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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 13/94
av 28. oktober 1994

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

01

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktning:

Kommisjonsdirektiv 94/1/EF av 6. januar 1994 om teknisk
tilpasning av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere(1) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel VIII nr. 1 (rådsdirektiv 75/324/
EØF) skal følgende tilføyes:

“, endret ved:

- 394 L 0001: Kommisjonsdirektiv 94/1/EF av 6. januar
1994 (EFT nr. L 23 av 28.1.1994, s. 28)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/1/EF på finsk, islandsk, norsk
og svensk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. desember 1994, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
(1) EFT nr. L 23 av 28.1.1994, s. 28.

94/EØS/50/01
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KOMMISJONSDIREKTIV 94/1/EF
av 6. januar 1994

om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om aerosolbeholdere (*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
aerosolbeholdere(1), sist endret ved tiltredelsesakten for Spania
og Portugal, særlig artikkel 10 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Sikkerhetsklausulen fastsatt i artikkel 10 i direktiv 75/324/EØF
har fått anvendelse i én medlemsstat.

De vernetiltak som er truffet, er begrunnet i de farer som er
forbundet med økt bruk av aerosolbeholdere med ekstremt
brannfarlig drivgass som erstatning for klorfluorkarboner (KFK).

Visse aerosolbeholdere inneholder visse særlig brannfarlige
stoffer og/eller preparater.

De gjeldende bestemmelser er ikke tilstrekkelige til å forhindre
at visse aerosolbeholdere er en fare for sikkerheten, og disse
bestemmelsene bør derfor tilpasses.

Visse aerosolbeholdere medfører ingen antennelsesrisiko selv om
de inneholder brannfarlige stoffer og/eller preparater, og det bør
derfor fastsettes en unntaksbestemmelse med hensyn til visse krav
til merking.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 75/324/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 8 nr. 1 bokstav d) skal lyde:

«d) opplysningene angitt i nr. 2.2 og 2.3 i vedlegget,»

2. Ny artikkel 9a skal lyde:

«Artikkel 9a

Når personen som er ansvarlig for markedsføring av
aerosolbeholdere har til rådighet prøveresultater eller andre
beviser for at disse aerosolbeholderne, til tross for at de
har brannfarlig innhold, ikke utgjør noen brann- eller
eksplosjonsfare under normale eller forholdsvis forventede
bruksforhold, kan han på eget ansvar unnlate å anvende
bestemmelsene i nr. 2.2 bokstav b) og 2.3 bokstav b) i
vedlegget.

Han skal stille en kopi av disse dokumentene til rådighet
for medlemsstatene.

Mengden av brannfarlige komponenter i aerosolbeholderen
skal i dette tilfellet angis på etiketten på en slik måte at
opplysningen er godt synlig, lett å lese og ikke kan fjernes,
med følgende formulering: «inneholder x vektprosent
brannfarlige komponenter».»

3. I vedlegget gjøres de endringer som framgår av vedlegget
til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, innen 1. oktober 1994. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

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

De skal anvende bestemmelsene fra 1. april 1995.

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

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 23 av 28.1.1994, s. 28,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se dette EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 147 av 9.6.1975, s. 40.
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Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskasps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. januar 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegget til direktiv 75/324/EØF gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.8 skal lyde:

«1.8Brannfarlig innhold

Med «brannfarlig innhold» menes stoffer og preparater som oppfyller de kriterier som er
fastsatt for kategoriene «ekstremt brannfarlig», «meget brannfarlig» og «brannfarlig», og
som er oppført i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF.

Antenneligheten av og flammepunktet for innholdet i beholderen skal fastsettes etter spesifikke
metoder beskrevet i del A i vedlegg V til nevnte direktiv.»

b) Nr. 2.2 skal lyde:

«2.2Merking

Med forbehold for bestemmelsene i direktivene om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer og preparater, særlig med hensyn til helsefare og/eller miljørisiko, må enhver
aerosolbeholder ha følgende klart synlige, leselige og permanente merking:

a) uansett innhold: «Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for
temperaturer over 50 o C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom»,

b) når innholdet er brannfarlig i henhold til nr. 1.8: betegnelsen, eventuelt symbolet, for at
stoffene og/eller preparatene i aerosolbeholderen, herunder drivgassen, er brannfarlige,
og tilsvarende risikosetninger fastsatt i samsvar med kriteriene i nr. 2.2.3, 2.2.4 eller
2.2.5 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, og med hensyn til faresymbolet og
farebetegnelsen, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II til nevnte direktiv.

2.3 Særlige bestemmelser i forbindelse med bruk

Med forbehold for bestemmelsene i direktivene om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer og preparater, særlig med hensyn til helsefare og/eller miljørisiko, må enhver
aerosolbeholder ha følgende klart synlige, leselige og permanente merking:

a) uansett innhold: de tilleggsadvarsler som gjør brukerne oppmerksomme på de spesifikke
farer som er forbundet med produktet,

b) når innholdet er brannfarlig, følgende advarsler:

- «Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale»,

- «Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt»,

- «Oppbevares utilgjengelig for barn».»
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 14/94
av 28. oktober 1994

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktning:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og
sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser(1) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel X etter nr. 7 (rådsdirektiv 90/385/
EØF) skal nytt nr. 7a lyde:

“7a. 394 L 0009: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF
av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i
eksplosjonsfarlige omgivelser (EFT nr. L 100 av 19.4.1994,
s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF på finsk,
islandsk, norsk og svensk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. desember 1994, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
(1) EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 1.

94/EØS/50/02
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/9/EF
av 23. mars 1994

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i
eksplosjonsfarlige omgivelser (*)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

i samsvar med framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189
B, og

ut fra følgende betraktninger:

Medlemsstatene er på sitt territorium ansvarlige for å sikre
sikkerhet og helse for personer, eventuelt også husdyr og eiendom,
særlig gjelder dette arbeidstakeres sikkerhet og helse blant annet
i forbindelse med de farer som oppstår ved bruk av utstyr og
sikringssystemer i eksplosjonfarlige omgivelser.

I medlemsstatene er det fastsatt ufravikelige bestemmelser som
fastlegger det sikkerhetsnivå som kreves for utstyr og
sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Disse
bestemmelsene er vanligvis spesifikasjoner av elektrisk og ikke-
elektrisk art som påvirker utforming og konstruksjon av utstyr
som brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser.

De krav som stilles til dette utstyret, er ulike fra medlemsstat til
medlemsstat med hensyn til omfang og kontrollrutiner. Disse
ulikhetene skaper trolig handelshindringer innenfor Fellesskapet.

Harmonisering av nasjonal lovgivning er det eneste virkemiddel
til å fjerne disse handelshindringene. Dette målet kan ikke nås på
en tilfredsstillende måte av den enkelte medlemsstat. Dette direktiv
fastsetter derfor bare de grunnleggende krav til fri bevegelighet
for det utstyr som det får anvendelse på.

De regler som tar sikte på å fjerne de tekniske handelshindringer,
må følge den nye metode fastsatt i rådsresolusjon av 7. mai
1985(3).som fordrer en fastlegging av de grunnleggende

sikkerhetskrav og andre krav i allmennhetens interesse, uten at
de eksisterende forsvarlige sikkerhetsnivåer i medlemsstatene
senkes. Det er i nevnte resolusjon fastsatt at et stort antall
produkter skal omfattes av bestemmelsene i ett enkelt direktiv
for å unngå hyppige endringer i direktivene og at det vedtas for
mange direktiver.

De eksisterende direktiver om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser har innledet en positiv utvikling innen
eksplosjonsvernet ved tiltak tilknyttet konstruksjonen av det
aktuelle utstyret, og de har bidratt til å fjerne handelshindringer
på dette området. Det må også foretas en revisjon og utvidelse
av de eksisterende direktiver ettersom det generelt sett er særlig
viktig å forhindre enhver mulig fare tilknyttet dette utstyret. Dette
innebærer særlig at det allerede ved utformingen og
konstruksjonen må vurderes tiltak som sikrer effektivt vern av
brukere og tredjemann.

Farene, vernetiltakene og prøvingsmetodene er ofte svært like,
om ikke identiske, for utstyr til bruk i gruver og over jorden.
Det er derfor helt nødvendig at begge grupper av utstyr og
sikringssystemer omfattes av ett enkelt direktiv.

De to gruppene utstyr nevnt ovenfor brukes innen et stort antall
handels- og industrisektorer og er av stor økonomisk betydning.

De grunnleggende krav til sikkerhet og helse må være
ufravikelige, slik at utstyret og sikringssystemene er sikkert.
Disse kravene er oppdelt i grunnleggende krav og tilleggskrav
som utstyret og sikkerhetssystemene må oppfylle. Målet med
tilleggskravene er å ta særlig hensyn til eksisterende eller mulige
farer. Utstyret og sikkerhetssystemene må derfor oppfylle ett
eller flere av disse kravene der dette er nødvendig for at de skal
fungere tilfredsstillende eller gjelder for forutsatt bruk. Begrepet
om forutsatt bruk er av grunnleggende betydning for
eksplosjonsvernet for utstyr og sikkerhetssystemer. Det er av
grunnleggende betydning at produsenten påser at det blir gitt
fullstendige opplysninger. Særskilt, tydelig merking av utstyret
som angir bruksmåten i eksplosjonsfarlige omgivelser er også
nødvendig.

Det er fastsatt at det skal utarbeides et direktiv på grunnlag av
artikkel 118 A om arbeid i eksplosjonsfarlige omgivelser. Dette

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se dette EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 46 av 20.2.1992, s. 19.

(2) EFT nr. C 106 av 27.4.1992, s. 9.

(3) EFT nr. C 136 av 4.6.1985, s. 1.
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supplerende direktivet vil særlig være rettet mot eksplosjonsfarer
tilknyttet bruk og/eller installasjonsform og -metode.

De grunnleggende krav til sikkerhet og helse må være
ufravikelige, slik at utstyret er sikkert. Kravene må anvendes
med skjønn slik at det kan tas hensyn til det teknologiske nivå på
utformingstidspunktet, samt til de tekniske og økonomiske vilkår.

Dette direktiv inneholder derfor bare grunnleggende krav. For å
gjøre det lettere å bevise samsvar med de grunnleggende krav
må det fastsettes harmoniserte standarder på europeisk plan,
særlig med hensyn til ikke-elektriske forhold ved
eksplosjonsvernet; disse standarder må omfatte utforming,
konstruksjon og prøving av utstyret og sikringssystemene, og
samsvar med disse standarder skal sikre at et produkt anses å
oppfylle de grunnleggende krav. Standardene harmonisert på
europeisk plan er utarbeidet av private organisasjoner og må
beholde sin status som fravikelige bestemmelser. For dette formål
anerkjennes Den europeiske standardiseringskomité (CEN) og
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering
(CENELEC) som de kompetente organer til å vedta de
harmoniserte standarder i samsvar med de generelle retningslinjer
for samarbeid mellom Kommisjonen og disse to organer,
undertegnet 13. november 1984. I dette direktivs forstand er en
harmonisert standard en teknisk spesifikasjon (europeisk stand-
ard eller harmoniseringsdokument) vedtatt av ett av eller begge
disse organer på oppdrag fra Kommisjonen i samsvar med
rådsdirektiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter(1)
og i henhold til de generelle retningslinjer nevnt ovenfor.

Lovgivningsrammen bør bedres med sikte på å sikre at
arbeidsgivere og arbeidstakere bidrar effektivt og hensiktsmessig
til standardiseringsprosessen. Denne bedring bør være
gjennomført senest ved iverksettelsen av dette direktiv.

Tatt i betraktning den type farer som er forbundet med bruk av
utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser, må det fastsettes rutiner
for samsvarsvurdering av de grunnleggende krav i direktivet.
Disse framgangsmåtene må utformes på grunnlag av det
risikonivå som kan være forbundet med utstyret og/eller som
systemene skal verne de nærmeste omgivelser mot. Hver
samsvarskategori for utstyret må derfor suppleres med en egnet
rutine eller et valg mellom flere likeverdige framgangsmåter. De
fastsatte framgangsmåtene er fullt og helt i samsvar med
bestemmelsene i rådsbeslutning 93/465/EØF av 22. juli 1993
om modulene for de forskjellige fasene i rutinene for
samsvarsvurdering og reglene for påføring og bruk av
CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene om teknisk
harmonisering(2).

Rådet har fastsatt at CE-merkingen skal påføres enten av
produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet. Denne
merkingen er et uttrykk for at produktet er i samsvar med de
grunnleggende krav og vurderingsrutiner fastsatt i de
fellesskapsregler som gjelder for produktet.

(1) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8. Direktivet sist endret ved direktiv 88/
182/EØF (EFT nr. L 81 av 26.3.1988, s. 75).

(2) EFT nr. L 220 av 30.8.1993, s. 23.

Det er hensiktsmessig at medlemsstatene, som fastsatt i traktatens
artikkel 100 A nr. 5, tillates å treffe midlertidige tiltak med sikte
på å begrense eller forby markedsføring og bruk av utstyr og
sikringssystemer i tilfeller der disse utgjør en særlig risiko for
sikkerheten for personer, eventuelt også husdyr og eiendom,
forutsatt at tiltakene er undergitt en kontrollordning i Fellesskapet.

Mottakerne av ethvert vedtak gjort i henhold til dette direktiv
må gjøres kjent med begrunnelsen for vedtaket og hvilke
klagemuligheter som står åpne for dem.

Rådet vedtok 18. desember 1975 rammedirektiv 76/117/EØF om
elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser(3), og 15.
februar 1982 direktiv 82/130/EØF om elektrisk utstyr til bruk i
eksplosjonsfarlige omgivelser i gassfarlige gruver(4). Ved
innledningen av harmoniseringsarbeidet er det blitt det vurdert å
omgjøre den valgfrie og delvise harmonisering som har utgjort
grunnlaget for disse direktiver, til en fullstendig harmonisering.
Dette direktiv dekker fullt ut nevnte direktivers
anvendelsesområde, og disse direktiver bør derfor oppheves.

Det indre marked omfatter et område uten indre grenser der fritt
varebytte og fri bevegelighet for personer, varer og kapital er
sikret.

Det må fastsettes en overgangsordning slik at utstyr som er
framstilt i samsvar med nasjonale regler som er i kraft på datoen
for dette direktivs vedtakelse, kan markedsføres og tas i bruk -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

Anvendelsesområde, markedsføring og fri bevegelighet

Artikkel 1
1. Dette direktiv får anvendelse på utstyr og sikringssystemer

til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser.

2. Direktivets anvendelsesområde omfatter også
sikkerhetsinnretninger, kontrollinnretninger og
betjeningsinnretninger til bruk utenfor eksplosjonsfarlige
områder, men som er nødvendige eller bidrar til at utstyr
og sikringssystemer fungerer i forbindelse med
eksplosjonsfare.

3. I dette direktiv menes med følgende definisjoner:

Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige
områder

a) Med «utstyr» menes maskiner, apparater, fastmonterte
eller flyttbare innretninger, betjeningsinnretninger og
instrumenter, varslingssystemer og forebyggende
systemer, som alene eller i kombinasjon er ment til

(3) EFT nr. L 24 av 31.1.1976, s. 45. Direktivet sist endret ved direktiv 90/
487/EØF (EFT nr. L 270 av 2.10.1990, s. 23).

(4) EFT nr. L 59 av 2.3.1982, s. 10.
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bruk innen produksjon, overføring, lagring, måling,
regulering og omforming av energi og bearbeiding av
materialer, og som kan forårsake en eksplosjon ved
sine egne tennkilder.

b) Med «sikringssystemer» menes innretninger unntatt
komponenter til utstyret nevnt ovenfor, som er ment
til å øyeblikkelig avverge en begynnende eksplosjon
og/eller avgrense det område som rammes av en
eksplosjon, og som markedsføres separat som systemer
med selvstendig funksjon.

c) Med «komponenter» menes deler som er viktige for at
utstyret og sikringssystemene skal kunne fungere
sikkert, men som ikke har en selvstendig funksjon.

Eksplosiv atmosfære

Blanding under atmosfæriske forhold av luft og brannfarlige
stoffer i form av gasser, damper, tåker eller støv der
forbrenningen spres til hele den ubrente blandingen etter
antenning.

Eksplosjonsfarlig atmosfære

Atmosfære som kan bli eksplosiv som følge av stedlige eller
betjeningsmessige forhold.

Utstyrsgrupper og utstyrskategorier

Utstyrsgruppe I gjelder utstyr til bruk under jorden i gruver
og i disse gruvers overflateanlegg der det kan oppstå fare
på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv.

Utstyrsgruppe II gjelder utstyr til bruk i andre omgivelser
der det kan oppstå fare på grunn av eksplosiv atmosfære.

Utstyrskategoriene som definerer kravene til vernenivåene
er beskrevet i vedlegg I.

Utstyr og sikringssystemer kan være utformet for særskilte
eksplosive atmosfærer. I disse tilfeller skal de merkes slik
at dette går fram av merkingen.

Forutsatt bruk

Bruk av utstyr og sikringssystemer samt av innretningene
nevnt i artikkel 1 nr. 2 i samsvar med utstyrsgruppe og
utstyrskategori og med alle de opplysninger som
produsenten har oppgitt, og som er nødvendige for at utstyret
kan fungere sikkert.

4. Følgende utstyr omfattes ikke av dette direktivs
anvendelsesområde:

- medisinske innretninger til bruk i medisinske
omgivelser,

- utstyr og sikringssystemer til bruk der eksplosjons-
faren utelukkende skyldes forekomsten av eksplosive
stoffer eller ustabile kjemiske stoffer,

- utstyr til bruk i husholdninger og på ikke-kommersielle
områder der eksplosjonsfarlig atmosfære sjelden
oppstår, og i så fall bare som følge av en utilsiktet
gasslekkasje,

- personlig verneutstyr som omfattes av bestemmelsene
i direktiv 89/686/EØF(1),

- havgående fartøyer og flyttbare offshore-innretninger
samt utstyr ombord på disse fartøy og innretninger,

- transportmidler, dvs. fartøyer samt kjøretøyer og deres
tilhengere som forutsettes brukt utelukkende til
persontransport i luften, på vei- og jernbanenett eller
over vann, og transportmidler i den grad de forutsettes
brukt til godstransport i luften, på vei- og jernbanenett,
eller over vann. Kjøretøyer og fartøyer som forutsettes
brukt i eksplosjonsfarlige områder er ikke unntatt,

- utstyr som omfattes av bestemmelsene i traktatens
artikkel 223 nr. 1 bokstav b).

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak slik at det

utstyr og de sikringssystemer samt de innretninger som er
nevnt i artikkel 1 nr. 2 som omfattes av dette direktiv, bare
kan markedsføres og tas i bruk dersom de ikke er til fare
for personers sikkerhet og helse, eventuelt for husdyr eller
eiendom når de installeres, vedlikeholdes og brukes som
forutsatt.

2. Samtidig som det tas hensyn til traktatens bestemmelser,
skal bestemmelsene i dette direktiv ikke berøre
medlemsstatenes rett til å fastsette de krav som de anser
for nødvendige for å sikre vernet av personer, særlig
arbeidstakere som bruker det aktuelle utstyret, de aktuelle
sikringssystemene og innretningene nevnt i artikkel 1 nr.
2 dersom dette ikke innebærer modifiseringer av nevnte
utstyr, sikringssystemer eller innretninger på en måte som
ikke er nevnt i dette direktiv.

3. Medlemsstatene skal ikke hindre at utstyr, sikringssystemer
eller innretninger nevnt i artikkel 1 nr. 2 som ikke er i
samsvar med dette direktiv, vises fram på messer,
utstillinger, demonstrasjoner osv., forutsatt at et godt synlig
skilt klart viser at utstyret, sikringssystemene eller
innretningene ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette
direktiv, og at de ikke kan selges før produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet har brakt dem i
samsvar med direktivet. Under demonstrasjoner må det
treffes forsvarlige sikkerhetstiltak slik at personer er
forsvarlig vernet.

(1) EFT nr. L 399 av 30.12.1989, s. 18.
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Artikkel 3
Utstyret og sikringssystemene samt innretningene nevnt i artikkel
1 nr. 2 som omfattes av dette direktiv, skal oppfylle de
grunnleggende krav til sikkerhet og helse fastsatt i vedlegg II
som får anvendelse på dem, samtidig som det tas hensyn til den
forutsatte bruk.

Artikkel 4
1. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller hindre at

utstyr, sikringssystemer eller innretninger nevnt i artikkel
1 nr. 2 som omfattes av bestemmelsene i dette direktiv, blir
markedsført eller tatt i bruk på deres territorium.

2. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller hindre
markedsføring av komponenter som følges av den skriftlige
samsvarserklæringen nevnt i artikkel 8 nr. 3, og som er
beregnet på å innføyes i eller sammenstilles med utstyr eller
sikringssystemer eller innretninger i henhold til dette
direktiv.

Artikkel 5
1. Medlemsstatene skal anse utstyret, sikringssystemene og

innretningene oppført nedenfor for å oppfylle alle
bestemmelser i dette direktiv, herunder rutinene for
samsvarsvurdering nevnt i kapittel II:

- utstyr, sikringssystemer og innretninger nevnt i artikkel
1 nr. 2 som følges av EFs samsvarserklæring nevnt i
vedlegg X, og som er påført CE-merkingen nevnt i
artikkel 10,

- komponentene nevnt i artikkel 4 nr. 2 som følges av
den skriftlige samsvarserklæringen nevnt i artikkel 8
nr. 3.

Dersom det ikke foreligger harmoniserte standarder, skal
medlemsstatene treffe de tiltak de mener er nødvendige for
å gjøre de berørte parter kjent med hvilke foreliggende
nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner som anses
for viktige eller av betydning for riktig gjennomføring av
de grunnleggende kravene til sikkerhet og helse i vedlegg
I.

2. Når en nasjonal standard som gjennomfører en harmonisert
standard, og som det er offentliggjort en henvisning til i
De Europeiske Fellesskaps Tidende, omfatter ett eller flere
av de grunnleggende kravene til sikkerhet og helse, skal
utstyret, sikkerhetssystemet, innretningen nevnt i artikkel
1 nr. 2 eller komponenten nevnt i artikkel 4 nr. 2 som er
framstilt i samsvar med denne standard antas å være i
samsvar med de relevante grunnleggende krav.

