitet frå produsenten til brukaren

Denne fråsegna skal syne kva nett utstyret er konstruert for å verke saman med, og alle melde nett som
utstyret kan ha vanskar med å verke saman med. Produsenten skal òg leggje ved ei fråsegn der det går klart
fram når nettkompatibiliteten er avhengig av brytarinnstillingar for maskin- og programvara. Fråsegna
skal òg rå brukaren til å kontakte forhandlaren dersom brukaren ønskjer å nytte utstyret på eit anna nett.

VEDLEGG IV

1. Matestraumsområde

Det skal lempast på krava i punkt 4.6.2, 4.7 (medrekna alle aktuelle underpunkt) og 4.8 (medrekna
alle aktuelle underpunkt) i den standarden som er nemnd i vedlegg I, på følgjande måte:

Motstanden på 3 200 � vert bytt ut med ein motstand på 2 800 �.

2. Matestraumsområde for terminalutstyr som ikkje er meint for tilkopling til eit offentleg svitsja
telefonnett (PSTN) som gjev ein sløyfestraum på mindre enn 18 mA

Det skal lempast på krava i punkt 4.6.2, 4.7 (medrekna alle aktuelle underpunkt) og 4.8 (medrekna
alle aktuelle underpunkt) i den standarden som er nemnd i vedlegg I, på følgjande måte:

For terminalutstyr som etter fråsegna frå produsenten berre er til bruk på linjer som gjev ein
sløyfestraum på minst 18 mA, vert motstanden på 2 800 � bytt ut med ein motstand på 2 300 �.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF
av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjordstasjons-
utstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1),
særleg artikkel 7 nr. 2 andre strekpunktet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 første strekpunktet i
direktiv 98/13/EF har Kommisjonen vedteke eit tiltak for
å klarleggje kva type terminalutstyr som ei felles teknisk
forskrift bør omfatte, og den tilhøyrande fråsegna om
verkeområdet for forskrifta.

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

3) For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje
overgangsføresegner for utstyr som er godkjent etter
nasjonale forskrifter for typegodkjenning.

4) I samsvar med artikkel 29 nr. 2 i direktiv 98/13/EF er
framlegget lagt fram for Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE).

5) Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette
vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå ACTE –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

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

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
om krav til tilkopling av terminalutstyr som skal koplast til det
digitale fleirtenestenettet (ISDN) og nyttast til 3,1 kHz
telefoniteneste.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 5
bokstav g) i direktiv 98/13/EF så langt råd skal gjennomførast
ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er førd opp i vedlegget.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr.
1, og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i
artikkel 5 bokstav a) og b) i direktiv 98/13/EF, og krava i andre
direktiv som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv 73/23/EØF(2)
og 89/336/EØF(3).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr.
1 i dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 10
i direktiv 98/13/EF, nytte den harmoniserte standarden som er
nemnd i vedlegget, eller syte for at han vert nytta, etter at dette
vedtaket har teke til å gjelde.

Artikkel 4

1. Vedtak 95/526/EF vert oppheva tre månader etter at dette
vedtaket er gjort.

2. Terminalutstyr som er godkjent etter vedtak 95/526/EF,
kan framleis marknadsførast på den nasjonale marknaden og
takast i bruk.

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. april 1999

om ei felles teknisk forskrift om det digitale fleirtenestenettet (ISDN), 3,1 kHz telefoniteneste,
krav til tilkopling av terminalar med handsett (2. utgåve) (*)

[meldt under nummeret K(1999) 875]

(1999/304/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 118 av 6.5.1997, s. 60, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 6/2000 av 4. februar 2000 om endring
av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og
sertifisering), sjå denne utgåva av EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa.

(1) TEF L 74 av 12.3.1998, s. 1.

(2) TEF L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(3) TEF L 139 av 23.5.1989, s. 19.



Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. april 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(1) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37.

VEDLEGG

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

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

Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony 3,1 kHz teleservice; Attachment requirements for 
handset terminals

[Digitalt fleirtenestenett (ISDN), 3,1 kHz telefoniteneste, krav til tilkopling av terminalar med handsett]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar

ETSI-sekretariatet

TBR 8 – oktober 1998

(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent etter rådsdirektiv
98/34/EF(1).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i direktiv 98/34/EF.