Medlemsstatene skal offentliggjøre henvisningene til
nasjonale standarder som gjennomfører harmoniserte
standarder.

3. Medlemsstatene skal påse at det treffes egnede tiltak som
gjør at partene i arbeidslivet på nasjonalt plan kan påvirke
prosessen med å utarbeide og føre tilsyn med harmoniserte
standarder.

Artikkel 6
1. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen finner at de

harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5 nr. 2 ikke fullt
ut oppfyller de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3,
skal Kommisjonen eller den berørte medlemsstat framlegge
saken for komiteen nedsatt ved direktiv 83/189/EØF,
heretter kalt «komiteen», og grunngi saken. Komiteen skal
straks avgi en uttalelse.

Når komiteens uttalelse er mottatt skal Kommisjonen
underrette medlemsstatene om hvorvidt de berørte
standarder må trekkes tilbake fra offentliggjøringen nevnt
i artikkel 5 nr. 2.

2. Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt i nr. 3 treffe
ethvert egnet tiltak med sikte på å sikre en ensartet praktisk
anvendelse av dette direktiv.

3. Kommisjonen skal bistås av en fast komité sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

Den faste komité skal fastsette sin forretningsorden.

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, om nødvendig ved avstemning.

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

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

4. Den faste komité kan dessuten behandle ethvert spørsmål i
tilknytning til anvendelsen av dette direktiv, framlagt av
lederen på eget initiativ eller på anmodning fra en
medlemsstat.

Artikkel 7
1. Dersom en medlemsstat fastslår at utstyr, sikringssystemer

og innretninger nevnt i artikkel 1 nr. 2 som er påført CE-
merking og som blir brukt som forutsatt, vil kunne sette
sikkerheten til personer, eventuelt også eiendom og husdyr,
i fare, skal den treffe alle nødvendige tiltak for å trekke
slikt utstyr og slike sikringssystemer og innretninger tilbake
fra markedet, forby at de blir markedsført eller tatt i bruk,
eller begrense fri omsetning av dem.
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Medlemsstaten skal straks underrette Kommisjonen om slike
tiltak og grunngi dem, og særlig opplyse om det manglende
samsvar er en følge av:

a) manglende oppfyllelse av de grunnleggende krav nevnt
i artikkel 3,

b) uriktig anvendelse av standardene nevnt i artikkel 5
nr. 2,

c) mangler ved standardene nevnt i artikkel 5 nr. 2.

2. Kommisjonen skal straks rådspørre de berørte parter.
Dersom Kommisjonen etter å ha rådspurt partene finner at
tiltakene er berettiget, skal den omgående underrette den
medlemsstaten som tok initiativet og de andre
medlemsstatene. Dersom Kommisjonen etter denne
rådspørringen finner tiltakene uberettiget, skal den straks
underrette den medlemsstaten som tok initiativet og
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet.
Dersom beslutningen nevnt i nr. 1 er basert på en mangel i
selve standardene, og dersom den medlemsstat som har
truffet beslutningen, fastholder sitt standpunkt, skal
Kommisjonen straks underrette komiteen for å innlede
framgangsmåtene nevnt i artikkel 6 nr. 1.

3. Dersom et utstyr, et sikringssystem eller en innretning nevnt
i artikkel 1 nr. 2 som ikke etterkommer kravene, er påført
CE-merking, skal vedkommende medlemsstat treffe de
nødvendige tiltak mot den som har påført merkingen og
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om
dette.

4. Kommisjonen skal sørge for at medlemsstatene holdes
underrettet om sakens gang og utfall.

KAPITTEL II

Rutiner for samsvarsvurdering

Artikkel 8
1. Rutinene for samsvarsvurdering av utstyr, herunder

innretningene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i den grad det er
nødvendig, skal være som følger:

a) utstyrsgruppe I og II, utstyrskategori M 1 og 1

Produsenten eller hans representant etablert i
Fellesskapet skal med sikte på å påføre CE-merkingen,
følge rutinen for EF-typeprøving (nevnt i vedlegg III)
sammen med:

- rutinen for kvalitetssikring av produksjonen
(nevnt i vedlegg IV),

eller

- rutinen for produktverifisering (nevnt i vedlegg
V),

b) utstyrsgruppe I og II, utstyrskategori M 2 og 2

i) For forbrenningsmotorer og elektrisk utstyr i
disse gruppene og kategoriene skal produsenten
eller hans representant etablert i Fellesskapet med
sikte på å påføre CE-merkingen, følge rutinen
for EF-typeprøving (nevnt i vedlegg III) sammen
med:

- rutinen for typesamsvar (nevnt i vedlegg VI),

eller

- rutinen for kvalitetssikring av produktet
(nevnt i vedlegg VII),

ii) for annet utstyr i disse gruppene og kategoriene
skal produsenten eller hans representant etablert
i Fellesskapet med sikte på å påføre CE-
merkingen, følge rutinen for intern
produksjonskontroll (nevnt i vedlegg VIII)

og

sende den tekniske dokumentasjonen fastsatt i
vedlegg VIII nr. 3 til et meldt organ som så raskt
som mulig skal bekrefte at dokumentasjonen er
mottatt, og deretter oppbevare den,

c) utstyrsgruppe II, utstyrskategori 3

Produsenten eller hans representant etablert i
Fellesskapet skal med sikte på å påføre CE-merkingen
følge rutinen for intern produksjonskontroll (nevnt i
vedlegg IX),

d) utstyrsgruppe I og II

I tillegg til rutinene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c)
kan produsenten eller hans representant i Fellesskapet
med sikte på å påføre CE-merkingen, også følge
rutinen for EF-enhetsverifisering (nevnt i vedlegg IX).

2. For sikringssystemer med selvstendig funksjon skal
samsvaret fastslås i samsvar med nr. 1 bokstav a) eller d).

3. Rutinene nevnt i nr. 1 får anvendelse på komponentene
nevnt i artikkel 4 nr. 2 med unntak for påføringen av CE-
merkingen. Produsenten eller hans representant etablert i
Fellesskapet skal utstede en attest der det erklæres at
komponentene er i samsvar med de av dette direktivs
bestemmelser som får anvendelse på komponentene, og i
attesten skal det også opplyses om komponentenes
kjennetegn og de betingelser for innarbeiding i et utstyr
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eller sikringssystem som skal bidra til å oppfylle de
grunnleggende krav som gjelder for ferdigproduserte
komponenter.

4. I tillegg kan produsenten eller hans representant i
Fellesskapet med sikte på å påføre CE-merkingen, også
følge rutinen for intern produktkontroll (nevnt i vedlegg
VIII) for sikkerhetsfaktorene nevnt i nr. 1.2.7 i vedlegg II.

5. Uten hensyn til nr. 1 til 4 kan vedkommende myndigheter
på behørig begrunnet anmodning tillate markedsføring og
ibruktaking på den aktuelle medlemsstats territorium av
utstyret, sikringssystemet eller den enkelte innretning nevnt
i artikkel 1 nr. 2 som rutinene nevnt i de foregående nr.
ikke har fått anvendelse på, og som brukes i sikkerhets-
hensikt.

6. Dokumenter og korrespondanse i tilknytning til rutinene
nevnt ovenfor skal utferdiges på ett av de offisielle språk i
den medlemsstat der rutinene anvendes eller på et språk
som godtas av det meldte organ.

7. a) Når utstyr, sikringssystemer og innretninger nevnt i
artikkel 1 nr. 2 kommer inn under andre direktiver som
omhandler andre forhold og som også fastsetter at CE-
merkingen skal påføres, skal det framgå av CE-
merkingen at vedkommende produkter også anses å
være i samsvar med bestemmelsene i disse andre
direktivene.

b) Dersom ett eller flere av disse direktiver tillater at
produsenten i en overgangsperiode fritt velger den
ordning han vil bruke, skal imidlertid CE-merkingen
angi at produktet er i samsvar med bestemmelsene i
bare de direktiver som produsenten anvender. I så fall
skal alle referanser til de anvendte direktiver, som
offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende,
oppgis i de dokumenter, veiledninger, eller
instruksjoner som følger utstyr, sikringssystemer og
innretninger nevnt i artikkel 1 nr. 2.

Artikkel 9
1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige

medlemsstater om hvilke organer de har utpekt til å
gjennomføre rutinene nevnt i artikkel 8 samt de særskilte
oppgaver disse organene er utpekt til å utføre og det
identifikasjonsnummer Kommisjonen på forhånd har tildelt
dem.

Kommisjonen skal offentliggjøre i De Europeiske
Fellesskaps Tidende en liste over de meldte organer med
deres identifikasjonsnummer og de oppgaver de er tildelt.
Kommisjonen skal sørge for at denne listen ajourføres.

2. Når medlemsstatene utpeker disse organene, skal de
anvende de kriterier som er angitt i vedlegg XI. Organer
som oppfyller kriteriene de relevante harmoniserte
standarder, skal anses å oppfylle nevnte kriterier.

3. En medlemsstat som har gitt melding om et organ, skal
trekke meldingen tilbake dersom den finner at organet ikke
lenger oppfyller kriteriene i nr. 2. Den skal umiddelbart
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om
dette.

KAPITTEL III

CE-samsvarsmerking

Artikkel 10
1. CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i den grafiske

utforming som er vist i modellen i vedlegg X. Dersom et
meldt organ har deltatt i produksjonskontrollfasen, skal
dette organs identifikasjonsnummer tilføyes CE-merkingen.

2. CE-merkingen skal som et supplement til nr. 1.0.5. i vedlegg
II påføres utstyret, sikringssystemene og innretningene
nevnt i artikkel 1 nr. 2 slik at den er synlig, lett å lese og
ikke kan slettes.

3. Det er forbudt å påføre merking på utstyret,
sikringssystemene og innretningene nevnt i artikkel 1 nr. 2
som kan villede tredjepart med hensyn til CE-merkingens
betydning og grafiske utforming. Enhver annen merking
kan påføres utstyret, sikringssystemene og innretningene
nevnt i artikkel 1 nr. 2 forutsatt at den ikke gjør CE-
merkingen mindre synlig eller vanskeligere å lese.

Artikkel 11
Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 7:

a) dersom en medlemsstat fastslår at CE-merkingen er uriktig
påført, er produsenten eller hans representant etablert i
Fellesskapet, forpliktet til å påse at produktet bringes i
samsvar og at krenkelsen opphører på vilkår fastsatt av
medlemsstaten,

b) dersom det fortsatt er manglende samsvar, skal medlems-
staten treffe alle nødvendige tiltak for å begrense eller forby
markedsføring av det aktuelle produkt eller sikre at det
trekkes tilbake fra markedet etter framgangsmåtene fastsatt
i artikkel 7.

KAPITTEL IV

Sluttbestemmelser

Artikkel 12
Enhver beslutning som treffes i henhold til dette direktiv om
forbud mot eller begrensning av markedsføring og/eller
ibruktaking av et utstyr, et sikringssystem eller en innretning
nevnt i artikkel 1 nr. 2, eller om at utstyret skal trekkes tilbake
fra markedet, skal nøye grunngis. Beslutningen skal meddeles
den berørte part så raskt som mulig, samtidig som det opplyses
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om hvilken klageadgang som foreligger etter vedkommende
medlemsstats lovgivning og om fristen for å klage.

Artikkel 13
Medlemsstatene skal sikre at alle parter som berøres av
anvendelsen av dette direktiv, blir pålagt å behandle fortrolig
alle opplysninger de mottar i forbindelse med utførelsen av sine
oppgaver. Dette berører ikke medlemsstatenes og de meldte
organers forpliktelser med hensyn til utveksling av opplysninger
og offentliggjøring av advarsler.

Artikkel 14
1. Direktiv 76/117/EØF, direktiv 79/196/EØF(1) og direktiv

82/130/EØF oppheves fra 1. juli 2003.

2. EF-samsvarssertifikater om harmoniserte standarder utstedt
etter framgangsmåtene fastsatt i direktivene nevnt i nr. 1
skal fortsatt være gyldige inntil 30. juni 2003 med mindre
de utløper innen nevnte dato, men deres gyldighetstid skal
fortsatt være begrenset til samsvar med bare de harmoniserte
standarder oppført i nevnte direktiver.

3. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at de meldte organer som i henhold til artikkel 8 nr. 1 til 4
har ansvar for samsvarsvurderingen av elektrisk utstyr som
markedsføres før 1. juli 2003, tar hensyn til resultater av

prøvinger og verifiseringer som allerede er foretatt i
henhold til direktivene nevnt i nr. 1.

Artikkel 15
1. Medlemsstatene vedta de lover og forskrifter som er

nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen 1.
september 1995. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

Medlemsstatene skal iverksette disse lover og forskrifter
fra 1. september 1996.

Bestemmelsene nevnt i første ledd skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal henvises til direktivet når de kunngjøres.
Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal tillate markedsføring og ibruktaking
av utstyr og sikringssystemer som er i samsvar med
nasjonale forskrifter som er i kraft på deres territorium på
datoen for dette direktivs vedtakelse for et tidsrom inntil
30. juni 2003.

Artikkel 16
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. mars 1994.

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

For Rådet

Th. PANGALOS

Formann

(1) EFT nr. L 43 av 20.2.1979, s. 20. Direktiv sist endret ved direktiv
90/487/EØF (EFT nr. L 270 av 2.10.1990, s. 23).
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VEDLEGG I

KRITERIER FOR KLASSIFISERING AV UTSTYRSGRUPPER I
KATEGORIER

1. Utstyrsgruppe I

a) Kategori M 1 omfatter utstyr som er utformet og, der det er nødvendig, i tillegg forsynt med
særskilt tilhørende verneinnretninger, for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt
av produsenten, og som sikrer et svært høyt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i underjordiske anlegg i gruver samt til disse gruvers
overflateanlegg der det kan oppstå fare på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv.

Utstyr i denne kategori skal, også når det oppstår sjeldne feil i forbindelse med utstyret, være
funksjonsdyktig i eksplosiv atmosfære og være forsynt med verneinnretninger slik

- at det ved feil på en av verneinnretningene er minst en annen selvstendig verneinnretning
som sikrer det vernenivå som kreves,

- eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves,
fortsatt er sikret.

Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.0.1.

b) Kategori M 2 omfatter utstyr som er utformet for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene
fastlagt av produsenten, og som sikrer et høyt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i underjordiske anlegg i gruver samt til disse gruvers
overflateanlegg der det kan oppstå fare på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv.

Energiforsyningen til dette utstyret skal brytes dersom det oppstår eksplosjonsfarlig atmosfære.

Verneinnretninger i forbindelse med dette utstyret skal sikre at utstyret oppfyller det vernenivå
som kreves under normal drift samt under mer krevende driftsforhold, særlig slike som kan
oppstå som følge av belastende bruk eller bruk under skiftende omgivelsesvilkår.

Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.0.2.

2. Utstyrsgruppe II

a) Kategori 1 omfatter utstyr som er utformet for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene
fastlagt av produsenten, og som sikrer et svært høyt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i omgivelser der det konstant, gjennom lang tid eller ofte
forekommer eksplosiv atmosfære forårsaket av en blanding av luft og gasser, damper, tåker
eller støv.

Utstyr i denne kategori skal, også når det oppstår sjeldne feil i forbindelse med utstyret, være
funksjonsdyktig i eksplosiv atmosfære og være forsynt med verneinnretninger slik

- at det ved feil på en av verneinnretningene, er minst en annen selvstendig verneinnretning
som sikrer det vernenivå som kreves,

- eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves,
fortsatt er sikret.
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Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.1.

b) Kategori 2 omfatter utstyr som er utformet for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene
fastlagt av produsenten, og som sikrer et høyt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i omgivelser der det med sannsynlighet forekommer eksplosiv
atmosfære forårsaket av en blanding av luft og gasser, damper, tåker eller støv.

Verneinnretninger i forbindelse med dette utstyret skal sikre at utstyret oppfyller det vernenivå
som kreves, også i tilfelle av hyppige forstyrrelser eller funksjonsfeil som vanligvis må
forutsettes.

Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.2.

c) Kategori 3 omfatter utstyr som er utformet for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene
fastlagt av produsenten, og som sikrer et normalt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i omgivelser der faren for forekomst av eksplosiv atmosfære
forårsaket av gasser, damper, tåker eller blandinger av luft og støv er lite sannsynlig, og
dersom eksplosiv atmosfære forekommer, bare forekommer sporadisk, og når den forekommer,
bare for et kort tidsrom.

Utstyr i denne kategori skal sikre det vernenivå som kreves ved normal drift.

Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.3.
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VEDLEGG II

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL HELSE OG SIKKERHET I
FORBINDELSE MED UTFORMING OG KONSTRUKSJON AV

UTSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER TIL BRUK I
EKSPLOSJONSFARLIGE ATMOSFÆRER

Innledende bemerkninger

A. Det må i størst mulig grad tas hensyn til den teknologiske sakkunnskap, som kan utvikles raskt, og
som hurtigst mulig må tas i bruk.

B. For innretningene nevnt i artikkel 1 nr. 2 får de grunnleggende krav anvendelse bare i den grad de
er en forutsetning for at innretningene kan fungere og betjenes sikkert og pålitelig med hensyn til
eksplosjonsfarene.

1. FELLES KRAV TIL UTSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER

1.0. Generelle krav

1.0.1. Prinsipper for integrert eksplosjonssikring

Utstyr og sikringssystemer beregnet på bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer
skal utformes med sikte på integrert eksplosjonssikring.

Produsenten skal i den forbindelse treffe tiltak for

- i første rekke å unngå at utstyret og sikringssystemene selv avgir eller frigjør
eksplosive atmosfærer,

- å hindre at eksplosiv atmosfære antennes, idet alle tennkilder, elektriske og
ikke-elektriske, tas i betraktning,

- at en eksplosjon, dersom den likevel inntreffer og direkte eller indirekte
setter personer og eventuelt husdyr eller eiendom i fare, stanses umiddelbart
og/eller at det område som påvirkes av flammer og trykk fra eksplosjonen,
begrenses til et forsvarlig sikkerhetsnivå.

1.0.2. Utstyr og sikringssystemer skal utformes og framstilles under hensyn til
eventuelle funksjonsforstyrrelser, slik at farlige situasjoner i størst mulig grad
kan unngås.

Det skal tas hensyn til mulig feilbruk som med rimelighet kan forventes.

1.0.3. Særlige kontroll- og vedlikeholdsvilkår

Utstyr og sikringssystemer som det gjelder særlige kontroll- og vedlikeholdsvilkår
for, skal være utformet og framstilt under hensyn til disse bestemmelsene.

1.0.4. Omgivelsesvilkår

Utstyr og sikringssystemer skal utformes og framstilles under hensyn til
eksisterende og forventede omgivelsesvilkår.
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1.0.5. Merking

På alt utstyr og alle sikringssystemer skal finnes følgende påskrifter, som skal
være lette å lese og ikke skal kunne fjernes:

- produsentens navn og adresse,

- CE-merking (se vedlegg X punkt A),

- serie- eller typebetegnelse,

- eventuelt serienummer,

- produksjonsår,

- det særskilte eksplosjonsvernmerket            fulgt av symbolet for
utstyrsgruppen og kategorien,

- for utstyrsgruppe II, bokstaven «G» (om eksplosive atmosfærer som skyldes
gasser, damper eller tåker),

og/eller

bokstaven «D» om eksplosive atmosfærer som skyldes støv.

Utstyr og sikringssystemer skal dessuten om nødvendig forsynes med alle
opplysninger som er påkrevet av hensyn til brukssikkerheten.

1.0.6. Bruksanvisning

a) Alt utstyr og alle sikringssystemer skal følges av en bruksanvisning som
minst inneholder følgende opplysninger:

- de samme påskrifter som er oppført for merkingen, med unntak av
serienummeret (se punkt 1.0.5) samt eventuelle opplysninger som kan
lette vedlikeholdet (f.eks. importørens/reparatørens adresse osv.),

- veiledning for sikker

- ibruktaking,

- bruk,

- montering, demontering,

- vedlikehold (løpende vedlikehold og reparasjon),

- installasjon,

- justering,

- om nødvendig angivelse av fareområder foran trykkavlastnings-
innretninger,

- om nødvendig, opplæringsinstrukser,
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- de anvisninger som er nødvendige for på betryggende grunnlag å kunne
avgjøre om utstyr i en gitt kategori eller et sikringssystem kan benyttes
uten fare på det påtenkte sted og under de forventede forhold,

- parametre for elektrisitet og trykk, maksimal overflatetemperatur og andre
grenseverdier,

- om nødvendig, særlige bruksvilkår, herunder angivelse av misbruk som
erfaringsmessig kan forekomme,

- om nødvendig de viktigste egenskaper for redskaper som kan monteres
på utstyret eller sikringssystemet.

b) Bruksanvisningen skal utarbeides på ett av fellesskapsspråkene av
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet.

Ved ibruktaking av utstyr eller sikringssystemer skal utstyret eller
sikringssystemet følges av en oversettelse av bruksanvisningen til språket
eller språkene i brukerlandet.

Oversettelsen skal utarbeides av produsenten eller hans representant etablert
i Fellesskapet eller av den person som leverer utstyret eller sikringssystemet
i det aktuelle språkområdet.

Det er imidlertid tilstrekkelig at den vedlikeholdsinstruksen som er beregnet
på å skulle brukes av et spesialisert personale under ledelse av produsenten
eller dennes representant, utarbeides på ett enkelt fellesskapsspråk som dette
personalet forstår.

c) Bruksanvisningen skal inneholde de tegninger, diagrammer og skisser som
er nødvendig for ibruktaking, vedlikehold, ettersyn, kontroll av korrekt drift
og eventuelt reparasjon av utstyret eller sikringssystemet, samt alle
nødvendige instruksjoner, særlig om sikkerhet.

d) Dokumentasjon om utstyret eller sikringssystemet skal ikke være i strid med
bruksanvisningen med hensyn til sikkerhetsmessige forhold.

1.1. Valg av materiale

1.1.1. Materialer som brukes til framstilling av utstyr og sikringssystemer skal ikke
kunne forårsake eksplosjon, samtidig som det tas hensyn til de forventede
driftsforhold.

1.1.2. Innenfor grensen av de bruksvilkårene produsenten har fastsatt, skal det ikke
mellom de materialer som brukes og bestanddelene i de eksplosjonsfarlige
atmosfærene kunne oppstå reaksjoner som medfører at eksplosjonsvernet
svekkes.

1.1.3. Materialer skal velges slik at forutsigbare endringer i deres egenskaper og
kompatibilitet i kombinasjon med andre materialer ikke fører til at det tilsiktede
vern svekkes, særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet,
slitestyrke, elektrisk ledningsevne, slagfasthet, foreldelse og følgene av
temperatursvingninger.

1.2. Utforming og konstruksjon

1.2.1. Utstyr og sikringssystemer skal utformes og konstrueres med henblikk på den
tekniske kunnskap om eksplosjonsvern, slik at de fungerer sikkert under hele
den forventede levetid.
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1.2.2. Komponenter til innebygging i, eller til reservedeler, til utstyr og sikringssystemer
skal utformes og konstrueres slik at de fungerer sikkert i samsvar med forutsatt
bruk når de monteres etter produsentens anvisninger.

1.2.3. Lukket konstruksjon og forbygging av lekkasje

For utstyr som kan frigjøre gasser eller brennbart støv skal det i størst mulig
grad benyttes lukket konstruksjon.

Dersom slikt utstyr har åpninger eller utette skjøter, skal disse i størst mulig
grad være utformet slik at utslipp av gasser eller støv ikke fører til at det oppstår
eksplosiv atmosfære utenfor utstyret.

Åpninger for påfyll og tømming skal være utformet slik at utslipp av brennbare
stoffer i størst mulig grad begrenses ved påfyll og tømming.

1.2.4. Støvavleiring

Utstyr og sikringssystemer som benyttes i områder der det forekommer støv,
skal være utformet slik at støvavleiringer på overflaten ikke fører til at de antennes.

Støvavleiringer skal som hovedregel begrenses mest mulig. Utstyr og
sikringssystemer skal kunne rengjøres.

Overflatetemperaturen på de ulike delene av utstyret skal være vesentlig lavere
enn glødetemperaturen på støvavleiringene.

Det skal tas hensyn til tykkelsen på støvavleiringslaget, og om nødvendig skal
det treffes tiltak til begrensning av temperaturen for å hindre varmeakkumulasjon.

1.2.5. Supplerende verneinnretninger

Utstyr og sikringssystemer som kan bli utsatt for visse former for ytre påvirkning,
skal om nødvendig være forsynt med supplerende verneinnretninger.

Utstyret skal kunne motstå de påvirkninger det utsettes for uten at
eksplosjonsvernet svekkes.

1.2.6. Åpning uten fare

Dersom utstyret eller sikringssystemet er plassert i en beholder eller kapsel som
utgjør en del av selve eksplosjonsvernet, skal denne beholderen eller kapselen
bare kunne åpnes ved hjelp av spesialverktøy eller egnede vernetiltak.

1.2.7. Vern mot andre farer

Utstyr og sikringssystemer skal utformes og konstrueres slik at

a) det ikke er fare for legemsbeskadigelse eller annen skade ved direkte kontakt,

b) overflatetemperaturer på tilgjengelige deler, eller strålinger som kan medføre
fare, ikke forekommer,

c) farer av ikke-elektrisk art, som erfaringsmessig kan forekomme, unngås,

d) forventet belastning ikke fører til en farlig situasjon.
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Når farene i forbindelse med utstyr og sikringssystemer nevnt i dette punkt helt
eller delvis omfattes av andre fellesskapsdirektiver, får dette direktiv ikke
anvendelse på slikt utstyr, slike sikringssystemer og slike farer fra
iverksettingtidspunktet for de aktuelle særskilte direktiver.

1.2.8. Overbelastning av utstyret

Farlig overbelastning av utstyret skal forebygges allerede på planleggingsstadiet
ved hjelp av innebygde måle-, betjenings- og justeringsinnretninger, som
overstrømbrytere, termostater, differensialtrykkbrytere, flowmetere,
forsinkelsesreléer, turtellere og/eller lignende kontrollinnretninger.

1.2.9. Eksplosjonssikker utførelse

Dersom deler som kan antenne en eksplosiv atmosfære er plassert i en kapsling,
skal det sikres at kapslingen kan motstå det trykk som oppstår ved en eksplosjon
av en eksplosiv blanding inne i utstyret og forhindre at eksplosjonen forplanter
seg til den eksplosive atmosfæren utenfor kapslingen.

1.3. Potensielle tennkilder

1.3.1. Farer som skyldes ulike tennkilder

Det må ikke forekomme potensielle tennkilder som gnister, flammer, elektriske
lysbuer eller høy overflatetemperatur, lydenergi, optisk stråling eller
elektromagnetiske bølger eller andre tennkilder.

1.3.2. Farer som skyldes statisk elektrisitet

Elektrostatisk oppladning som kan føre til farlig utladning bør unngås.

1.3.3. Farer som skyldes feilstrøm eller krypestrøm

Det skal forhindres at det i utstyrets strømførende deler forekommer feilstrøm
og krypestrøm som for eksempel kan medføre farlig korrosjon, oppheting av
overflaten eller gnistdanning som kan forårsake antenning.

1.3.4. Farer som skyldes overoppheting

Overoppheting som følge av friksjon eller slag, f. eks. mellom materialer på
roterende deler eller på grunn av fremmedlegemer, skal i størst mulig grad unngås.

1.3.5. Farer som skyldes trykkutjevning

Allerede ved utformingen eller ved hjelp av innebygde måle-, kontroll- og
justeringsinnretninger skal trykkutjevning skje på en slik måte at det ikke danner
sjokkbølger eller kompresjon som kan forårsake antenning.

1.4. Farer som følge av påvirkning utenfra

1.4.1. Utstyr og sikringssystemer skal være utformet og konstruert slik at de på fullt
forsvarlig måte og trygt kan fylle den funksjon de er beregnet på, selv om de
utsettes for påvirkninger fra omgivelsene som endringer i omgivelsesvilkårene,
feilstrøm, fuktighet, rystelser, forurensing o.l, samtidig som det tas hensyn til de
grensene produsenten har fastsatt for driftsvilkårene.
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1.4.2. Utstyrets deler skal være egnet til de forventede mekaniske og temperaturmessige
påkjenninger og kunne motstå angrep fra stoffer som allerede er til stede eller
kan forventes å forekomme.

1.5. Krav til utstyr som bidrar til sikkerheten

1.5.1. Sikkerhetsinnretninger skal fungere uavhengig av de måle- og
betjeningsinnretninger som er nødvendige for driften.

Feil i en sikkerhetsinnretning skal ved hjelp av egnede tekniske tiltak i størst
mulig grad påvises tilstrekkelig raskt, slik at det bare er en svært liten
sannsynlighet for at en farlig situasjon oppstår.

Som hovedregel skal prinsippet om aktiv sikkerhet (failsafe-prinsippet) anvendes.

Sikkerhetsmessige inngrep skal som hovedregel virke direkte på de aktuelle
betjeningsinnretninger, med unntak for programvaren.

1.5.2. Ved feil i en sikkerhetsinnretning skal utstyr og/eller sikringssystemer så langt
mulig sikres.

1.5.3. Nødstoppinnretninger skal så langt mulig være forsynt med sperring, slik at
omstart ikke kan finne sted. En ny startordre skal bare føre til at maskinen
starter dersom sperringen mot omstart på forhånd er blitt tilbakestilt ved en
tilsiktet handling.

1.5.4. Kontroll- og skjermbildeinnretninger

Eventuelle kontroll- og skjermbildeinnretninger skal være ergonomisk
hensiktsmessig utformet, slik at størst mulig brukssikkerhet med hensyn til
eksplosjonsfaren oppnås.

1.5.5. Krav til innretninger med målefunksjoner beregnet på eksplosjonsvern

Innretninger med målefunksjoner skal, i den grad de brukes i forbindelse med
utstyr som brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer, være utformet og konstruert
slik at det tas hensyn til deres forventede funksjonsevne og de særlige forhold
som de skal brukes under.

1.5.6. Om nødvendig skal innretninger med målefunksjoner kunne kontrolleres for
avlesningsnøyaktighet og for funksjonsevne.

1.5.7. Ved utforming av innretninger med målefunksjoner skal det benyttes en
sikkerhetsfaktor som sikrer at alarmterskelen ligger tilstrekkelig langt under
eksplosjons- og/eller antenningsgrensen for den analyserte luft, idet det
hovedsakelig tas hensyn til anleggets driftsform og mulige avvik i målesystemet.

1.5.8. Farer i forbindelse med programvare

Ved utformingen av datastyrt utstyr og datastyrte sikringssystemer og
sikkerhetsinnretninger, skal det særlig tas hensyn til farer som skyldes feil på
programvaren.

1.6. Sikkerhetskrav til systemet

1.6.1. Utstyr og sikringssystemer som inngår i en automatisert prosess skal kunne
stanses manuelt på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte dersom driftsvilkårene
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endrer seg ut over det forventede intervall, forutsatt at sikkerheten med dette
ikke svekkes.

1.6.2. Når nødstoppinnretningen aktiviseres, skal oppsamlet energi ledes bort så raskt
og sikkert som mulig eller isoleres, slik at den ikke lenger utgjør noen fare.

Dette gjelder ikke for elektrokjemisk lagret energi.

1.6.3. Farer som følge av strømbrudd

Utstyr og sikringssystemer der strømbrudd kan føre til at det oppstår nye farer
som kan forplante seg, skal kunne holdes i sikker drift uavhengig av resten av
anlegget.

1.6.4. Farer forbundet med tilkoblinger

Utstyr og sikringssystemer skal være forsynt med egnede kabel- og
ledningsinnføringer.

Ved bruk av utstyr og sikringssystemer i kombinasjon med annet utstyr og andre
sikringssystemer, skal grensesnittet være sikkert.

1.6.5. Plassering av alarminnretninger på utstyr

Når utstyr eller sikringssystemer omfatter varslings- eller alarminnretninger som
skal overvåke dannelsen av en eksplosiv atmosfære, må de nødvendige instrukser
gis for å gjøre det mulig å plassere dem på korrekt sted.

2. TILLEGGSKRAV TIL UTSTYR

2.0. Krav til utstyr i gruppe I

2.0.1. Krav til utstyr som tilhører kategori M i gruppe I

2.0.1.1. Slikt utstyr skal utformes og konstrueres slik at dets tennkilder ikke
aktiviseres. Dette gjelder også ved sjeldent forekommende feilmeldinger
som gjelder utstyret.

Det skal være forsynt med flere ulike verneinnretninger, slik

 - det ved feil på en av verneinnretningene er minst én annen selvstendig
verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,

 - eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det
vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.

Om nødvendig skal slikt utstyr være forsynt med særlige supplerende
verneinnretninger.

Utstyret må kunne brukes også i en eksplosiv atmosfære.

2.0.1.2. Utstyret skal, så langt nødvendig, være framstilt slik at støv ikke kan
trenge inn i det.

2.0.1.3. Overflatetemperaturen på utstyrets deler skal for å unngå at støv som
virvles opp antennes, være betydelig lavere enn antenningstemperaturen
for de støv-luftblandinger som kan forventes.
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2.0.1.4. Utstyret skal være utformet slik at deler av det som kan være tennkilder,
bare kan åpnes når energitilførselen er avbrutt, eller på inaktive eller
egensikre vilkår. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal produsenten
forsyne de deler av utstyret som kan åpnes med en advarsel.

Utstyret skal om nødvendig i tillegg være forsynt med egnede
låsemekanismer.

2.0.2. Krav til utstyr som tilhører kategori M 2 i gruppe I

2.0.2.1. Utstyret må være forsynt med verneinnretninger slik at tennkildene ikke
kan aktiveres under normal drift samt under mer krevende driftsforhold,
særlig slike som kan oppstå som følge av belastende bruk eller bruk
under skiftende omgivelsesvilkår.

Energitilførselen til dette utstyret skal kunne avbrytes i tilfelle det
forekommer eksplosiv atmosfære.

2.0.2.2.Utstyret skal være utformet slik at deler av det, som kan være tennkilder,
bare kan åpnes når energitilførselen er avbrutt eller ved hjelp av egnede
låsemekanismer. Når utstyret ikke kan inaktiveres, skal produsenten
påføre en advarsel på de deler av utstyret som kan åpnes.

2.0.2.3. Vernetiltakene mot eksplosjoner som følge av tilstedeværelse av støv,
skal oppfylle de samme krav som dem som gjelder for utstyr i kategori
M 1.

2.1. Krav til utstyr som tilhører kategori 1 i gruppe II

2.1.1. Eksplosiv atmosfære dannet av gasser, damper eller tåker

2.1.1.1.Utstyret skal være utformet og konstruert slik at tennkilder ikke
aktiviseres, selv når det oppstår sjeldne feil i forbindelse med utstyret.

Det skal være forsynt med flere ulike vernetiltak, slik at

- at det ved feil på en av verneinnretningene, er minst én annen
selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,

- eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det
vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.

2.1.1.2. For utstyr med overflater som kan bli varme, skal det sikres at den
angitte maksimale overflatetemperatur ikke overskrides, selv under de
minst gunstige forhold.

Temperaturstigning som følge av varmeakkumulering og kjemiske
reaksjoner, skal også tas i betraktning.

2.1.1.3. Utstyret skal være slik utformet at deler av det som kan være tennkilder,
bare kan åpnes når energitilførselen er avbrutt, eller på inaktive eller
egensikre vilkår. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal produsenten
forsyne de deler av utstyret som kan åpnes med en advarsel.

Utstyret skal om nødvendig i tillegg være forsynt med egnede
låsemekanismer.
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2.1.2. Eksplosiv atmosfære som følge av forekomst av støv-luftblandinger

2.1.2.1. Utstyret skal være utformet og konstruert slik at antenning av støv-
luftblandinger ikke kan skje, selv ikke om det unntaksvis forekommer
feil ved utstyret.

Det skal være forsynt med verneinnretninger slik

- at det ved feil på en av verneinnretningene, er minst én annen
selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,

- eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det
vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.

2.1.2.2. Utstyret skal om nødvendig utformes slik at støv kan trenge inn eller
slippe ut bare på steder som er beregnet på dette.

De samme kravene gjelder for kabelinnføringer og overgangsstykker.

2.1.2.3.For å unngå antenning av støv som virvles opp, skal utstyrets
overflatetemperatur være betydelig lavere enn antenningstemperaturen
for de støv-luftblandinger som kan forventes.

2.1.2.4. Kravene til punkt 2.1.1.3. gjelder også ved åpning av utstyret.

2.2. Krav til utstyr som tilhører kategori 2 i gruppe II

2.2.1. Eksplosiv atmosfære dannet av gasser, damper eller tåker

2.2.1.1. Utstyret skal utformes og konstrueres slik at tennkilder unngås, selv
ved hyppige forstyrrelser eller funksjonsfeil ved utstyret som normalt
må påregnes.

2.2.1.2.Utstyrets deler skal utformes og konstrueres slik at
overflatetemperaturen ikke overskrides, selv ikke i forbindelse med
farer som skyldes unormale situasjoner som produsenten har forutsett.

2.2.1.3. Utstyret skal være utformet slik at deler av det, som kan være tennkilder,
bare kan åpnes når energitilførselen er avbrutt, eller ved hjelp av egnede
blokkeringssystemer. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal
produsenten påføre de deler av utstyret som kan åpnes en advarsel.

2.2.2. Eksplosiv atmosfære som skyldes forekomst av støv-luftblandinger

2.2.2.1. Utstyret skal være utformet og konstruert slik at støv-luftblandinger
ikke antennes, selv ved hyppige forstyrrelser eller funksjonsfeil ved
utstyret som normalt må påregnes.

2.2.2.2.Kravet i punkt 2.1.2.3 får anvendelse med hensyn til
overflatetemperaturer.

2.2.2.3. Kravet i punkt 2.1.2.2 får anvendelse med hensyn til vern mot støv.

2.2.2.4. Kravet i punkt 2.2.1.3 får anvendelse med hensyn til farefri åpning av
deler av utstyret.
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2.3. Krav til utstyr som tilhører kategori 3 i gruppe II

2.3.1. Eksplosiv atmosfære dannet av gasser, damper eller tåker

2.3.1.1. Utstyret skal være utformet og konstruert slik at tennkilder som kan
forventes under normal bruk ikke forekommer.

2.3.1.2. Overflatetemperaturen skal under normale driftsvilkår ikke overstige
den angitte maksimale overflatetemperatur. Overskridelser i særtilfeller
kan aksepteres bare dersom produsenten treffer særlige supplerende
vernetiltak.

2.3.2. Eksplosiv atmosfære som skyldes forekomst av støv-luftblandinger

2.3.2.1. Utstyret skal være utformet og konstruert slik at tennkilder som kan
forventes å forekomme under normale driftsforhold ikke kan antenne
støv-luftblandinger.

2.3.2.2. For overflatetemperaturen gjelder kravene i punkt 2.1.2.3.

2.3.2.3. Utstyret, herunder kabelinnføringer og overgangsstykker, skal være
framstilt slik at det tas hensyn til støvpartiklenes størrelse, slik at dannelse
av eksplosjonsfarlige støv-luftblandinger og farlige støvavleiringer
unngås.

3. TILLEGGSKRAV TIL SIKRINGSSYSTEMER

3.0. Generelle krav

3.0.1. Sikringssystemer skal dimensjoneres slik at virkningene av en eksplosjon bringes
ned på et forsvarlig sikkerhetsnivå.

3.0.2. Sikringssystemer skal være utformet og kunne plasseres slik at det forhindres at
en eksplosjon forplanter seg via farlige kjedereaksjoner eller stikkflammer, og
at begynnende eksplosjoner blir til detonasjoner.

3.0.3. Sikringssystemer skal, dersom energitilførselen avbrytes, kunne bevare
funksjonsevnen i et egnet tidsrom, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

3.0.4. Sikringssystemer skal ikke vise funksjonsfeil når de utsettes for forstyrrende
påvirkninger utenfra.

3.1. Planlegging og utforming

3.1.1. Materialenes egenskaper

De maksimale trykk- og temperaturforhold som skal tas i betraktning på
planleggingsstadiet med hensyn til materialenes egenskaper, skal være det
forventede trykk under en eksplosjon som følge av ekstreme driftsvilkår og de
forventede varmepåvirkninger fra ilden.

3.1.2. Sikringssystemer som er utformet slik at de skal kunne motstå eller begrense en
eksplosjon, skal kunne motstå trykkbølgen fra en eksplosjon uten at systemet
skades.
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3.1.3. Tilbehør som er tilkoplet sikringssystemer skal kunne motstå det forventede
maksimale eksplosjonstrykk og fortsatt fungere.

3.1.4. Ved planlegging og utforming av sikringssystemene skal det tas hensyn til
eventuelle reaksjoner som følge av trykket i det ytre utstyret og rørforbindelser
til dette.

3.1.5. Trykkavlastningsinnretninger

Sikringssystemer som antas å kunne bli utsatt for påvirkninger ut over deres
belastningsevne, skal ved utformingen utstyres med egnede
trykkavlastningsinnretninger som ikke medfører fare for personell i nærheten.

3.1.6. Systemer til stansing av eksplosjoner

Systemer til stansing av eksplosjoner skal planlegges og utformes slik at de
reagerer tidligst mulig etter en begynnende eksplosjon og motvirker den optimalt,
idet det tas hensyn til maksimal trykkstigningshastighet og maksimalt
eksplosjonstrykk.

3.1.7. Eksplosjonsavkoplingssystemer

Utkoplingssystemer beregnet på å koples fra særskilt utstyr ved hjelp av egnede
innretninger så raskt som mulig ved begynnende eksplosjoner, må planlegges
og utformes slik at det ikke kan spre seg ild inne i dem og at den mekaniske
styrken opprettholdes under normale driftsforhold.

3.1.8. Sikringssystemer skal kunne integreres i kretsløpene og ha en så lav alarmterskel
at tilførsel og bortledning av produkter innstilles og at de deler av utstyret som
ikke lenger fungerer sikkert stanses, dersom det er påkrevd.
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VEDLEGG III

MODUL: EF-TYPEPRØVING

1. Denne modulen beskriver den delen av rutinen der et meldt organ fastslår og attesterer at en prøve
som er representativ for den planlagte produksjon, oppfyller de bestemmelsene i det direktivet
som gjelder for den.

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

Søknaden skal omfatte:

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

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

- den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3.

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

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med
kravene i direktivet. Den skal, så langt det er nødvendig for vurderingen, omfatte framstillingen av
produktet, dets utforming og funksjon, og så langt det er nødvendig for vurderingen inneholde

- en generell typebeskrivelse,

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

- beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og
produktets funksjon,

- en liste over standardene nevnt i artikkel 5 anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av
løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i direktivet når standardene
nevnt i artikkel 5 ikke er anvendt,

- resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv,

- prøverapportene.

4. Det meldte organ skal

4.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen, kontrollere at typen er produsert i samsvar med
den tekniske dokumentasjonen og identifisere både de elementene som er utformet i samsvar
med de relevante bestemmelsene i standardene nevnt i artikkel 5, og de elementene som er
utformet uten at de relevante bestemmelsene i de nevnte standardene er blitt anvendt,

4.2. utføre eller få utført de nødvendige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsningene
produsenten har valgt, tilfredsstiller de grunnleggende kravene i direktivet når standardene
nevnt i artikkel 5 ikke er blitt anvendt,
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4.3. utføre eller få utført de nødvendige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om de aktuelle
standardene virkelig er anvendt når produsenten har valgt å anvende dem,

4.4. avtale med søkeren hvor de nødvendige undersøkelser og prøvinger skal utføres.

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

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

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

Det skal fastsettes en klageprosedyre.

6. Søkeren skal informere det meldte organ som har den tekniske dokumentasjonen angående EF-
typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av det godkjente produktet som vil kreve en ny
godkjennelse, når disse endringene kan berøre produktets samsvar med de grunnleggende krav
eller de fastsatte bruksvilkår. Denne nye godkjennelsen skal gis i form av et tillegg til det opprinnelige
EF—typeprøvingssertifikatet.

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

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

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

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

MODUL: KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONEN

1. Denne modulen beskriver rutinen der produsenten som tilfredsstiller forpliktelsene fastsatt i nr. 2,
forsikrer og erklærer at vedkommende produkter er i samsvar med typen beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i direktivet som gjelder for dem. Produsenten eller
hans representant i Fellesskapet skal forsyne alt utstyr med CE-merkingen og utarbeide en skriftlig
erklæring om samsvar. CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret til det meldte
organ som er ansvarlig for tilsynet nevnt i nr. 4.