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

Det europeiske standardiseringsinstituttet eller Europakommisjonen
for telekommunikasjonar DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
650, route des Lucioles Rue de la Loi/Wetstraat 200
F-06921 Sophia Antipolis Cedex B-1049 Brussel

eller frå andre organisasjonar som har ansvaret for formidling av ETSI-standardar. Ei liste over desse
organisasjonane er å finne på Internett-adressa www.ispo.cec.be.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF
av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjordstasjons-
utstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1),
særleg artikkel 7 nr. 2 andre strekpunktet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 første strekpunktet i
direktiv 98/13/EF har Kommisjonen vedteke eit tiltak for
å klarleggje kva type terminalutstyr som ei felles teknisk
forskrift bør omfatte, og den tilhøyrande fråsegna om
verkeområdet for forskrifta.

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

3) For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangs-
føresegner for utstyr som er godkjent etter nasjonale
forskrifter for typegodkjenning.

4) I samsvar med artikkel 29 nr. 2 i direktiv 98/13/EF er
framlegget lagt fram for Utvalet for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE).

5) Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette
vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå ACTE –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

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

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
om tilkoplingskrav til utstyr for digital utvida snorlaus
telekommunikasjon (DECT) som gjev tilgang til det digitale
fleirtenestenettet (ISDN).

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 5
bokstav c)-g) i direktiv 98/13/EF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er førd
opp i vedlegg I, men dei krava som er førde opp i vedlegg II,
gjeld ikkje.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar anten med den felles tekniske forskrifta som er nemnd
i nr. 1, eller med dei felles tekniske forskriftene som er
fastlagde i kommisjonsvedtak 98/515/EF(2) og 97/523/EF(3).
Dessutan skal utstyret stette dei grunnleggjande krava som er
nemnde i artikkel 5 bokstav a) og b) i direktiv 98/13/EF, og
krava i andre direktiv som gjeld for utstyret, særleg
rådsdirektiv 73/23/EØF(4) og 89/336/EØF(5).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr.
1 i dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 10
i direktiv 98/13/EF, nytte den harmoniserte standarden som er
nemnd i vedlegg I, eller dei harmoniserte standardane som er
nemnde i vedlegga til vedtak 98/515/EF og 97/523/EF, eller
syte for at standardane vert nytta.

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. april 1999

om ei felles teknisk forskrift om utstyr for digital utvida snorlaus telekommunikasjon
(DECT) som gjev tilgang til det digitale fleirtenestenettet (ISDN) (*)

[meldt under nummeret K(1999) 999]

(1999/310/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 119 av 7.5.1997, s. 57, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 6/2000 av 4. februar 2000 om endring
av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og
sertifisering), sjå denne utgåva av EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa.

(1) TEF L 74 av 12.3.1998, s. 1.

(2) TEF L 232 av 19.8.1998, s. 7.

(3) TEF L 215 av 7.8.1997, s. 48.

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

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

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 23. april 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(1) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37.

VEDLEGG I

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

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

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN); 
Attachment requirements for terminal equipment for DECT/ISDN interworking profile applications

[Digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT); digitalt fleirtenestenett (ISDN); tilkoplingskrav til 
terminalutstyr for bruk der DECT og ISDN verkar saman]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar

ETSI-sekretariatet

TBR 40 – juni 1998

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent etter rådsdirektiv
98/34/EF(1).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i direktiv 98/34/EF.

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

Det europeiske standardiseringsinstituttet eller Europakommisjonen
for telekommunikasjonar DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
650, route des Lucioles Rue de la Loi/Wetstraat 200
F-06921 Sophia Antipolis Cedex B-1049 Brussel

eller frå andre organisasjonar som har ansvaret for formidling av ETSI-standardar. Ei liste over desse
organisasjonane er å finne på Internett-adressa www.ispo.cec.be.

VEDLEGG II

Delar av TBR 40 som ikkje skal nyttast

Tilvising til TBR Tilvising til TBR Tilvising til TBR

[20], 5.2.2.1 [20], 5.2.2.3 [20], 5.2.2.4

[20], 5.2.2.6 [21], 4.1.6 [21], 4.1.10

[20], 5.2.4.1