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

3. Kvalitetssystem

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

Søknaden skal omfatte

- alle opplysninger som er relevante for den planlagte produktkategori,

- dokumentasjon av kvalitetssystemet,

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

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

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

Dokumentasjonen skal særlig omfatte en god beskrivelse av

- kvalitetsmålsettingene, organsisasjonsplanen, ledernes ansvar og myndighet hva
utstyrskvalitet angår,

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

- undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført før, under og etter produksjonen, med
angivelse av hvor ofte de vil finne sted,

- kvalitetsregistrene, som for eksempel inspeksjonsrapporter, kontrolldata og
kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personells kvalifikasjoner osv,

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

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det tilfredsstiller kravene
nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette av kvalitetssystemer som anvender vedkommende



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.12.1994 Nr.50/0029

harmoniserte standard, er i samsvar med disse kravene. Revisjonsgruppen skal ha minst ett
medlem med erfaring i å bedømme den aktuelle utstyrsteknologi. I vurderingsrutinen skal
være inkludert en inspeksjon av produsentens anlegg.

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

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

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

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

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

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

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

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

- dokumentasjon av kvalitetssystemet,

- kvalitetsregistrene, som for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvingsdata og
kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personell kvalifikasjoner osv.

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

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

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

- dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt,

- endringene nevnt i nr. 3.4 annet strekpunkt,

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

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

MODUL: PRODUKTVERIFISERING

1. Denne modulen beskriver den rutinen der produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet
kontrollerer og bevitner at utstyret underlagt bestemmelsene i nr. 3 er i samsvar med typen beskrevet
i EF-typeprøvingssertifikatet, og tilfredsstiller de kravene i direktivet som gjelder for dem.

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen sikrer utstyrets samsvar
med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med de kravene i direktivet som gjelder for
dem. Han skal forsyne alt utstyr med CE-merkingen og utarbeide en erklæring om samsvar.

3. Det meldte organ skal utføre de nødvendige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere at utstyret
er i samsvar med kravene i direktivet, enten ved å undersøke og prøve hvert enkelt produkt som
spesifisert i nr. 4, eller ved å undersøke og prøve utstyret på statistisk grunnlag som spesifisert i nr.
5, etter produsentens valg.

Produsenten eller hans representant skal beholde en kopi av erklæringen om samsvar i minst ti år
regnet fra siste produksjonsdag.

4. Verifisering ved undersøkelse og prøving av alt utstyr

4.1. Alt utstyr skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger fastsatt i den eller de relevante
standarder nevnt i artikkel 5, eller tilsvarende prøvinger, skal utføres for å verifisere at de er
i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med de relevante krav i
direktivet.

4.2. Det meldte organ skal sette på eller på påsatt sitt identifikasjonsnummer på alt utstyr og skal
utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat i forbindelse med prøvingene som er utført.

4.3. Produsenten eller hans representant skal på anmodning kunne forevise samsvarssertifikatene
utstedt av det meldte organ.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.12.1994 Nr.50/0031

VEDLEGG VI

MODUL: TYPESAMSVAR

1. Denne modulen beskriver den delen av rutinen der produsenten eller hans representant etablert i
Fellesskapet, forsikrer seg om og erklærer at det berørte utstyret er i samsvar med typen beskrevet
i EF-typeprøvingssertifikatet, og tilfredsstiller kravene i det direktivet som gjelder for dem.
Produsenten eller hans representant i Fellesskapet skal forsyn alt utstyr med CE-merking og utarbeide
en skriftlig erklæring om samsvar.

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

3. Produsenten eller hans representant skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen i minst ti år
regnet fra siste produksjonsdag. Når verken produsenten eller hans representant er etablert i
Fellesskapet, skal plikten til å ha den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig påhvile den person
som markedsfører produktet i Fellesskapet.

For alt framstilt utstyr, skal produsenten eller noen på hans vegne utføre eller få utført kontroller
av de tekniske aspekter ved eksplosjonsvern. Prøvingene skal utføres på ansvar av et meldt organ
valgt av produsenten.

Produsenten skal på det meldte organs ansvar sette organets identifikasjonsnummer på utstyret
under produksjonsprosessen.
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VEDLEGG VII

MODUL: KVALITETSSIKRING AV PRODUKTET

1. Denne modulen beskriver den rutinen der produsenten som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer
og erklærer at utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og
tilfredsstiller de kravene i direktivet som gjelder for dem. Produsenten eller hans representant
etablert i Fellesskapet skal forsyne alt utstyr med CE-merkingen og utarbeide en skriftlig erklæring
om samsvar. CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret til det meldte organ som er
ansvarlig for tilsynet nevnt i nr. 4.

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

3. Kvalitetssystem

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

Søknaden skal omfatte

- alle relevante opplysninger med hensyn til den planlagte utstyrskategori,

- dokumentasjon av kvalitetssystemet,

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

3.2. Innenfor rammen av kvalitetssystemet skal alt utstyr undersøkes, og det skal utføres
hensiktsmessige prøvinger som fastsatt i den eller de relevante standardene nevnt i artikkel 5,
eller tilsvarende prøvinger for å sikre at apparatet er i samsvar med de tilsvarende krav i
direktivet. Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt skal være
dokumentert på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, rutiner og
instruksjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning
av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Denne dokumentasjonen skal særlig omfattes en god beskrivelse av

- kvalitetsmålsettinger, organsisasjonsplan, ledernes ansvar og kompetanse hva
produktkvalitet angår,

- undersøkelser og prøvinger som vil bli utført etter produksjonen,

- midler til å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt,

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

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

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme den aktuelle
produktteknologi. I vurderingsrutinen skal være inkludert et besøk til produsentens anlegg.
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Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde resultatene av
undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

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

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

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

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

4. Tilsyn på meldte organs ansvar

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

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

- dokumentasjon av kvalitetssystemet,

- den tekniske dokumentasjonen,

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

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

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

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

- dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 tredje strekpunkt,

- endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

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

6. Hvert meldt organ skal oversende de andre meldte organene relevante opplysninger i forbindelse
med utstedte og tilbakekalte godkjennelser av kvalitetssystemer.
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VEDLEGG VIII

MODUL: INTERN PRODUKSJONSKONTROLL

1. Denne modulen beskriver rutinen der produsenten eller hans representant i Fellesskapet, som
oppfyller pliktene i nr.2, sikrer og erklærer at det berørte utstyr tilfredsstiller de kravene i direktivet
som gjelder for dem. Produsenten eller hans representant i Fellesskapet skal forsyne alt utstyr med
CE-merking og utarbeide en skriftlig erklæring om samsvar.

2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3, og han eller hans
representant etablert i Fellesskapet skal ha denne dokumentasjonen til rådighet for inspeksjon av
nasjonale myndigheter i minst ti år regnet fra siste produksjonsdag.

Dersom verken produsenten eller hans representant er etablert i Fellesskapet, skal denne plikten
påhvile den person som markedsfører utstyret i Fellesskapet.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med kravene
i direktivet. Den skal så langt det er nødvendig for denne vurderingen omfatte framstillingen av
apparatet, dets design og funksjon. Den skal inneholde:

- en generell beskrivelse av apparatene,

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

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

- en liste over standardene nevnt i artikkel 5, anvendt delvis eller i sin helhet, og en beskrivelse
av løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i direktivet når standardene
nevnt i artikkel 5 ikke er anvendt,

- resultatene av konstruksjonsberegninger og undersøkelser osv,

- prøverapportene.

4. Produsenten eller hans representant skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen sammen med
den tekniske dokumentasjonen.

5. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen sikrer at utstyret er i
samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2, og med kravene i direktivet som gjelder
for dem.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.12.1994 Nr.50/0035

VEDLEGG IX

MODUL: ENHETSVERIFISERING

1. Denne modulen beskriver den rutinen der produsenten forsikrer seg om og erklærer at det aktuelle
utstyr, som har fått utstedt sertifikatet nevnt i nr. 2, er i samsvar med de kravene i direktivet som
gjelder for det. Produsenten skal forsyne alt utstyr med CE-merkingen og utarbeide en
samsvarserklæring.

2. Det meldte organ skal undersøke det enkelte apparat og utføre de nødvendige prøvinger fastsatt i
den eller de relevante standarder nevnt i artikkel 5, eller tilsvarende prøvinger, for å sikre at apparatet
er i samsvar med de relevante krav i direktivet.

Det meldte organ skal sette på eller få påsatt sitt identifikasjonsnummer på det godkjente produktet
og skal utarbeide et samsvarssertifikat i forbindelse med prøvingene som er utført.

3. Formålet med den tekniske dokumentasjonen er å gjøre det mulig å vurdere om apparatet er i
samsvar med kravene i direktivet, og dessuten å forstå framstillingen av apparatet, dets utforming
og funksjon.

Dokumentasjonen skal så langt det er nødvendig for vurderingen inneholde

- en generell beskrivelse av typen,

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

- beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og
produktets funksjon,

- en liste over standardene nevnt i artikkel 5 anvendt delvis eller i sin helhet, og en beskrivelse
av løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i direktivet når standardene
nevnt i artikkel 5 ikke er anvendt,

- resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv,

- prøverapportene.
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VEDLEGG X

A. CE-merking

CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene CE i følgende grafiske utforming:

Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik det framgår av
modellen ovenfor, overholdes.

De ulike delene som CE-merkingen består av, skal så langt mulig ha samme høyde og ikke være
under 5 mm.

Minstestørrelsen kan fravikes for utstyr, sikringssystemer eller innretninger nevnt i artikkel 1 nr. 2
av liten størrelse.

B. EF-erklæring om samsvar

EF-erklæringen om samsvar skal omfatte følgende elementer:

- navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,

- beskrivelse av utstyret, sikringssystemet eller innretningen nevnt i artikkel 1 nr. 2,

- bestemmelser som utstyret, sikringssystemet eller innretningen nevnt i artikkel 1 nr. 2 oppfyller,

- eventuelt navn, identifikasjonsnummer og adresse til det meldte organ samt nummeret til EF-
typeprøvingssertifikatet,

- eventuell referanse til de harmoniserte standarder,

- eventuelt de standarder og tekniske spesifikasjoner som er benyttet,

- identifikasjon av den person som har fullmakt til å inngå forpliktelser på vegne av produsenten
eller dennes representant etablert i Fellesskapet.
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VEDLEGG XI

MINIMUMSKRITERIER SOM MEDLEMSSTATENE SKAL TA I
BETRAKTNING VED UTPEKING AV MELDTE ORGANER

1. Organet samt dets direktør og personell som skal utføre verifiseringsoppgavene, skal verken være
konstruktør, produsent, leverandør eller installatør av utstyr, sikringssystemer eller innretninger
nevnt i artikkel 1 nr. 2, og heller ikke representant for noen slik part. De skal ikke være direkte
involvert i utforming, konstruksjon, markedsføring eller vedlikehold av utstyr, sikringssystemer
eller innretninger nevnt i artikkel 1 nr. 2 eller representere parter i slik virksomhet. Dette utelukker
likevel ikke utveksling av teknisk informasjon mellom produsenten og organet.

2. Organet og dets personell som er ansvarlig for kontroll skal utføre verifiseringsoppgavene med
størst mulig grad av faglig integritet og teknisk kompetanse, og skal være fri for påtrykk eller
påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan influere på deres beslutninger eller resultatene av
kontrollene, særlig fra personer eller grupper av personer som har interesse av kontrollresultatene.

3. Organet skal disponere over det nødvendig personell og de nødvendige hjelpemidler for på en
tilfredsstillende måte å kunne utføre de administrative og tekniske oppgaver forbundet med
kontrollene; organet skal også ha tilgang til utstyr som er påkrevet for de særlige kontroller.

4. Personell som skal utføre kontrollene skal ha:

- solid teknisk og yrkeskompetansegivende utdanning,

- tilfredsstillende kjennskap til kravene som stilles til de kontrollene de utfører, og tilstrekkelig
erfaring fra slike kontroller,

- nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater, referatene og rapportene som viser at prøvene
er utført.

5. Det skal sikres at personell som er ansvarlig for kontroll er upartisk. Kontrollørenes lønn skal ikke
avhenge av antall utførte kontroller, og heller ikke av resultatene av slike kontroller.

6. Kontrollorganet skal tegne ansvarsforsikring, med mindre ansvaret dekkes av staten på grunnlag
av nasjonal lovgivning, eller kontrollene utføres direkte av medlemsstaten.

7- Organets personell skal være pålagt taushetsplikt (unntatt overfor vedkommende
forvaltningsmyndigheter i den staten der det utøver sin virksomhet) for alle opplysninger det har
fått kjennskap til under utøvelsen av sin virksomhet i henhold til dette direktiv eller internrettslige
bestemmelser som setter det i kraft.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 15/94
av 28. oktober 1994

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 41/94 av 11. januar 1994 om
endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om
eksport og import av visse farlige kjemikalier(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12c (rådsforordning (EØF)
nr. 2455/92) skal følgende tilføyes:

“, endret ved:

- 394 R 0041: Kommisjonsforordning (EF) nr. 41/94
av 11. januar 1994 (EFT nr. L 8 av 12.1.1994, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 41/94 på finsk,
islandsk, norsk og svensk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. desember 1994, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1 og EØS-tillegget nr. 17 av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 8 av 12.1.1994, s. 1.

94/EØS/50/03
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23.
juli 1992(1) om eksport og import av visse farlige kjemikalier,
særlig artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

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

Forordning (EØF) 2455/92 fastsetter videre at Fellesskapet skal
delta i den internasjonale PIC-prosedyren.

Artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 2455/92 fastsetter blant annet
at vedlegg II til nevnte forordning bør omfatte en liste over
kjemikalier som er underlagt den internasjonale PIC-prosedyren,

en liste over statene som deltar i PIC-ordningen og PIC-
beslutninger truffet av importstatene.

Artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 2455/92 fastsetter at vedlegg
II skal revideres dersom UNEP og FAO foreslår endringer til
listen over kjemikalier underlagt den internasjonale PIC-
prosedyren og til PIC-beslutninger truffet av importstatene.

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

Denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt
i henhold til artikkel 28 i rådsdirektiv 67/568/EØF(2), slik det er
endret -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Angivelsene i vedlegget til denne forordning settes inn for første
gang i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2455/92.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft en måned etter at den er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 41/94
av 11. januar 1994

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

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

Utferdiget i Brussel, 11. januar 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 8 av 12.1.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se dette EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 251 av 29.8.1992, s. 13. (2) EFT nr. L 196 av 16.8.1967, s. 1.
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Angola
Bhutan
Ecuador
Honduras
Kapp Verde
Kenya
Kina
Kypros
Marokko
Mexico
Nicaragua
Niger
Norge
Rwanda
Sri Lanka

Thailand
Togo

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Krav om skriftlig tillatelse fra
registreringsmyndigheten(1)
Forbud
Forbud

Dieldrin
(EINECS-nummer: 200-484-5)
(CAS-nummer: 60-57-1)

Angola
Bhutan
Den sentralafrikanske
republikken
Ecuador
Honduras
Kapp Verde
Kina
Kypros
Marokko
Nicaragua
Norge
Rwanda
Saint Lucia
Thailand
Togo

Forbud
Forbud
Forbud

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

DDT
(EINECS-nummer: 200-24-3)
(CAS-nummer: 50-29-3)

Angola
Den sentralafrikanske
republikken
Ecuador
Kapp Verde
Kypros
Kongo
Nicaragua
Norge
Saint Lucia
Sri Lanka

Forbud
Forbud

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

VEDLEGG

Kjemikalier underlagt PIC-prosedyren og tredjestaters
importbeslutninger

«Kjemikalie Stat Endelig importbeslutning

 Aldrin

 (EINECS-nummer: 206-215-8)
 (CAS-nummer: 309-00-2)
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Dinoseb og dinosebsalter
(EINECS-nummer: 201-861-7)
(CAS-nummer: 88-85-7)

Bhutan
Ecuador
Honduras
Kapp Verde
Kina
Kypros
Mexico
Norge
Saint Lucia
Sri Lanka
Thailand

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

Fluoracetamid
(EINECS-nummer: 211-363-1)
(CAS-nummer: 640-19-7)

Angola
Bhutan
Ecuador
Kapp Verde
Kina
Kypros
Marokko
Nicaragua
Saint Lucia
Sri Lanka
Thailand

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

Heksaklorcykloheksan
(EINECS-nummer: 210-168-9)
(CAS-nummer: 608-73-1)

Angola
Ecuador
Honduras
Kapp Verde
Kypros
Nicaragua
Norge
Rwanda
Saint Lucia
Sri Lanka
Tanzania
Thailand
Togo

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Import tillatt
Forbud
Import tillatt
Forbud
Forbud

«Kjemikalie Stat Endelig importbeslutning

(1) Registrar of Pesticides
Department of Agriculture
PO Box 49 Getambe
Peradeniya
Sri Lanka»
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b) I vedlegg I nr. 1 bokstav b) skal følgende tilføyes i
listen over tekstangivelser med hensyn til “fôr og
bindsåle”:

FI Vuori ja sisäpohja
IS Fóður og bindsóli
N Fôr og bindsåle
S Foder och bindsula

c) I vedlegg I nr. 1 bokstav c) skal følgende tilføyes i
listen over tekstangivelser med hensyn til “yttersåle”:

FI Ulkopohja
IS Slitsóli
N Yttersåle
S Slitsula

d) I vedlegg I nr. 2 bokstav a) i) skal følgende tilføyes i
listen over tekstangivelser med hensyn til “lær”:

FI Nahkaa
IS Leður
N Lær
S Läder

e) I vedlegg I nr. 2 bokstav a) ii) skal følgende tilføyes i
listen over tekstangivelser med hensyn til “belagt lær”:

FI Pinnoitettu nahka
IS Húðað leður
N Belagt lær
S Överdraget läder

f) I vedlegg I nr. 2 bokstav b) skal følgende tilføyes i
listen over tekstangivelser med hensyn til materialer
av naturfibre samt syntetiske eller ikke-vevde
tekstilmaterialer:

FI Tekstiilit
IS Textílefni
N Tekstilmaterialer
S Textilmaterial

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF av 23. mars 1994
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
merking av materialer brukt i hovedbestanddelene av fottøy for
salg til forbruker(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XIX etter nr. 3d (rådsvedtak 93/
465/EØF) skal nytt nr. 3e lyde:

“3e. 394 L 0011: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF
av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover
og forskrifter om merking av materialer brukt i
hovedbestanddelene av fottøy for salg til forbruker (EFT
nr. L 100 av 19.4.1994, s. 37).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasninger:

a) I vedlegg I nr. 1 bokstav a) skal følgende tilføyes i
listen over tekstangivelser med hensyn til “overdel”:

FI Päällinen
IS Efri hluti
N Overdel
S Ovandel

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 16/94
av 28. oktober 1994

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

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1 og EØS-tillegget nr. 17 av 28.6.1994, s.
1.

(2) EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 37.

94/EØS/50/04
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g) I vedlegg I nr. 2 bokstav c) skal følgende tilføyes i
listen over tekstangivelser med hensyn til “andre
materialer”:

FI Muut materiaalit
IS Öll önnur efni
N Andre materialer
S Övriga material”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF på finsk,
islandsk, norsk og svensk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. mars 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
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Harmoniseringen av de nasjonale lovgivninger er et egnet middel
for å fjerne hindringene for fri handel. Dette målet kan ikke nås
på tilfredsstillende måte av de enkelte medlemsstatene. Dette
direktiv fastsetter bare de krav som er absolutt nødvendige for
det frie varebytte som det får anvendelse på -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
1. Dette direktiv får anvendelse på merking av materialer brukt

i hovedbestanddelene av fottøy for salg til forbruker.

I dette direktiv menes med «fottøy» alle varer som er utstyrt
med såle og beregnet på å beskytte eller dekke foten,
herunder de deler som markedsføres separat, og som er
nevnt i vedlegg I.

En ikke utfyllende liste over varer som er omfattet i dette
direktiv, er oppført i vedlegg II.

Dette direktiv omfatter ikke

- brukt fottøy,

- vernefottøy som omfattes av direktiv 89/686/EØF(5),

- fottøy som omfattes av direktiv 76/769/EØF(6),

- fottøy som har karakter av leketøy.

2. Merkingen skal inneholde opplysninger om
sammensetningen av fottøyet etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 4.

i) Merkingen skal inneholde opplysninger om de tre
delene av fottøyet som fastsatt i vedlegg I, nærmere
bestemt

a) overdelen,

b) fôret og bindsålen, og

c) yttersålen.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B, og

ut fra følgende betraktninger:

I visse medlemsstater foreligger det regler om merking av fottøy
som er beregnet på å beskytte og underrette allmennheten samt å
sikre industriens legitime interesser.

Avviket mellom disse reglene kan skape handelshindringer innen
Fellesskapet og derved skade det indre markeds virkemåte.

For å unngå problemer som følge av de forskjellige systemer,
må elementene i et felles merkingssystem for fottøy fastsettes
med nøyaktighet.

Rådsresolusjon av 9. november 1989 om forbrukerpolitikk(3)
krever en bedre forbrukeropplysning om varene.

Det er i forbrukernes så vel som i skotøyindustriens interesse at
det innføres et system som reduserer faren for bedrageri gjennom
en nøyaktig angivelse av materialtypene som er brukt i
hovedbestanddelene av fottøyet.

Rådsresolusjon av 5. april 1993 om framtidige tiltak for
produktmerking i forbrukernes interesse(4) betrakter merkingen
som et viktig middel for å sikre bedre forbrukeropplysning og
økt innsyn for forbrukerne samt at det indre marked virker på en
harmonisk måte.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/11/EF
av 23. mars 1994

om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om merking av materialer brukt i
hovedbestanddelene av fottøy for salg til forbruker (*)

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s.
37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/94 av 28. oktober
199 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se dette EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 74 av 25.3.1992, s. 10.

(2) EFT nr. C 287 av 4.11.1992, s. 36.

(3) EFT nr. C 294 av 22.11.1989, s. 1.

(4) EFT nr. C 110 av 20.4.1993, s. 3.

(5) EFT nr. L 399 av 30.12.1989, s. 18.

(6) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 201.
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3. I dette direktiv skal merking bestå i å påføre minst én av
delene av et par med fottøy de fastsatte angivelser.
Merkingen kan trykkes, limes, preges på eller heftes ved.

4. Merkingen skal være synlig, godt festet og tilgjengelig og
piktogrammene skal være tilstrekkelig store til at det er lett
å forstå opplysningene som gis. Merkingen må ikke være
villedende for forbrukeren.

5. Produsenten og dennes representant som er etablert i
Fellesskapet, skal være ansvarlig for å påføre merket og
for riktigheten av opplysningene som gis. Dersom verken
produsenten eller hans representant er etablert i Fellesskapet
skal dette ansvaret påligge den person som er ansvarlig for
den første markedsføringen i Fellesskapet. Detaljisten skal
påse at det fottøyet han selger, er påført passende merking
som fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 5
Angivelsene som kreves i henhold til dette direktiv kan ledsages
av tilleggsopplysninger i form av tekst som eventuelt påføres
merkingen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 3 kan
medlemsstatene imidlertid ikke forby eller hindre markedsføring
av fottøy som etterkommer kravene i dette direktiv.

Artikkel 6
1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, senest 23. september 1995. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal gjennomføre bestemmelsene i nr. 1
fra 23. mars 1996. Lagre som er fakturert eller levert detaljist
før denne dato, skal inntil 23. september 1997 ikke omfattes
av nevnte bestemmelser.

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

4. Kommisjonen skal tre år etter iverksettingen av dette
direktiv framlegge for Rådet en vurderingsrapport som tar
i betraktning de vanskeligheter som de næringsdrivende
eventuelt har møtt i gjennomføringen av bestemmelsene i
dette direktiv, og skal eventuelt framlegge egnede
endringsforslag.

Artikkel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

ii) Sammensetningen av fottøyet skal angis etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 4, ved hjelp av enten
piktogrammer eller tekstangivelser som betegner
bestemte materialer i samsvar med vedlegg I.

iii) Med hensyn til overdelen skal materialene bestemmes
på grunnlag av bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1 og i
vedlegg I, uten hensyn til utstyr eller forsterkninger
som ankelbeskyttere, kanting, pynt, spenner, stropper,
maljer eller lignende tilbehør.

iv) Med hensyn til yttersålen skal klassifiseringen skje på
grunnlag av mengden av materialene den er
sammensatt av, i samsvar med artikkel 4.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre

at bare det fottøy som etterkommer kravene til merking i
dette direktiv, kan markedsføres med forbehold for andre
gjeldene fellesskapsbestemmelser.

2. Når fottøy som ikke overholder bestemmelsene om merking
markedsføres, skal vedkommende medlemsstat treffe
egnede tiltak fastsatt i dens nasjonale lovgivning.

Artikkel 3
Med forbehold for andre fellesskapsbestemmelser kan ikke
medlemsstatene forby eller hindre markedsføring av fottøy som
er i samsvar med bestemmelsene om merking i dette direktiv,
ved å anvende nasjonale bestemmelser som ikke er harmonisert,
om merking av visse typer fottøy eller fottøy i alminnelighet.

Artikkel 4
1. Merkingen skal inneholde opplysninger om det materiale,

bestemt i samsvar med vedlegg I, som utgjør minst 80 %
av overflaten av overdelen, fôret og bindsålen av fottøyet
og minst 80 % av innholdet i yttersålen. Dersom ikke ett
materiale utgjør minst 80 %, skal det gis opplysninger om
de to hovedmaterialene fottøyet er sammensatt av.

2. Opplysningene skal gis på fottøyet. Produsenten og dennes
representant som er etablert i Fellesskapet, kan velge enten
piktogrammer eller tekstangivelser på minst det eller de
språk som konsummedlemsstaten kan fastsette i samsvar
med traktaten, som er angitt og vist i vedlegg I.
Medlemsstatene skal i sine nasjonale bestemmelser sørge
for at forbrukerne blir korrekt underrettet om disse
piktogrammenes betydning, samtidig som de skal sørge for
at slike bestemmelser ikke skaper handelshindringer.

Utferdiget i Brussel, 23. mars 1994.

For Rådet

Th. PANGALOS

Formann

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President
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VEDLEGG I

1. Definisjon av de deler av fottøyet som skal identifiseres og tilsvarende piktogrammer eller
tekstangivelser

 a) Overdel

Fottøyets overdel er utsiden av den
bestanddel som er festet til
yttersålen.

Piktogrammer Tekstangivelse

F Tige
D Obermaterial
IT Tomaia
NL Bovendeel
EN Upper
DK Overdel
GR EPANW MEROS

ES Empeine
P Parte superior

 b) Fôr og bindsåle

Består av overdelens fôr og
bindsålen, som utgjør
innsiden av fottøyet.

F Doublure et semelle
de propreté

D Futter und Decksohle
IT Fodera e Sottopiede
NL Voering en inlegzool
EN Lining and sock
DK Foring og bindsål
GR FODRES

ES Forro y plantilla
P Forro e Palmilha

 c) Yttersåle

Består av underdelen av fottøyet,
som utsettes for slitasje og er
festet til overdelen.

F Semelle extérieure
D Laufsohle
IT Suola esterna
NL Buitenzool
EN Outer sole
DK Ydersål
GR SOLA

ES Suela
P Sola
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2. Definisjon av materialene og tilsvarende piktogrammer

Piktogrammene til materialene skal vises på merkingen i nærheten av piktogrammene for de tre
delene av fottøyet som nevnt i artikkel 4 og i del 1 i vedlegget.

 a) i) Lær

Piktogrammer Tekstangivelse

Generell betegnelse på dyrehud
eller -skinn som har beholdt den
opprinne-lige fiberstruktur mer
eller mindre intakt og som er
garvet for ikke å råtne. Hår eller
ull kan være fjernet eller beholdt.
Lær kan også framstilles av hud
eller skinn som er spaltet i lag
eller oppstykket i deler enten før
eller etter garving. Dersom garvet
hud eller skinn nedbrytes
mekanisk og/eller kjemisk i fiber-
partikler, smådeler eller pulver og
deretter med eller uten
bindemidler formes til plater eller
på annen måte, kan den eller det
imidlertid ikke betegnes som
«lær». Dersom læret har et
overflatebelegg, uansett hvordan
det er festet, eller et pålimt lag,
skal disse være høyst 0,15 mm
tykke. Denne definisjonen omfat-
ter altså alt lær med forbehold for
andre rettslige forpliktelser som
f.eks. Washington-konven-
sjonen.

Dersom betegnelsen «full-narv»
anvendes innenfor rammen av de
frivillige tilleggsopplysningene i
form av tekst nevnt i artikkel 5,
skal den anven-des på lær med
den opprinnelige narv slik den
framstår når overhuden er fjernet
og uten at noe overflatelag er
fjernet ved polering, avstryking
eller spalting.

F Cuir
D Leder
IT Cuoio
NL Leder
EN Leather
DK Læder
GR DERMA

ES Cuero
P Couros e peles curtidas
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Piktogrammer Tekstangivelse

 a) ii) Belagt lær

Produkt der tykkelsen på
overflatebelegget eller det pålimte
laget ikke overstiger en tredel av
produktets samlede tykkelse, men
er over 0,15 mm.

 b) Materialer av naturfibre
samt syntetiske eller ikke-
vevde tekstilmaterialer

Med «tekstiler» menes alle
produkter som omfattes av
direktiv 71/307/EØF, med
samtlige endringer.

F Textile
D Textil
IT Tessili
NL Textiel
EN Textile
DK Tekstilmaterialer
GR U F A S M A

ES Textil
P Téxteis

 c) Andre materialer F Autres matériaux
D Sonstiges Material
IT Altre materie
NL Overige materialen
EN Other materials
DK Andre materialer
GR ALLA ULIKA

ES Otros materiales
P Outros materiais

F Cuir enduit
D Beschichtetes Leder
IT Cuoio rivestito
NL Gecoat leder
EN Coated leather
DK Overtrukket læder
GR EPENDEDUMENO DERMA

ES Cuero untado
P Couro revestido
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VEDLEGG II

EKSEMPLER PÅ FOTTØY SOM OMFATTES AV DETTE
DIREKTIV

«Fottøy» kan variere fra sandaler med en overdel av bare løse lisser eller bånd, til lårhøye støvler med
overdel som dekker legg og lår. Denne betegnelsen omfatter altså særlig

i) flate eller høyhælte sko eller sko uten hæl, til innendørs eller utendørs bruk,

ii) ankelstøvler, halvhøye støvler, knehøye støvler og lårhøye støvler,

iii) sandaler av ulike slag, «espadrillos» (sko med overdel av lerret og med såle av flettet
plantemateriale), tennissko, løpesko og andre sportssko, badesandaler og annet fottøy til fritidsbruk,

iv) spesialfottøy for sport som er utstyrt med eller som kan utstyres med pigger, knotter, brodder og
lignende, samt skøytestøvler, skistøvler, brytestøvler, boksestøvler og sykkelsko. Sammensatte
artikler av sko og skøyter (isskøyter eller rulleskøyter) er også omfattet,

v) dansesko,

vi) sko formet i ett enkelt stykke, særlig ved støping av gummi eller plast, unntatt engangsartikler av
lette materialer (papir, plastfilm, etc. uten påsatte såler),

vii) overtrekkssko til bruk utenpå annet fottøy og som i noen tilfeller er uten hæl,

viii) engangsfottøy med påsatte såler, spesielt beregnet på å bli brukt en enkelt gang,

ix) ortopedisk fottøy.

For å oppnå ensartethet og klarhet, og med forbehold for bestemmelsene nevnt i beskrivelsen av
produktene som omfattes av dette direktiv, kan produktene som omfattes av kapittel 64 i den kombinerte
nomenklatur som hovedregel anses som å høre inn under dette direktivs virkeområde.
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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

ut fra følgende betraktning:

Kommisjonsdirektiv 94/7/EF av 15. mars 1994 om teknisk
tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners
kapitaldekning med hensyn til definisjonen av “multilaterale
utviklingsbanker”(1) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg IX nr. 18 (rådsdirektiv 89/647/EØF) skal
følgende tilføyes før tilpasningene:

“, endret ved:

- 394 L 0007: Kommisjonsdirektiv 94/7/EF av 15. mars 1994
om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om
kredittinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til
definisjonen av “multilaterale utviklingsbanker” (EFT nr.
L 89 av 6.4.1994, s. 17)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/7/EF på finsk, islandsk, norsk
og svensk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 15. desember 1994, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 17/94
av 28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

(1) EFT nr. L 89 av 6.4.1994, s. 17.

94/EØS/50/05
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/647/EØF av 18. desember
1989 om kredittinstitusjoners kapitaldekning(1), sist endret ved
direktiv 92/30/EØF(2), særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har framlagt for Rådet et forslag om endring av
protokollen om vedtektene for Den europeiske investeringsbank
(EIB) som gir rådet for Den europeiske investeringsbank fullmakt
til å opprette et europeisk investeringsfond (EIF).

I artikkel 2 nr. 1 sjuende strekpunkt i direktiv 89/647/EØF er
«multilaterale utviklingsbanker» definert ved en oppregning.

Det europeiske investeringsfond har de samme hovedkjennetegn
som de nevnte banker. Denne nye multilaterale finansinstitusjon
er ved sitt særpreg og sine medlemmer grunnleggende europeisk.
Den utgjør en ny og enestående samarbeidsstruktur i Europa, og
skal bidra til å konsolidere det indre marked, til å støtte den
økonomiske gjenreising i Europa og til å styrke den økonomiske
og sosiale utjevning. Derfor bør Det europeiske investeringsfond
omfattes av definisjonen av «multilaterale utviklingsbanker» i
direktiv 89/647/EØF.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den rådgivende komité for bankspørsmål, som er den komité
som skal bistå Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten
fastsatt i artikkel 9 nr. 2 i direktiv 89/647/EØF.

Dette direktiv er relevant for Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde (EØS), og framgangsmåten fastsatt i artikkel
99 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
er fulgt -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Definisjonen av «multilaterale utviklingsbanker» i artikkel 2 nr.
1 sjuende strekpunkt i direktiv 89/647/EØF skal omfatte Det
europeiske investeringsfond.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å

etterkomme bestemmelsene i dette direktiv, innen seks
måneder etter den dato rådet for Den europeiske
investeringsbank har vedtatt å opprette Det europeiske
investeringsfond.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste lover og forskrifter som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSDIREKTIV 94/7/EF
av 15. mars 1994

om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning
med hensyn til definisjonen av «multilaterale utviklingsbanker» (*)

(Tekst som er relevant for EØS)

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 89 av 6.4.1994, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se dette
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 386 av 30.12.1989, s. 14.

(2) EFT nr. L 110 av 28.4.1992, s. 52.

Utferdiget i Brussel, 15. mars 1994.

For Kommisjonen

Raniero VANNI D’ARCHIRAFI

Medlem av Kommisjonen
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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

ut fra følgende betraktning:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 1994
om innskuddsgarantiordninger(1) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg IX etter nr. 19 (kommisjonsdirektiv 91/31/
EØF) skal nytt nr. 19a lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 18/94
av 28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

“19a. 394 L 0019: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/
EF av 30. mai 1994 om innskuddsgarantiordninger (EFT
nr. L 135 av 31.5.1994, s. 5)”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF på finsk,
islandsk, norsk og svensk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 15. desember 1994, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
(1) EFT nr. L 135 av 31.5.1994, s. 5.

94/EØS/50/06
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Medlemsstatens oppfølging av kommisjonsrekommandasjon
87/63/EØF av 22. desember 1986 om innføring av en
innskuddsgarantiordning i Fellesskapet(4) har ikke helt gitt det
ønskede resultat, og denne situasjonen kan vise seg å være til
skade for at det indre marked skal kunne virke på en
tilfredsstillende måte.

Det annet rådsdirektiv 89/646/EØF av 15. desember 1989 om
samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon og om endring av direktiv
77/780/EØF(5) som fastsetter et system med en enkelt tillatelse
til kredittinstitusjoner og tilsyn med disse av hjemstatens
myndigheter, trådte i kraft 1. januar 1993.

En filial trenger ikke lenger tillatelse i en vertsstat da den enkelte
tillatelsen gjelder i hele Fellesskapet, og det er vedkommende
myndigheter i hjemstaten som fører tilsyn med filialens solvens.
Dette forhold berettiger at alle filialer opprettet i Fellesskapet av
samme kredittinstitusjon, skal være dekket av en enkelt
garantiordning, og en slik ordning kan bare være den som gjelder
for denne type kredittinstitusjoner i den stat hovedkontoret ligger,
særlig på grunn av den forbindelse det er mellom tilsynet med
filialens solvens og dens medlemskap i en innskudds-
garantiordning.

Harmoniseringen må begrenses til hovedelementene i
innskuddsgarantiordningene og må sikre en utbetaling i henhold
til garantien innen en meget kort frist, beregnet i forhold til et
harmonisert minstenivå.

Innskuddsgarantiordningene må komme til anvendelse straks
innskudd blir indisponible.

Det bør utelukkes å dekke særlig innskudd som kreditt-
institusjoner foretar i eget navn og for egen regning, men dette
bør ikke berøre den rett som garantiordningen har til å treffe de
nødvendige tiltak for å redde en kredittinstitusjon i vanskeligheter.

En harmonisering av innskuddsgarantiordningene i Fellesskapet
tar ikke i seg selv opp de ordninger som allerede finnes og som
tar sikte på å beskytte kredittinstitusjoner ved særlig å garantere
deres solvens og likviditet for å unngå at innskudd i disse
institusjoner, herunder i filialer som de har etablert i en annen
medlemsstat, blir indisponible. Disse alternative ordninger som

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2 første og tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

i samsvar med framgangsmåten i traktatens artikkel 189 B(3), og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med traktatens mål bør en harmonisk utvikling av
kredittinstitusjoners virksomhet i hele Fellesskapet fremmes ved
å oppheve enhver restriksjon i etableringsadgangen og i adgangen
til å yte tjenester, samtidig med at stabiliteten i banksystemet og
beskyttelsen av sparerne styrkes.

Samtidig med at restriksjoner på deres virksomhet oppheves bør
det tas hensyn til den situasjon som kan oppstå dersom innskudd
i en kredittinstitusjon med filialer i andre medlemsstater blir
indisponible. Det er absolutt nødvendig å sikre et harmonisert
minstenivå for innskuddsgaranti uansett hvor i Fellesskapet
innskuddet er plassert, og en slik beskyttelse av innskudd er like
viktig for gjennomføringen av et felles bankmarked som
tilsynsreglene.

Ved avvikling av en insolvent kredittinstitusjon må innskytere i
filialer som ligger i en annen medlemsstat enn den der
kredittinstitusjonen har sitt hovedkontor, beskyttes av samme
garantiordning som institusjonens øvrige innskytere.

Kredittinstitusjonenes kostnader ved å delta i en garantiordning
kan ikke måle seg med de kostnader som et masseuttak av
bankinnskudd ville føre til, ikke bare fra en institusjon i
vanskeligheter, men også fra sunne institusjoner, som følge av
at innskyterne mister tilliten til banksystemets soliditet.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/19/EF
av 30. mai 1994

om innskuddsgarantiordninger (*)

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 135 av 31.5.1994, s. 5,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se dette
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 163 av 30.6.1992, s. 6 og EFT nr. C 178 av 30.6.1993, s. 14.

(2) EFT nr. C 332 av 16.12.1992, s. 13.

(3) EFT nr. C 115 av 26.4.1993, s. 96 og Europaparlamentets beslutning av
9. mars 1994 (EFT nr. C 91 av 28.3.1994).

(4) EFT nr. L 33 av 4.2.1987, s. 16.

(5) EFT nr. L 386 av 30.12.1989, s. 1. Direktivet er sist endret ved direktiv
92/30/EØF (EFT nr. L 110 av 28.4.1992, s. 52).
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sikter mot en annen form for beskyttelse, kan på visse vilkår av
vedkommende myndigheter anses for å oppfylle dette direktivs
formål, og det vil være vedkommende myndigheters oppgave å
kontrollere at disse vilkår overholdes.

Flere medlemsstater har innskuddsbeskyttelsesordninger som
hører under bransjeorganisasjoners ansvar, andre medlemsstater
har ordninger som er innført og regulert ved lov, og visse
ordninger er delvis lovregulert selv om de er innført ved avtale,
denne ulikheten i status er et problem bare med hensyn til
obligatorisk medlemskap i ordningen eller utelukkelse fra den,
og det bør derfor fastsettes bestemmelser som begrenser
ordningenes myndighet på dette området.

Opprettholdelsen i Fellesskapet av ordninger som dekker
innskudd over det harmoniserte minstenivå, kan på samme
territorium medføre ulik erstatning og ulike konkurransevilkår
mellom nasjonale kredittinstitusjoner og filialer av institusjoner
fra andre medlemsstater. For å motvirke disse ulempene bør
filialene tillates å tilsluttes vertsstatens ordning for at de skal kunne
gi sine innskytere de samme garantier som de har i den stat de er
etablert. Kommisjonen bør etter noen år avgi en rapport om i
hvilken grad filialene har benyttet denne muligheten og om
eventuelle vanskeligheter de eller garantiordningene har hatt med
å gjennomføre disse bestemmelser, og det er ikke utelukket at
hjemstatsordningen selv vil kunne gi en slik tilleggsdekning med
forbehold for de vilkår som fastsettes i denne ordningen.

Markedet kan bli forstyrret av at visse kredittinstitusjoners filialer
gir en høyere dekningsgrad enn kredittinstitusjoner som har fått
tillatelse i vertsstaten. Satsene og omfanget av den dekning som
garantiordningene gir, bør ikke brukes som et konkurransemiddel.
Det er derfor nødvendig, i hvert fall i en startfase, å fastsette at
nivået på og omfanget av den dekning som en ordning i hjemstaten
gir innskytere i filialer i en annen medlemsstat, ikke må overstige
nivået og det største omfang som den tilsvarende ordning i
vertsstaten gir, og etter noen år bør eventuelle markedsforstyrrelser
undersøkes på grunnlag av den erfaring som er gjort og i lys av
utviklingen i banksektoren.

Dette direktiv pålegger som hovedregel alle kredittinstitusjoner
å slutte seg til en innskuddsgarantiordning, og de direktiver som
regulerer adgangen for kredittinstitusjoner med hovedkontor i
en tredjestat, særlig første rådsdirektiv (77/780/EØF) av 12.
desember 1977 om samordning av lover og forskrifter om adgang
til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(1), gir
medlemsstatene mulighet til å bestemme om de vil tillate, og
eventuelt på hvilke vilkår, filialer av slike kredittinstitusjoner å
drive virksomhet på deres territorium. Disse filialer vil ikke være
omfattet av den frie adgang til å yte tjenester i henhold til traktatens
artikkel 59 andre ledd og heller ikke av etableringsadgangen i
andre medlemsstater enn der de er opprettet. En medlemsstat som
åpner adgang for slike filialer, må følgelig kunne bestemme
hvordan dette direktivs prinsipper skal få anvendelse på slike
filialer på en måte som er i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i direktiv
77/780/EØF, og med behovet for å beskytte innskyterne og å

sikre finanssystemets integritet. Det er viktig at innskyterne i
slike filialer blir fullt ut informert om de bestemmelser som får
anvendelse på dem på garantiområdet.

På den ene siden bør minstenivågarantien fastsatt i dette direktiv
ikke innebære at en for stor del av innskuddene blir ubeskyttet
både av hensyn til forbrukerbeskyttelsen og finanssystemets
stabilitet. På den annen side bør det ikke pålegges et
beskyttelsesnivå i hele Fellesskapet som i visse tilfeller kunne
føre til en dårlig styring av kredittinstitusjonene. Det bør tas
hensyn til kostnadene ved finansiering av garantiordningene.
Det synes rimelig å fastsette den harmoniserte minstenivågaranti
til 20 000 ECU. Det kan bli nødvendig med begrensede
overgangsbestemmelser for at garantiordningen skal kunne
oppfylle dette krav.

Visse medlemsstater gir innskyterne en høyere dekning av deres
innskudd enn den harmoniserte minstenivågaranti fastsatt i dette
direktiv, og det synes ikke hensiktsmessig å kreve at slike
ordninger, som i visse tilfeller først ble innført for kort tid siden
i henhold til rekommandasjon 87/63/EØF, skal endres på dette
punkt.

Når en medlemsstat finner at visse typer innskudd eller innskytere
som er særskilt nevnt ikke har behov for særlig beskyttelse, må
den kunne utelukke dem fra garantien som gis av
innskuddsgarantiordningene.

For å få innskyterne til å undersøke nøye kredittinstitusjonenes
kvalitet tilbakebetales ikke indisponible innskudd i visse
medlemsstater fullt ut. Denne praksis bør begrenses med hensyn
til innskudd under det harmoniserte minstebeløp.

Prinsippet om en harmonisert minstegrense per innskyter og ikke
per innskudd er blitt lagt til grunn. Ut fra dette synspunkt bør
det tas hensyn til innskudd fra innskytere som enten ikke er
oppført som kontoinnehavere eller ikke er eneste innehavere.
Begrensningen må dermed få anvendelse på enhver identifiserbar
innskyter. Dette bør imidlertid ikke gjelde for foretak for kollektiv
investering som er underlagt særlige beskyttelsesregler som ikke
gjelder for ovennevnte innskudd.

Opplysninger til innskyterne er en viktig del av deres beskyttelse
og må derfor også omfattes av et minimum av bindende
bestemmelser. En uregulert bruk til reklameformål av
henvisninger til en innskuddsgarantiordnings beløp og omfang
vil imidlertid kunne skade banksystemets stabilitet eller
innskyternes tillit. Medlemsstatene bør derfor vedta regler for å
begrense slike henvisninger.

I bestemte tilfeller der det i visse medlemsstater ikke er noen
innskuddsgarantiordning for visse typer av kredittinstitusjoner
som mottar bare en ubetydelig andel av innskuddene, kan det i
noen tilfeller ta lengre tid å innføre en slik ordning enn den tid
som er fastsatt til gjennomføringen av dette direktiv. I slike
tilfeller kan et midlertidig unntak fra kravet om å være tilsluttet

(1) EFT nr. L 322 av 17.12.1977, s. 30. Direktivet er sist endret ved direktiv
89/646/EØF (EFT nr. L 386 av 30.12.1989, s. 1).
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en innskuddsgarantiordning være berettiget. Dersom slike
kredittinstitusjoner driver virksomhet i utlandet, vil en
medlemsstat imidlertid ha rett til å kreve at de deltar i en
innskuddsgarantiordning som den har innført.

I dette direktiv er det ikke absolutt nødvendig å harmonisere
metodene for finansiering av ordningene som garanterer
innskuddene eller kredittinstitusjonene selv, på den ene siden
fordi kostnader ved finansiering av slike ordninger som
hovedregel må påhvile kredittinstitusjonene selv, og på den annen
side fordi ordningenes finansieringskapasitet må stå i forhold til
deres forpliktelser. Dette må imidlertid ikke sette stabiliteten i
den berørte medlemsstats banksystem i fare.

Dette direktiv kan ikke føre til at medlemsstatene eller deres
vedkommende myndigheter blir gjort ansvarlige overfor
innskyterne når disse medlemsstatene eller deres vedkommende
myndigheter har sørget for å innføre eller å få offentlig godkjent
en eller flere ordninger som garanterer innskuddene eller
kredittinstitusjonene selv, og som sikrer erstatning eller
beskyttelse av innskyterne på de vilkår som er fastsatt i dette
direktiv.

Innskuddsgaranti er et viktig element i gjennomføringen av det
indre marked og et absolutt nødvendig tillegg til tilsynsordningen
for kredittinstitusjoner på grunn av solidariteten den skaper
mellom alle institusjoner på et gitt finansmarked, ved mislighold
fra en av dem -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I dette direktiv menes med:

1. «innskudd»: enhver kreditsaldo som skriver seg fra midler
satt inn på konto eller fra midlertidige forhold som følge
av vanlige banktransaksjoner, og som kredittinstitusjonen
skal tilbakebetale i samsvar med gjeldende lovfestede og
avtalefestede vilkår, samt enhver fordring i form av et
gjeldsinstrument utstedt av en kredittinstitusjon.

Andeler i «building societies» i Det forente kongerike og i
Irland, unntatt andeler i form av slik kapital som omfattes
av artikkel 2, skal anses som innskudd.

Obligasjoner som oppfyller vilkårene i artikkel 22 nr. 4 i
rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om
samordning av lover og forskrifter om visse foretak for
kollektiv investering i verdipapirer (investeringsforetak)(1),
skal ikke anses som innskudd.

Ved beregning av kreditsaldo skal medlemsstatene anvende
de regler for motregning og motkrav som gjelder for
innskudd i samsvar med lovfestede og avtalefestede vilkår,

2. «felleskonto»: en konto som er opprettet i minst to personers

navn eller som minst to personer har rett til å disponere ved
underskrift av minst én av disse personer,

3. «indisponibelt innskudd»: et innskudd som er forfalt til
utbetaling, men som ikke er blitt utbetalt av en
kredittinstitusjon på de lovfestede og avtalefestede vilkår
som gjelder for den, når

i) vedkommende myndigheter har konstatert at denne
kredittinstitusjonen etter deres oppfatning for
øyeblikket ikke er i stand til å tilbakebetale
innskuddene av årsaker som er direkte forbundet med
dens økonomiske situasjon, og at det ikke er noen
umiddelbar utsikt til at den vil kunne bli i stand til det.

Vedkommende myndigheter skal foreta denne
konstatering så snart som mulig og senest 21 dager
etter å ha fastslått første gang at en kredittinstitusjon
ikke har tilbakebetalt innskuddene som er forfalt til
utbetaling, eller

ii) når en rettsmyndighet har truffet en avgjørelse av
årsaker som er direkte forbundet med kredittinsti-
tusjonens økonomiske situasjon, som innebærer at
innskyternes rett til å framsette sine krav overfor
institusjonen innstilles, dersom avgjørelsen er truffet
før den ovennevnte konstatering,

4. «kredittinstitusjon»: et foretak hvis virksomhet består i å
motta innskudd eller annen kapital fra allmennheten som
skal tilbakebetales, og yte lån for egen regning,

5. «filial»: et forretningssted uten selvstendig rettshandel-
sevne, som er en del av en kredittinstitusjon, og som direkte
utfører helt eller delvis de transaksjoner som inngår i
kredittinstitusjoners virksomhet; flere forretningssteder
etablert i samme medlemsstat av en kredittinstitusjon med
hovedkontor i en annen medlemsstat, skal betraktes som
en enkelt filial.

Artikkel 2
Følgende skal være utelukket fra enhver tilbakebetaling gjennom
garantiordningene:

- innskudd foretatt av andre kredittinstitusjoner i eget navn
og for egen regning, med forbehold for artikkel 8 nr. 3,

- alle instrumenter som ville omfattes av definisjonen av
«ansvarlig kapital» i artikkel 2 i rådsdirektiv 89/299/EØF
av 17. april 1989 om kredittinstitusjoners ansvarlige
kapital(2),

- innskudd som stammer fra transaksjoner det er avsagt
straffedom for i forbindelse med hvitvasking av penger i
henhold til artikkel 1 i rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni
1991 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til
hvitvasking av penger(3).

(1) EFT nr. L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet er sist endret ved direktiv
88/220/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1988, s. 31.

(2) EFT nr. L 124 av 5.5.1989, s. 16. Direktivet er sist endret ved direktiv
92/16/EØF (EFT nr. L 75 av 21.3.1992, s. 48).

(3) EFT nr. L 166 av 28.6.1991 s. 77.
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Artikkel 3
1. Hver medlemsstat skal påse at det på dens territorium blir

innført og offentlig godkjent en eller flere innskuddsgaranti-
ordninger. Med unntak av de tilfeller nevnt i andre ledd og
i nr. 4 kan ingen kredittinstitusjon som har fått tillatelse i
denne medlemsstaten i henhold til artikkel 3 i direktiv 77/
780/EØF, motta innskudd dersom den ikke er medlem av
en slik ordning.

En medlemsstat kan imidlertid frita en kredittinstitusjon for
å være tilsluttet en innskuddsgarantiordning dersom denne
institusjon er tilsluttet en ordning som beskytter selve
kredittinstitusjonen og særlig garanterer dens likviditet og
solvens, slik at innskyterne sikres en beskyttelse som minst
tilsvarer den som en innskuddsgarantiordning gir, og som
etter vedkommende myndigheters oppfatning oppfyller
følgende vilkår:

- ordningen skal finnes og være offentlig godkjent på
det tidspunkt dette direktiv vedtas,

- ordningen skal ha som formål å unngå at innskudd i
kredittinstitusjoner som omfattes av ordningen blir
indisponible og skal disponere tilstrekkelige midler til
dette formål,

- ordningen skal ikke bestå av en garanti som ytes
kredittinstitusjonene av medlemsstaten selv eller av
dens lokale eller regionale myndigheter,

- ordningen skal sikre innskyterne opplysninger ifølge
de nærmere regler og vilkår i artikkel 9.

En medlemsstat som benytter seg av denne mulighet, skal
underrette Kommisjonen, og den skal særlig underrette
Kommisjonen om beskyttelsesordningenes kjennetegn og
hvilke kredittinstitusjoner de dekker, samt senere endringer
av de oversendte opplysninger. Kommisjonen skal
underrette Den rådgivende komité for bankspørsmål om
dette.

2. Dersom en kredittinstitusjon ikke oppfyller de forpliktelser
som påhviler den som medlem av innskuddsgaranti-
ordningen, skal vedkommende myndigheter som utstedte
tillatelsen, underrettes og i samarbeid med garantiordningen
treffe alle egnede tiltak, herunder sanksjoner, for å sikre at
kredittinstitusjonen oppfyller sine forpliktelser.

3. Dersom disse tiltak ikke fører til at kredittinstitusjonen
overholder sine forpliktelser, kan ordningen, når nasjonal
lovgivning tillater å utelukke et medlem og vedkommende
myndigheter gir sitt uttrykkelige samtykke, med en
varslingsfrist på minst tolv måneder, meddele at den akter
å utelukke kredittinstitusjonen fra ordningen. Innskudd
foretatt innen fristens utløp, skal fortsatt dekkes fullt ut av
ordningen. Dersom kredittinstitusjonen ved varslingsfristens

utløp ikke har oppfylt sine forpliktelser, kan garanti-
ordningen, igjen med vedkommede myndigheters
uttrykkelige samtykke, gjennomføre utelukkelsen.

4. Dersom det ifølge nasjonal lovgivning er tillatt, og dersom
vedkommende myndigheter som utstedte tillatelsen har gitt
sitt uttrykkelige samtykke, kan en kredittinstitusjon som
er utelukket fra en innskuddsgarantiordning, fortsatt motta
innskudd dersom den før utelukkelsen har fastsatt alterna-
tive garantiordninger som sikrer innskyterne en beskyttelse
med et nivå og omfang som minst tilsvarer den offentlig
godkjente ordning.

5. Dersom en kredittinstitusjon som foreslås utelukket i
samsvar med nr. 3, ikke er i stand til å fastsette alternative
ordninger som oppfyller vilkårene i nr. 4, skal
vedkommende myndigheter som utstedte tillatelsen, straks
inndra den.

Artikkel 4
1. Innskuddsgarantiordninger som innføres og offentlig

godkjennes i en medlemsstat i samsvar med artikkel 3 nr.
1, skal omfatte innskytere i filialer som kredittinstitusjoner
har opprettet i andre medlemsstater.

Inntil 31. desember 1999 kan verken nivået eller omfanget,
herunder prosentsatsen, av den fastsatte dekning overstige
nivået og det største omfanget av den dekning som
vertsstatens tilsvarende garantiordning gir på dens
territorium.

Før denne dato skal Kommisjonen utarbeide en rapport på
grunnlag av den erfaring som er gjort ved anvendelsen av
andre ledd, og skal vurdere behovet for å opprettholde disse
bestemmelsene. Kommisjonen skal eventuelt forelegge
Europaparlamentet og Rådet et forslag til direktiv om en
forlengelse av bestemmelsenes gyldighet.

2. Når nivået eller omfanget, herunder prosentsatsen, av den
dekning som vertsstatens garantiordning gir, overstiger
nivået eller omfanget av dekningen fastsatt i den
medlemsstat der kredittinstitusjonen har fått tillatelse, skal
vertsstaten påse at det på dens territorium finnes en offentlig
godkjent innskuddsgarantiordning som en filial kan
tilsluttes på frivillig grunnlag for å yte tillegg til den garanti
som innskyterne allerede har gjennom filialens medlemskap
i hjemstatens garantiordning.

Ordningen som filialen tilsluttes, skal dekke den type
institusjoner filialen tilhører eller best kan sammenlignes
med i vertsstaten.

3. Medlemsstatene skal påse at det fastsettes objektive og
alminnelig anvendte vilkår for filialers medlemskap i en
vertsstats ordning i samsvar med nr. 2. En filial kan opptas
bare dersom den overholder de relevante forpliktelsene
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tilknyttet medlemskap i ordningen, særlig betaling av alle
bidrag og andre avgifter. Ved gjennomføringen av
bestemmelsene i dette nummer skal medlemsstatene følge
de ledende prinsipper som framgår av vedlegg II.

4. Dersom en filial som har benyttet muligheten til tilslutning
på frivillig grunnlag i henhold til nr. 2, ikke oppfyller de
forpliktelser som påhviler den som medlem av
innskuddsgarantiordningen, skal vedkommende myndig-
heter som utstedte tillatelsen, underrettes og i samarbeid
med garantiordningen treffe alle egnede tiltak for å sikre at
ovennevnte forpliktelser overholdes.

Dersom disse tiltak ikke fører til at filialen overholder
ovennevnte forpliktelser, kan garantiordningen etter en
passende varslingsfrist på minst tolv måneder og med
samtykke fra vedkommende myndigheter som utstedte
tillatelsen, utelukke filialen. Innskudd foretatt innen datoen
for utelukkelsen, skal fortsatt dekkes av ordningen som
filialen er tilsluttet på frivillig grunnlag inntil forfallsdatoen.
Innskyterne skal underrettes om at tilleggsdekningen er
bortfalt.

5. Kommisjonen skal innen 31. desember 1999 avlegge rap-
port om anvendelsen av nr. 2, 3 og 4 og eventuelt foreslå
endringer i dem.

Artikkel 5
Innskudd som står inne på det tidspunkt som tillatelsen gitt til en
kredittinstitusjon i henhold til artikkel 3 i direktiv 77/780/EØF
inndras, skal fortsatt dekkes av garantiordningen.

Artikkel 6
1. Medlemsstatene skal forvisse seg om at filialer opprettet

av kredittinstitusjoner med hovedkontor utenfor
Fellesskapet, har en dekning som tilsvarer den som er
fastsatt i dette direktiv.

I motsatt fall kan medlemsstatene, med forbehold for
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 77/780/EØF, fastsette at filialer
opprettet av kredittinstitusjoner med hovedkontor utenfor
Fellesskapet, skal tilsluttes en innskuddsgarantiordning på
deres territorium.

2. Nåværende og potensielle innskytere i filialer opprettet av
kredittinstitusjoner med hovedkontor utenfor Fellesskapet,
skal fra kredittinstitusjonen motta alle relevante
opplysninger om de bestemmelser på garantiområdet som
gjelder deres innskudd.

3. De opplysninger som er nevnt i nr. 2, skal foreligge på det
eller de offisielle språk i den medlemsstat der filialen er
etablert, slik nasjonal lovgivning krever, og skal være klart
og forståelig formulert.

Artikkel 7
1. Innskuddsgarantiordningene skal sikre at de samlede

innskudd til en enkelt innskyter dekkes opp til 20 000 ECU
dersom innskudd skulle bli indisponible.

Inntil 31. desember 1999 kan medlemsstater der innskudd
på det tidspunkt dette direktiv vedtas ikke er dekket opp til
20 000 ECU, opprettholde det maksimumsbeløp som er
fastsatt i deres garantiordninger, forutsatt at dette beløp ikke
er mindre enn 15 000 ECU.

2. Medlemsstatene kan fastsette at visse innskytere eller visse
innskudd skal utelukkes fra garantien eller garanteres med
et lavere beløp. En liste over disse utelukkelser framgår av
vedlegg I.

3. Denne artikkel skal ikke være til hinder for å opprettholde
eller vedta bestemmelser som gir en høyere eller mer
omfattende beskyttelse av innskudd. Innskudds-
garantiordninger kan særlig av sosiale grunner garantere
visse former for innskudd fullt ut.

4. Medlemsstatene kan begrense garantien fastsatt i nr. 1 eller
den som er nevnt i nr. 3, til en bestemt prosent av
innskuddsbeløpene. Den garanterte prosentsatsen skal
imidlertid utgjøre minst 90 % av de samlede innskudd så
lenge beløpet som skal utbetales i henhold til garantien,
ikke kommer opp på det beløp som er nevnt i nr. 1.

5. Kommisjonen skal med jevne mellomrom og minst hvert
femte år ta det beløp som er nevnt i nr. 1 opp til ny vurdering.
Den skal eventuelt forelegge Europaparlamentet og Rådet
et forslag til direktiv for å tilpasse beløpet nevnt i nr. 1 ved
særlig å ta hensyn til utviklingen i banksektoren og de
økonomiske forhold og penge- og valutaforholdene i
Fellesskapet. Den første revurderingen skal ikke foretas før
fem år etter utløpet av det tidsrom som er nevnt i artikkel 7
nr. 1 andre ledd.

6. Medlemsstatene skal påse at innskyternes rett til erstatning
gir innskyteren klageadgang overfor innskuddsgaranti-
ordningen.

Artikkel 8
1. Grensene nevnt i artikkel 7 nr. 1, 3 og 4, skal få anvendelse

på de samlede innskudd i en og samme kredittinstitusjon,
uansett antall innskudd, valuta og beliggenhet i
Fellesskapet.

2. Ved beregningen av de grenser som er fastsatt i artikkel 7
nr. 1, 3 og 4, skal det for felleskonti tas hensyn til den
enkelte innskyters andel.

Dersom det ikke finnes særlige bestemmelser, skal kontoen
fordeles likt mellom innskyterne.
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Medlemsstatene kan fastsette at innskudd på en konto som
minst to personer disponerer som deltakere i et selskap, en
sammenslutning eller enhver gruppering av tilsvarende art
uten selvstendig rettsevne, ved beregningen av grensene
fastsatt i artikkel 7 nr. 1, 3 og 4, kan legges sammen og
behandles som om de var foretatt av en enkelt innskyter.

3. Når innskyteren ikke er ubetinget berettiget til de beløp som
står på kontoen, skal den person som er ubetinget berettiget,
omfattes av garantien, forutsatt at denne person er identifisert
eller kan identifiseres innen den datoen vedkommende
myndigheter foretar konstateringen nevnt i artikkel 1 nr. 3
i) eller rettsmyndigheten treffer avgjørelsen nevnt i artikkel
1 nr. 3 ii). Dersom det finnes flere personer som er ubetinget
berettiget, skal det tas hensyn til den andel som tilkommer
hver av dem i samsvar med bestemmelsene om forvaltning
av beløpene, ved beregningen av grensene fastsatt i artikkel
7 nr. 1, 3 og 4.

Denne bestemmelse får ikke anvendelse på foretak for
kollektiv investering.

Artikkel 9
1. Medlemsstatene skal påse at kredittinstitusjoner skaffer

nåværende og potensielle innskytere de nødvendige
opplysninger om den innskuddsgarantiordning som
institusjonen og dens filialer innen Fellesskapet er tilsluttet,
eller om enhver alternativ ordning som fasstsatt i artikkel 3
nr. 1 andre ledd eller i artikkel 3 nr. 4. Innskyterne skal
underrettes om bestemmelsene i innskuddsgarantiordningen
eller i enhver gjeldende alternativ ordning, særlig om det
beløp og omfang som garantiordningen dekker. Disse
opplysninger skal framlegges på en lett forståelig måte.

På anmodning skal det dessuten gis opplysninger om
vilkårene for erstatning og om formalitetene ved utbetaling
av erstatningen.

2. De opplysninger som er nevnt i nr. 1, skal foreligge på det
eller de offisielle språk i den medlemsstat der filialen er
etablert, slik nasjonal lovgivning krever.

3. Medlemsstatene skal fastsette regler som begrenser bruk
av de opplysninger som er omhandlet i nr. 1, til
reklameformål, for å unngå at slik bruk skader
banksystemets stabilitet eller innskyternes tillit. Særlig kan
medlemsstatene innskrenke denne reklamen til en enkel
henvisning til den ordning kredittinstitusjonen tilhører.

Artikkel 10
1. Innskuddsgarantiordningene skal være i stand til å oppfylle

behørig etterprøvde krav fra innskyterne med hensyn til
indisponible innskudd innen tre måneder fra den datoen
vedkommende myndigheter foretar konstateringen nevnt i
artikkel 1 nr. 3 i) eller rettsmyndigheten treffer avgjørelsen
nevnt i artikkel 1 nr. 3 ii).

2. Under helt spesielle omstendigheter og i særlige tilfeller
kan garantiordningen søke vedkommende myndigheter om
en forlengelse av tidsfristen. En slik forlengelse kan ikke
overstige tre måneder. Vedkommende myndigheter kan
etter anmodning fra garantiordningen høyst forlenge fristen
ytterligere to ganger og i hvert enkelt tilfelle høyst med tre
måneder.

3. Garantiordningen kan ikke påberope seg fristen nevnt i nr.
1 og 2 til å avslå å utbetale garantien til en innskyter som
ikke har vært i stand til å gjøre sitt krav om utbetaling i
henhold til garantien gjeldende i tide.

4. Dokumenter om vilkår og formaliteter som skal oppfylles
for å gi rett til utbetaling i henhold til garantien nevnt i nr.
1, skal være utførlig formulert på det eller de offisielle
språk i den medlemsstat der det garanterte innskudd er
plassert, slik nasjonal lovgivning krever.

5. Uansett fristen fastsatt i nr. 1 og 2 kan alle utbetalinger fra
garantiordningen innstilles inntil det foreligger en
domstolsavgjørelse når en innskyter eller enhver annen
person som er berettiget til eller har interesse i beløp som
står på en konto, er blitt siktet for hvitvasking av penger
som definert i artikkel 1 i direktiv 91/308/EØF.

Artikkel 11
Når det foretas utbetalinger fra ordninger i henhold til garantien,
skal ordningene ha rett til å tre inn i innskyternes rettigheter i
avviklingssaker for et beløp som tilsvarer utbetalingen, uten at
andre rettigheter ordningene måtte ha etter nasjonal lovgivning
berøres.

Artikkel 12
Som unntak fra artikkel 3 skal kredittinstitusjoner som har fått
tillatelse i Spania eller Hellas, og som er oppført i vedlegg III,
være unntatt fra kravet om å være tilsluttet en innskuddsgaranti-
ordning inntil 31. desember 1999.

Disse kredittinstitusjoner skal uttrykkelig underrette sine
nåværende og potensielle innskytere om at de ikke er medlem
av noen innskuddsgarantiordning.

Dersom disse kredittinstitusjoner i dette tidsrom oppretter eller
har opprettet en filial i en annen medlemsstat, kan denne kreve
at filialen slutter seg til en innskuddsgarantiordning på dens
territorium på de vilkår som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2, 3 og 4.

Artikkel 13
I listen over kredittinstitusjoner som har fått tillatelse, og som
Kommisjonen skal føre i henhold til artikkel 3 nr. 7 i direktiv
77/780/EØF, skal status oppgis for hver kredittinstitusjon med
hensyn til dette direktiv.

Artikkel 14
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen
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1. juli 1995. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

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

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

Artikkel 15
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 16
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mai 1994.

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

For Rådet

G. ROMEOS

Formann
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VEDLEGG I

Innskudd som kan utelukkes i henhold til artikkel 7 nr. 2

1. Innskudd fra finansinstitusjoner i henhold til artikkel 1 nr. 6 i direktiv 89/646/EØF.

2. Innskudd fra forsikringforetak.

3. Innskudd fra staten og sentraladministrasjonen.

4. Innskudd fra regionale, lokale og kommunale administrative enheter.

5. Innskudd fra foretak for kollektiv investering.

6. Innskudd fra pensjonsfond og pensjonskasser.

7. Innskudd fra en kredittinstitusjons direktører, andre medlemmer av ledelsen og personlig ansvarlige
deltakere, fra innehavere av minst 5 % av kredittinstitusjonens kapital, fra personer som har ansvar
for den lovfestede revisjon av kredittinstitusjonens regnskaper samt fra innskytere med lignende
status i andre selskaper i samme gruppe.

8. Innskudd fra nære pårørende og tredjemann som opptrer på vegne av innskyterne nevnt i nr. 7.

9. Innskudd fra andre selskaper i samme gruppe.

10. Innskudd som ikke lyder på navn.

11. Innskudd som en innskyter på individuelt grunnlag har oppnådd en særlig rente på eller andre
økonomiske fordeler av fra en kredittinstitusjon, som har bidratt til å forverre denne institusjonens
økonomiske situasjon.

12. Gjeldsinstrumenter utstedt av en kredittinstitusjon og forpliktelser som skyldes egne aksepter og
egenveksler.

13. Innskudd i andre valutaer enn:

- medlemsstatenes valuta,

- ECU.

14. Innskudd fra selskap som er av en slik størrelse at de ikke har rett til å sette opp et sammendrag av
balansen i henhold til artikkel 11 i fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel
i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer(1).

(1) EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet er sist endret ved direktiv 90/605/EØF (EFT nr. L 317 av 16.11.1990, s.
60).
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VEDLEGG II

Ledende prinsipper

Når en filial søker om å bli tilsluttet vertsstatens ordning for tilleggsdekning, skal vertsstatens ordning
utarbeide bilateralt sammen med hjemstatens ordning hensiktsmessige regler og framgangsmåter for
utbetaling av erstatning til innskyterne i denne filialen. For utarbeidelse av slike framgangsmåter og
fastsettelsen av vilkår for en slik filials medlemskap (som nevnt i artikkel 4 nr. 2) skal følgende prinsipper
få anvendelse:

a) vertsstatens ordning vil fortsatt ha ubegrenset rett til å pålegge deltakende kredittinstitusjoner sine
objektive og alminnelig anvendte regler; den vil kunne kreve å få relevante opplysninger, og den
vil ha rett til å kontrollere slike opplysninger hos vedkommende myndigheter i hjemstaten,

b) vertsstatens ordning vil imøtekomme krav om tilleggserstatning på grunnlag av en erklæring fra
vedkommende myndigheter i hjemstaten der det framgår at innskuddene er indisponible. Vertsstatens
ordning vil fortsatt ha ubegrenset rett til å kontrollere en innskyters rett i samsvar med ordningens
egne normer og framgangsmåter før den utbetaler tilleggserstatning,

c) hjemstatens og vertsstatens ordninger vil samarbeide fullt ut for at innskyterne raskt får korrekt
erstatning. De vil særlig oppnå enighet om hvordan et motkrav som kan føre til motregning i den
ene eller den andre ordning, vil påvirke den erstatning som utbetales til innskyteren fra hver enkelt
ordning,

d) vertsstatens ordning vil kunne kreve en avgift fra filialene til tilleggssdekning på et passende
grunnlag under hensyn til den garantien som finansieres av hjemstatens ordning. For å lette
innkrevingen av slike avgifter vil vertsstatens ordning kunne anta at dens ansvar under alle
omstendigheter vil være begrenset til forskjellen mellom den garanti den gir og den som hjemstaten
gir, uansett om hjemstaten faktisk utbetaler erstatning for innskudd på vertsstatens territorium.
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VEDLEGG III

Liste over kredittinstitusjoner nevnt i artikkel 12

a) Spesialiserte typer av spanske kredittinstitusjoner med rettslig status som i øyeblikket er i ferd
med å bli endret, og som har fått tillatelse som:

- Entidades de Financiación o Factoring,

- Sociedades de Arrendamiento Financiero,

- Sociedades de Crédito Hipotecario.

b) Følgende spanske offentlige kredittinstitusjoner:

- Banco de Crédito Agrícola, SA,

- Banco Hipotecario de España, SA,

- Banco de Crédito Local, SA.

c) Følgende greske kooperative kredittinstitusjoner:

- Den kooperative kredittinstitusjon i Lamia,

- Den kooperative kredittinstitusjon i Ioannina,

- Den kooperative kredittinstitusjon i Xylocastron,

samt de kooperative kredittinstitusjoner av lignende art som er nevnt nedenfor, og som har fått
tillatelse eller er i ferd med å få tillatelse når dette direktiv vedtas:

- Den kooperative kredittinstitusjon i Chania,

- Den kooperative kredittinstitusjon i Iraklion,

- Den kooperative kredittinstitusjon i Magnissia,

- Den kooperative kredittinstitusjon i Larisa,

- Den kooperative kredittinstitusjon i Patras,

- Den kooperative kredittinstitusjon i Tessaloniki.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 19/94
av 28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktning:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/18/EF av 30. mai 1994
om endring av direktiv 80/390/EØF om samordning av kravene
til utforming, kontroll og spredning av prospekter som skal
offentliggjøres i forbindelse med opptak av verdipapirer til
offisiell notering på en fondsbørs, med hensyn til forpliktelsen
til å offentliggjøre prospekter(1) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg IX nr. 25 (rådsdirektiv 80/390/EØF) skal nytt
strekpunkt før tilpasningene lyde:

“- 394 L 0018: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/18/EF
av 30. mai 1994 (EFT nr. L 135 av 31.5.1994, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/18/EF på finsk,
islandsk, norsk og svensk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 15. desember 1994, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
(1) EFT nr. L 135 av 31.5.1994, s. 1.

94/EØS/50/07
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 54,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

i samsvar med framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189
B(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Et av de viktigste mål med direktivene om børsnotering av
verdipapirer er å skape vilkår for en økt integrering av
verdipapirmarkedene i Fellesskapet ved å fjerne de hindringer
som kan fjernes forsiktig.

Børsnotering på tvers av landegrensene innenfor Fellesskapet er
et av de tilgjengelige midler for virkeliggjøring av en slik
integrering.

En betydelig hindring for å søke om opptak til notering i andre
medlemsstater er de omstendelige prosedyrene, samt kostnadene
forbundet med offentliggjøring av prospekter fastsatt ved
rådsdirektiv 80/390/EØF av 17. mars 1980 om samordning av
kravene til utforming, kontroll og spredning av prospekter som
skal offentliggjøres i forbindelse med opptak av verdipapirer til
offisiell notering på en fondsbørs(4).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/18/EF
av 30. mai 1994

om endring av direktiv 80/390/EØF om samordning av kravene til utforming, kontroll
og spredning av prospekter som skal offentliggjøres i forbindelse

med opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs, med hensyn til forpliktelsen
til å offentliggjøre prospekter (*)

Rådsdirektiv 87/345/EØF av 22. juni 1987 om endring av
direktiv 80/390/EØF om samordning av kravene til utforming,
kontroll og spredning av prospekter som skal offentliggjøres i
forbindelse med opptak av verdipapirer til offisiell notering på
en fondsbørs(5), som fastsetter gjensidig godkjenning av
prospektet når en søknad om opptak framlegges samtidig i to
eller flere medlemsstater, var et viktig skritt mot forenkling av
prosedyrene for børsnotering på tvers av landegrensene.

Rådsdirektiv 90/211/EØF av 23. april 1990 om endring av
direktiv 80/390/EØF når det gjelder gjensidig godkjenning av
offentlige prospekter ved opptak til notering på en fondsbørs(6),
som godkjenner et offentlig prospekt som et prospekt ved opptak
til notering når det er kort tid etter den offentlige
tegningsinnbydelsen søkes om opptak til offisiell notering på
en fondsbørs, var et annet viktig skritt i samme retning.

Ethvert nytt tiltak som ytterligere forenkler prosedyrene på tvers
av landegrensene kan framskynde integreringen av
verdipapirmarkedene i Felleskapet.

Artikkel 6 i direktiv 80/390/EØF angir allerede et visst antall
tilfeller der vedkommende myndigheter kan gi helt eller delvis
fritak fra plikten til å offentliggjøre et prospekt. Slike hele eller
delvise fritak, som særlig gjelder tilfeller der verdipapirer i samme
aksjeklasse allerede er opptatt til offisiell notering på en fondsbørs
i samme stat og derfor ikke får anvendelse på de fleste noteringer
på tvers av landegrensene, gis da det antas at investorene i denne
staten allerde er helt eller delvis beskyttet, fordi helt eller delvis
ajourførte, troverdige opplysninger om de berørte foretak allerede
foreligger i stor utstrekning og er tilgjengelig for publikum.

Den mulighet dette direktiv gir er nyttig i den forstand at det
overholder prinsippet om beskyttelse av investorer samtidig som
det sikrer at markedene virker på en hensiktsmessig måte.

Det synes hensiktsmessig at den medlemsstat det søkes om
offisiell notering i, får mulighet til i visse tilfeller å gi utstedere
helt eller delvis fritak fra kravet om å offentliggjøre prospekter
for verdipapirer som allerede er opptatt til offisiell notering på
en fondsbørs i en annen medlemsstat.

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 135 av 31.5.1994, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se dette
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 23 av 27.1.1993, s. 6.

(2) EFT nr. C 88 av 25.3.1994, s. 3.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 15. desember 1993 (EFT nr. C 20 av
24.1.1994). Rådets felles holdning av 4. mars 1994 (EFT nr. C 137 av
19.5.1994) og Europaparlamentsvedtak av 20. april 1994 (EFT nr. C
128 av 9.5.1994).

(4) EFT nr. L 100 av 17.4.1980, s. 1. (5) EFT nr. L 185 av 4.7.1987, s. 81.

(6) EFT nr. L 112 av 3.5.1990, s. 24.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.12.1994 Nr.50/0065

Selskap av høy kvalitet og med internasjonal god status og som
allerede har vært notert i Fellesskapet en stund er de mest
sannsynlige kandidater til notering på tvers av landegrensene.
Disse selskapene er vanligvis velkjente i de fleste medlemsstater.
Opplysninger om dem foreligger i stor utstrekning og er lett
tilgjengelige.

Målet med direktiv 80/390/EØF er å sikre at det gis tilstrekkelige
opplysninger til investorene. Når et slikt selskap derfor søker
om å få sine verdipapirer opptatt til notering i en vertsstat, kan
investorer som opererer på markedet i denne staten være
tilstrekkelig beskyttet dersom de bare mottar forenklede
opplysninger i stedet for et fullstendig prospekt.

Det kan være hensiktmessig for medlemsstatene å fastsette ikke-
diskriminerende kvantitative minimumskriterier, slik som den
aktuelle markedsverdi, som utstedere må oppfylle for å kunne
dra nytte av fritaksmulighetene fastsatt i dette direktiv. På grunn
av den økte integrering av verdipapirmarkedene bør
vedkommende myndigheter likeledes ha mulighet til å gi mindre
selskaper samme behandling.

Videre har mange fondsbørser annenhåndsmarkeder der det
omsettes aksjer for selskaper som ikke er opptatt til offisiell
notering. I visse tilfeller reguleres og kontrolleres
annenhåndsmarkedene av myndigheter godkjent av offentlige
organer som pålegger selskapene offentlighetsplikt som i det
vesentlige tilsvarer den som er pålagt selskaper som er opptatt til
offisiell notering. Det underliggende prinsipp i artikkel 6 i direktiv
80/390/EØF kan derfor også anvendes når slike selskaper ønsker
sine verdipapirer opptatt til offisiell notering.

De påtenkte tiltak representerer en reell verdiøkning i form av
større effektivitet i Felleskapets verdipapirmarkeder, som følge
av tilpasningen av Felleskapets bestående regelverk til nye
markedsbehov og realiteter. Disse tiltak representerer også, ved
å utvide eneansvaret til vedkommende myndigheter i hver
medlemsstat, idet en passende kontroll opprettholdes på
Fellsskapsplan, for tiden det beste svar på nye behov innenfor
opptak av verdipapirer til offisiell notering.

Ordningen fastsatt ved rådsdirektiv 79/279/EØF av 5. mars 1979
om samordning av vilkårene for opptak av verdipapirer til offisiell
notering(1) påvirkes ikke av det hele eller delvise fritak fra plikten
til å offentliggjøre prospekter som fastsatt i dette direktiv.

For å beskytte investorene bør dokumenter som skal gjøres
tilgjengelige for allmennheten først sendes til vedkommende
myndigheter i den medlemsstat der det søkes om opptak til
offisiell notering. Denne medlemsstat skal avgjøre om disse
dokumentene bør kontrolleres av dens vedkommende
myndigheter og eventuelt beslutte hvilken form kontrollen skal
ha og på hvilken måte den skal gjennomføres -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 80/390/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 6 skal nytt punkt 4 og 5 lyde:

«4. når

a) utsteders verdipapirer eller aksjer eller aksjebrev
har vært offisielt notert i en annen medlemsstat i
minst tre år før søknaden om opptak til offisiell
notering,

b) vedkommende myndigheter i den medlemsstat
eller de medlemsstater der utstederens
verdipapirer er opptatt til offisiell notering, på
en tilfredsstillende måte har bekreftet overfor
vedkommende myndigheter i medlemsstaten der
det søkes om opptak til offisiell notering at
utstederen i de siste tre år eller i løpet av hele
den siste noteringsperioden dersom denne er på
under tre år, har oppfylt alle krav med hensyn til
opplysninger og opptak til notering som selskaper
hvis verdipapirer er opptatt til offisiell notering
er pålagt gjennom fellesskapsdirektivene,

c) alle følgende opplysninger er offentliggjort i
samsvar med bestemmelsene nevnt i artikkel 20
og 21 nr. 1:

i) et dokument som inneholder følgende
opplysninger:

- en erklæring om at søknad om opptak
av verdipapirer til offisiell notering er
inngitt. For aksjer skal erklæringen også
angi de aktuelle aksjers antall og klasse
og gi en nøyaktig beskrivelse av de
rettigheter som er knyttet til dem. For
aksjebrev skal erklæringen også angi de
rettigheter som er knyttet til de originale
verdipapirer og inneholde opplysninger
om muligheten for å konvertere
aksjebrevene til originale verdipapirer og
de nærmere regler for konverteringen.
For obligasjoner skal erklæringen også
angi nominelt lånebeløp (dersom beløpet
ikke er fastsatt, skal dette oppgis), samt
vilkår og forutsetninger for lånet; med
unntak av åpne emisjoner, emisjons- og
innløsningskurs og nominell rente
(dersom det er fastsatt flere rentesatser,
en angivelse av vilkårene for endring av
renten); for konvertible obligasjoner,
ombyttelige obligasjoner og obligasjoner

(1) EFT nr. L 66 av 16.3.1979, s. 21.
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med kjøpsrett eller kjøpsrettigheter skal
erklæringen også angi hvilken type aksjer
som tilbys ved konvertering, ombytting
eller tegning, rettigheter knyttet til
aksjene, vilkårene og de nærmere regler
for konvertering, ombytting eller tegning
og nærmere opplysninger om de tilfeller
der de kan endres,

- nærmere opplysninger om enhver viktig
endring eller utvikling som har inntruffet
siden den dato som angår dokumentene
nevnt i ii) og iii),

- særlige opplysninger om markedet i den
staten det søkes om opptak i og særlig
om inntektsskatteordningen, utstederens
betalingsagent og på hvilken måte
meldingen til investorene offentliggjøres
på,

- en erklæring fra de personer som er
ansvarlige for de opplysninger som er gitt
i samsvar med de tre første strekpunkter,
om at opplysningene er i samsvar med
virkeligheten og at det ikke er utelatt noe
som kan påvirke betydningen av
dokumentet,

ii) den siste årsberetning, det siste reviderte
årsregnskap (dersom utstederen fører både det
ikke-konsoliderte og det konsoliderte
årsregnskapet skal begge regnskapene
framlegges. Vedkommende myndigheter kan
imidlertid tillate at utstederen framlegger
enten bare det ikke-konsoliderte regnskapet
eller det konsoliderte regnskapet, under
forutsetning av at det regnskap som ikke
framlegges ikke inneholder viktige
tilleggsopplysninger) og utstederens siste
halvårsberetning for det aktuelle år når den
allerede er offentliggjort,

iii) ethvert tilsvarende prospekt eller dokument
offentliggjort av utstederen i løpet av de siste
tolv månedene forut for søknaden om opptak
til offisiell notering,

iv) følgende opplysninger når de ikke allerede
er gitt i dokumentene nevnt i i), ii) og iii):

- sammensetningen av selskapets
administrasjons-, ledelses- og
kontrollorganer og hvilke funksjoner
hvert medlem ivaretar,

- allmenne opplysninger om kapitalen,

- den aktuelle situasjon på grunnlag av de
siste opplysninger som er meddelt
utstederen i henhold til rådsdirektiv
88/627/EØF av 12. desember 1988 om
opplysninger som skal offentliggjøres
ved erverv eller avhendelse av en
betydelig eierandel i et børsnotert
selskap(1),

- eventuelle rapporter om siste
offentliggjorte årsregnskap fra
autoriserte revisorer som kreves i
henhold til internrettslige bestemmelser
i medlemsstaten, på hvis territorium
utstederens forretningskontor ligger, og

d) det i de kunngjøringer, oppslag, plakater og
dokumenter som kunngjør at verdipapirene er
opptatt til offisiell notering og som viser
verdipapirenes vesentlige egenskaper og alle
andre dokumenter i forbindelse med deres
opptake til notering, og som skal offentliggjøres
av utstederen eller i hans navn, erklæres at
opplysningene nevnt i bokstav c) eksisterer og
angir hvor de er eller vil bli offentliggjort som
fastsatt i artikkel 20, og

e) de opplysninger som er nevnt i bokstav c) samt
de kunngjøringer, oppslag, plakater eller
dokumenter som er nevnt i bokstav d) er sendt
til vedkommende myndigheter før de
offentliggjøres,

5. når selskaper hvis aksjer allerede har vært notert i minst
to år i et annenhåndsmarked, som er regulert og under
tilsyn av myndigheter godkjent av offentlige organer,
søker om å få sine verdipapirer opptatt til offisiell
notering i samme medlemsstat, og når investorene etter
vedkommende myndigheters syn har tilgang til
opplysninger som i det vesentlige tilsvarer dem som
kreves av dette direktiv før datoen for opptak til
offisiell notering trer i kraft.»

2. Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

Opplysningene nevnt i artikkel 6 punkt 4 bokstav c) og d)
skal offentliggjøres på det eller ett av de offisielle språk i
den medlemsstat der det søkes om opptak til offisiell
notering, eller på et annet språk under forutsetning av at
det annet språk er allment kjent i finanskretser og godkjent
av vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat
og at eventuelt andre vilkår pålagt av disse myndigheter
blir etterfulgt.

(1) EFT nr. L 348 av 17.12.1988, s. 62.
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Artikkel 2
1. De medlemsstater som har til hensikt å benytte seg av den

mulighet som dette direktiv gir dem, skal sette i kraft de
bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv når som helst etter dets offentliggjøring. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal

henvises til direktivet når de kuunngjøres. Nærmere regler
for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste lover og forskrifter som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

For Rådet

G. ROMEOS

Formann

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

Utferdiget i Brussel, 30. mai 1994.
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rådsforordning (EØF) nr. 3118/83 for foretak som utfører
godstransport på vei for egen regning (EFT nr. L 92 av
9.4.1994, s. 13).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales
formål gjelde med følgende tilpasning:

Denne forordning får ikke anvendelse på foretak etablert
i Østerrike og heller ikke i forbindelse med godstransport
på østerriksk territorium. Med hensyn til gjensidige
adgangsrettigheter får bilaterale avtaler mellom Østerrike
og de øvrige avtaleparter anvendelse.”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 792/94 på finsk,
islandsk, norsk og svensk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 15. desember 1994, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 om endring av protokoll 47 og enkelte vedlegg til EØS-
avtalen(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 792/94 av 8. april 1994 om
nærmere regler for anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.
3118/83 for foretak som utfører godstransport på vei for egen
regning(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 26c (rådsforordning (EØF) nr.
3118/93) skal nytt nr. 26d lyde:

“26d. 394 R 0792: Kommisjonsforordning (EF) nr. 792/94 av
8. april 1994 om nærmere regler for anvendelsen av

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 20/94
av 28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1 og EØS-tillegget nr. 17 av 28.6.1994,

s. 1.

(2) EFT nr. L 92 av 9.4.1994, s. 13.

94/EØS/50/08
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3118/93 av 25.
oktober 1993 om fastsettelse av vilkårene for transportørers
adgang til å utføre innenlands godstransport på vei i en
medlemsstat der de ikke er hjemmehørende(1), særlig artikkel 1
nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Kabotasjetillatelser bør utstedes både til foretak som har rett til å
utføre godstransport på vei for egen regning og til foretak som
driver godstransport på vei for en annens regning.

Vertsstaten bør anse kabotasjetillatelsen som tilstrekkelig bevis
for at et foretak har rett til å utføre godstransport på vei for egen
regning i samsvar med nr. 4 i vedlegget til første rådsdirektiv av
23. juli 1962 om fastsettelse av felles regler for visse typer
godstransport på vei(2), sist endret ved forordning (EØF)
nr. 881/92(3).

Alle vilkår for utstedelse og anvendelse av kabotasjetillatelser
som fastsatt i forordning (EØF) nr. 3118/93 skal få anvendelse
på godstransport på vei for egen regning.

Denne forordning bør få anvendelse fra 1. januar 1994 for å
omfatte kabotasjevirksomhet som allerede utføres i henhold til
forordning (EØF) nr. 3118/93 -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Ethvert foretak som i etableringsstaten har rett til etter
medlemsstatens lovgivning å utføre godstransport på vei for egen
regning, skal ha rett til å få kabotasjetillatelsen nevnt i artikkel 2
i forordning (EØF) nr. 3118/93, på samme vilkår som foretak
som utfører godstransport på vei for en annenes regning.

Artikkel 2
Vertsstatens myndigheter skal anse kabotasjetillatelsen som
tilstrekkelig bevis for at foretaket har rett til å utføre godstransport
på vei for egen regning i henhold til nr. 4 i vedlegget til første
direktiv.

Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 1994.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 792/94
av 8. april 1994

om nærmere regler for anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 3118/93
for foretak som utfører godstransport

på vei for egen regning (*)

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 92 av 9.4.1994, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg XII (Transport), se dette EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 279 av 12.11.1993, s. 1.

(2) EFT nr. 70 av 6.8.1962, s. 2005/62.

(3) EFT nr. L 95 av 9.4.1992, s. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 8. april 1994.

For Kommisjonen

Abel MATUTES

Medlem av Kommisjonen
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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

ut fra følgende betraktning:

Rådsforordning (EF) nr. 844/94 av 12. april 1994 om endring av
forordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på
innlands vannveier(1) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII nr. 44 (rådsforordning (EØF) nr. 1101/
89) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 21/94
av 28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

“- 394 R 0844: Rådsforordning (EF) nr. 844/94 av 12. april
1994 (EFT nr. L 98 av 16.4.1994, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsforordning (EF) nr. 844/94 på finsk, islandsk,
norsk og svensk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 15. desember 1994, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

(1) EFT nr. L 98 av 16.4.1994, s. 1.

94/EØS/50/09
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Prognosene tilsier at overkapasiteten sannsynligvis vil vare i
lengre tid, og det bør derfor foretas en ny analyse av situasjonen
før utgangen av 1996 på grunnlag av markedssituasjonen på det
tidspunkt -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EØF) nr. 1101/89 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 5 nr. 1 tredje ledd skal innledningen lyde:

«Den aktive flåte skal bestå av fartøyer i god stand for hvilke
det årlige bidraget nevnt i artikkel 4 nr. 1 er betalt minst tre
ganger, og som har:»

2) I artikkel 8 nr. 1 bokstav a) første punktum skal «fem år»
endres til «ti år».

3) I artikkel 10 skal nytt nr. lyde:

«5. Kommisjonen skal innen 31. desember 1996 framlegge
for Europaparlamentet og Rådet en rapport som
evaluerer den samlede virkning av tiltakene fastsatt i
denne forordning sammen med eventuelle forslag.»

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft 28. april 1994.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 75,

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, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved forordning (EØF) nr. 1101/89(3) ble det innført en rekke
tiltak med henblikk på å fjerne den strukturelle overkapasiteten
innenfor sektoren fart på innlands vannveier. Et av disse tiltakene,
som tar sikte på midlertidig å begrense investeringene i ny
kapasitet, skulle opprinnelig gjelde for en femårsperiode.

Tiltakene har bidratt til en reduksjon av den strukturelle
overkapasiteten innenfor sektoren fart på innlands vannveier. Den
senere tids økonomiske nedgang har ført til et fall i etterspørselen
etter tjenester på innlands vannveier og følgelig fornyet
overkapasitet i alle sektorer av dette markedet. De aktuelle
strukturelle saneringstiltak bør derfor opprettholdes i et visst
tidsrom. I denne forordning bør dessuten begrepet «fartøy som
tilhører den aktive flåte» klargjøres.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 844/94
av 12. april 1994

om endring av forordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av
fart på innlands vannveier (*)

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

Utferdiget i Luxembourg, 12. april 1994.

For Rådet

F. CONSTANTINOU

Formann

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 98 av 16.4.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg XII (Transport), se dette EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 341 av 18.12.1993, s. 17.

(2) Uttalelse avgitt 26. januar 1994 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT nr. L 116 av 28.4.1989, s. 25.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 22/94
av 28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

miljømerke (EFT nr. L 129 av 27.5.1993, s. 23).

2eb. 394 D 0010: Kommisjonsvedtak 94/10/EF av 21. desember
1993 om et mønster for sammendraget til bruk ved
underretning om et vedtak om tildeling av Fellesskapets
miljømerke (EFT nr. L 7 av 11.1.1994, s. 17)”.

Artikkel 2
Etter nr. 25b (kommisjonsvedtak 92/146/EØF) skal nytt nr. 25c
lyde:

“25c. 393 D 0584: Kommisjonsvedtak 93/584/EØF av 22.
oktober 1993 om fastsettelse av kriterier for forenklede
rutiner i forbindelse med utsetting i miljøet av genetisk
modifiserte planter i henhold til artikkel 6 nr. 5 i rådsdirektiv
90/220/EØF (EFT nr. L 279 av 12.11.1993, s. 42).

Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasning:

Østerrike, Finland, Island og Norge skal iverksette de tiltak
som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette
vedtak fra 1. januar 1995.”

Artikkel 3
Teksten til kommisjonsvedtak 93/326/EØF, kommisjonsvedtak
93/584/EØF og kommisjonsvedtak 94/10/EF på finsk, islandsk,
norsk og svensk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av
denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 1. desember 1994, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

EØS-avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll
47 og enkelte vedlegg til EØS-avtalen(1).

Kommisjonsvedtak 93/326/EØF av 13. mai 1993 om veiledende
retningslinjer for fastsettelse av kostnader og gebyrer i
forbindelse med Fellesskapets miljømerke(2) skal innlemmes i
avtalen.

Kommisjonsvedtak 93/584/EØF av 22. oktober 1993 om
fastsettelse av kriterier for forenklede rutiner i forbindelse med
utsetting i miljøet av genetisk modifiserte planter i henhold til
artikkel 6 nr. 5 i rådsdirektiv 90/220/EØF(3) skal innlemmes i
avtalen.

Kommisjonsvedtak 94/10/EF av 21. desember 1993 om et
mønster for sammendraget til bruk ved underretning om et vedtak
om tildeling av Fellesskapets miljømerke(4) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX etter nr. 2e (kommisjonsvedtak
93/517/EØF) skal nytt nr. 2ea og 2eb lyde:

“2ea. 393 D 0326: Kommisjonsvedtak 93/326/EØF av 13. mai
1993 om veiledende retningslinjer for fastsettelse av
kostnader og gebyrer i forbindelse med Fellesskapets

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1 og EØS-tillegget nr. 17 av 28.6.1994,
s. 1.

(2) EFT nr. L 129 av 27.5.1993, s. 23.

(3) EFT nr. L 279 av 12.11.1993, s. 42.

(4) EFT nr. L 7 av 11.1.1994, s. 17.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

94/EØS/50/10
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),

særlig artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter at det for
hver søknad om tildeling av merke skal betales et gebyr som
dekker kostnadene ved saksbehandlingen, og at bruksvilkårene
for merket skal omfatte et gebyr.

Artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter også at det
skal utarbeides retningslinjer for fastsettelsen av kostnader og
gebyrer etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i forordning (EØF)
nr. 880/92 -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. For hver søknad om tildeling av merke skal det betales et

gebyr som dekker kostnadene ved saksbehandlingen.

2. Det veiledende beløp for dette gebyret skal være 500 ECU.

Artikkel 2
1. Hver søker som er tildelt miljømerket i samsvar med artikkel

10 og 12 i forordning (EØF) nr. 880/92, skal betale et årlig
gebyr for bruk av merket.

2. Det årlige gebyr skal gjelde for en periode på 12 måneder
regnet fra den dato søkeren fikk tildelt miljømerket.

3. Det årlige gebyr skal beregnes som en prosentandel av det
årlige salg innen Fellesskapet av det produktet som er tildelt
miljømerket.

4. Den veiledende prosentsats skal være 0,15 % av det årlige
salg.

5. Det veiledende minimumsbeløp skal være 500 ECU.

Artikkel 3
1. De ansvarlige organer har myndighet til å fastsette de

faktiske gebyrer til beløp som er 20 % høyere eller lavere
enn ovennevnte veiledende beløp. Denne myndighet skal
utøves på en slik måte at dersom et ansvarlig organ velger
å fastsette andre beløp for sine gebyrer, skal det gjennomføre
det samme avvik fra de veiledende beløp for alle gebyrer.

2. Dersom det skal betales merverdiavgift av gebyrene, skal
denne inngå i det beløp det ansvarlige organ kan forhøye
gebyrene med.

Artikkel 4
Søknadsgebyret og det årlige gebyr skal fastsettes etter
retningslinjene i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

KOMMISJONSVEDTAK
av 13. mai 1993

om veiledende retningslinjer for fastsettelse av kostnader og gebyrer i forbindelse med
Fellesskapets miljømerke (*)

(93/326/EØF)

Utferdiget i Brussel, 13. mai 1993.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 129 av 27.5.1994, s.
23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/94 av 28. oktober
1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se dette EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.
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VEDLEGG

TILLEGGSRETNINGSLINJER

i) Produktenes årlige salgstall skal baseres på pris ab fabrikk; betalingen av gebyrer til de ansvarlige
organer skal ikke utsettes til de årlige salgstall kan fastsettes ved årets utgang, men kan foretas helt
eller delvis før salgstallene foreligger, med forbehold om senere godkjenning.

ii) Verken søknadsgebyret eller årsgebyret skal omfatte noen del av kostnadene forbundet med
eventuell kontroll av produkter som det er levert søknad for. Søkere må selv bære disse kostnadene.

iii) Kommisjonens gjennomgang av gebyrsystemet for ordningen med tildeling av miljømerket vil
kunne medføre endringer i de veiledende beløp. Disse endringene skal ikke gjelde gebyr som skal
betales i forbindelse med søknader som er innvilget før datoen for Kommisjonens vedtak om
endring av de veiledende beløp, dvs. ut den eksisterende gyldighetsperiode for det aktuelle merke.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.12.1994 Nr.50/0075

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23.
mars 1992 om en fellesskapsordning for tildeling av
miljømerke(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 10 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter at
vedtaket om tildeling av miljømerke skal gjøres av det ansvarlige
organ i en medlemsstat etter en vurdering av produktet.
Forordningen fastsetter også at organet skal underrette
Kommisjonen om vedtaket og samtidig vedlegge de fullstendige
resultater av sin vurdering samt et sammendrag av dem.

KOMMISJONSVEDTAK
av 21. desember 1993

om et mønster for sammendraget til bruk ved underretning om et vedtak om
tildeling av Fellesskapets miljømerke (*)

(94/10/EF)

Et mønster for sammendraget vil bidra til innsyn i
produktvurderingen og framgangsmåtene ved tildelingen.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i forordning (EØF)
nr. 880/92 -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Mønsteret for sammendraget nevnt i artikkel 10 nr. 3 i forordning
(EØF) nr. 880/92 fastsettes som oppført i vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1993.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 7 av 11.1.1994, s. 17,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se dette EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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VEDLEGG
Mønster for sammendraget som skal utfylles av det ansvarlige organ ved underretning om innvilgelse av eller avslag på

søknad om tildeling av miljømerke (artikkel 10 nr. 3 og 7 i rådsforordning (EØF) nr. 880/92)

SØKNAD INNLEVERT SØKNAD NUMMER(1)

VEDTAK: INNVILGET AVSLÅTT (2)

Innsigelser fra andre ansvarlige organer må være Kommisjonen i hende senest (3)

1. OPPLYSNINGER OM DET ANSVARLIGE ORGAN

NAVN OG FULLSTENDIG ADRESSE TELEFON TELEFAKS
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ ................................. ........................................

Kontaktperson:...........................................................................................................................................................

2. OPPLYSNINGER OM SØKEREN

NAVN OG FULLSTENDIG ADRESSE TELEFON TELEFAKS
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ ................................. ........................................

Produsent _ Importør _ Annet (angi nærmere) ..........................................

Kontaktperson:...........................................................................................................................................................
Produksjonssted(er): ..................................................................................................................................................

3. OPPLYSNINGER OM SØKNADEN
_

Første søknad Fornyelse - oppgi referansenummeret
for første søknad (4)

Annet (angis nærmere - bruk eget ark om nødvendig)

4. PRODUKTBESKRIVELSE

Produkttype: .........................................................................................................................................................
Handelsnavn: .........................................................................................................................................................

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

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

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



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.12.1994 Nr.50/0077

5. Hvilket vedtak/hvilken beslutning fra Rådet/Kommisjonen gjelder for dette produktet?    /   /EØF
6. Oppfyller produktet bestemmelsene i artikkel 1 og 4 i forordningen?

Ja Nei >  søknad avslått
Er alle kriterier i vedtaket/beslutningen nevnt i punkt 5 oppfylt?
Ja Nei >  søknad avslått
Er det tidligere gitt avslag på søknad om tildeling av miljømerke til produktet?
Nei Ja

- Når?

- Av hvilket ansvarlig organ?

- Registernr.(5)

7. Utfylles ikke ved avslag

Produktvurdering i samsvar med artikkel 4 i forordningen og kriteriene for produktgruppe som fastsatt i vedtaket/beslutningen
nevnt i punkt 6.

RESULTATER AV PRODUKTVURDERINGEN(*)
Hovedkriterier
Kriterier for beste anvendelse (om nødvendig)
Ytelseskriterier (om nødvendig)
Andre kriterier (om nødvendig)

SERTIFISERINGS-/KONTROLLORGANISASJON
Navn på den ansvarlige person:
Organisasjonens navn:
Organisasjonens adresse:

Fotnoter

(1) Nummer tildelt av det ansvarlige organ og oppført på søknadsskjemaet for miljømerket.
(2) Stryk det som ikke passer.
(3) Fristen er 30 dager etter oversendelse av sammendraget til Kommisjonen.
(4) Nummer oppført i registeret over innvilgede søknader.
(5) Nummer oppført i registeret over avslåtte søknader.

(*) Bruk eget ark om nødvendig.

Utfylt skjema sendes til:
Kommisjonen for De europeiske fellesskap
Generaldirektorat XI/A/2
TRMF 4/111
Rue de la Loi 200
B-1049 BRUSSEL
Tlf.: (32 2) 299 03 85 - Telefaks: (32 2) 299 03 13

Bare til bruk for Kommisjonen

Mottatt (dato)         Oppført i registeret under nr.

Kopi til BE DA DE EL ES FR IR IT LU NL PT UK Dato
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990
om utsetting i miljøet av genetisk modifiserte organismer(1), særlig
artikkel 6 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

Dersom vedkommende myndighet anser at det er oppnådd
tilstrekkelig erfaring med utsetting av visse GMO-er, kan den
søke Kommisjonen om å få anvende forenklede rutiner for
utsetting av slike typer GMO-er. Kommisjonen skal fastsette
kriterier som bygger på vern av menneskers helse og miljøet samt
på de opplysninger som er tilgjengelige om slikt vern, slik at den
kan treffe beslutning om en bestemt forenklet rutine bør
godkjennes.

Det foreligger nå kunnskap og data med hensyn til de nødvendige
krav til vern av menneskers helse og miljøet ved utsetting av
visse typer GMO.

Tatt i betraktning de ulike sikkerhetskrav til de forskjellige typer
organismer, anses det for hensiktsmessig at det fastsettes
forskjellige kriterier for henholdsvis planter, dyr og
mikroorganismer, og at de kriterier som fastsettes ved dette vedtak,
bare skal gjelde for genetisk modifiserte planter, som er den
gruppe GMO-er det hittil er gjort flest erfaringer med.

Data fra utsetting av genetisk modifiserte planter har vist at
sikkerheten ved utsetting av slike planter avhenger av
egenskapene til mottakerplantearten, av egenskapene til de
innsatte sekvenser og deres produkter og av mottakermiljøet.
Kriteriene som skal fastsettes, bør særlig rettes mot vurderingen
av disse egenskapene.

Disse kriterier utgjør et objektivt og harmonisert grunnlag for
vedtak om søknader om anvendelse av forenklede rutiner.

KOMMISJONSVEDTAK
av 22. oktober 1993

om fastsettelse av kriterier for forenklede rutiner i forbindelse med utsetting i miljøet av
genetisk modifiserte planter i henhold til artikkel 6 nr. 5 i rådsdirektiv 90/220/EØF (*)

(93/584/EØF)

Av klarhetshensyn bør det innføres en ensartet framgangsmåte
for søknad om forenklede rutiner.

En slik søknad bør baseres på erfaringer med de aktuelle GMO-
er og på bevisene for at menneskers helse og miljøet vernes.
Derfor anses det som hensiktsmessig at denne erfaring omfatter
vedkommende myndighets egne erfaringer med utsetting av de
samme GMO-er og erfaringer med lignende økosystemer for de
aktuelle GMO-er, både innen Fellesskapet og internasjonalt.

For at ensartede framgangsmåter som overholder kravene til vern
av menneskers helse og miljøet skal anvendes i størst mulig
omfang, er det viktig at alle medlemsstater får mulighet til å
slutte seg til en søknad om anvendelse av forenklede rutiner, og
med henblikk på dette bør det fastsettes en hensiktsmessig
framgangsmåte.

Dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i
henhold til artikkel 21 i direktiv 90/220/EØF -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. Kommisjonen skal treffe en beslutning i forbindelse med

søknad om forenklede rutiner ved utsetting av genetisk
modifiserte planter, som omhandlet i artikkel 6 nr. 5 i
direktiv 90/220/EØF, på grunnlag av kriteriene i nr. 2, 3
og 4 og under henvisning til den tilstrekkelige erfaring og
beviser for dette, som nevnt i artikkel 2.

2. Kriteriene for egenskapene til mottakerplantearten skal
være som følger:

a) den taksonomiske status og biologi (formeringsmåte
og bestøvning, evne til å krysse med beslektede arter)
bør være velkjent, og

b) det bør foreligge opplysninger om eventuelle
vekselvirkninger med betydning for risikovur-
deringen, mellom mottakerplantearten og andre
organismer i landbruksøkosystemer eller i
økosystemet der forsøksutsettingen finner sted, og(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 279 av 12.11.1993, s.

42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/94 av 28. oktober
1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se dette EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 117 av 8.5.1990, s. 15.
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c) det bør foreligge vitenskapelige data om sikkerheten
for menneskers helse og miljøet ved forsøksutsettinger
av genetisk modifiserte planter av samme
mottakerplanteart.

3. Kriteriene for egenskapene til de innsatte sekvensene og
deres produkter skal være som følger:

a) de innsatte sekvenser og deres produkter skal ikke
innebære fare for menneskers helse og miljøet under
de forhold forsøksutsettingen finner sted, og

b) de innsatte sekvenser skal være:

- veldefinerte, og
- integrerte i plantens cellekjernegenom.

4. Kriteriet for egenskapene ved utsettingsforsøkene skal være
at hensiktsmessige metoder for risikohåndtering om
nødvendig skal anvendes i løpet av eller etter
forsøksutsettingen, for å sikre vern av menneskers helse
og miljøet.

5. Kriteriene fastsatt i nr. 2 og 3 bør anvendes ved hvert tilfelle,
mens kriteriet fastsatt i nr. 4 skal tas i betraktning ved
vurdering av en foreslått forenklet rutine og anvendes når
det er hensiktsmessig.

Artikkel 2
1. En søknad om anvendelse av forenklet rutine skal

framlegges etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2 og 3 og i
artikkel 3.

2. Søknaden skal framlegges skriftlig for Kommisjonen og
skal vedlegges en saksmappe som skal inneholde en
beskrivelse av de foreslåtte forenklede rutiner, eventuelle
forhold de skal anvendes under, og opplysninger og data
om den tilstrekkelige erfaring som er oppnådd med utsetting
av de aktuelle GMO-er.

3. Den tilstrekkelige erfaring skal vise at de aktuelle GMO-er
ikke innebærer fare for menneskers helse og miljøet, og
kan baseres på vedkommende myndighets egne erfaringer
med utsetting av de samme GMO-er, erfaringer med
utsetting av de aktuelle GMO-er i lignende økosystemer
og internasjonal erfaring.

Artikkel 3
1. Etter at søknaden og den vedlagte saksmappe er mottatt,

skal Kommisjonen umiddelbart videresende en kopi av
søknaden og saksmappen til vedkommende myndigheter i
de andre medlemsstatene.

2. Innen 45 dager etter avsendelsen av søknaden og
saksmappen kan enhver annen vedkommende myndighet
skriftlig meddele Kommisjonen at den har til hensikt å slutte
seg til søknaden. Vedkommende myndighet kan med
henblikk på dette framlegge ytterligere eller supplerende
dokumenter til støtte for den opprinnelige søknaden.

3. Ved utløpet av tidsfristen angitt i nr. 2 skal Kommisjonen
gjøre et vedtak i forbindelse med søknaden, etter fram-
gangsmåten fastsatt i artikkel 21 i direktiv 90/220/EØF.

Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 1993.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 23/94
av 28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

EØS-avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens vedtak
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Kommisjonsdirektiv 94/15/EF av 15. april 1994 om første gangs
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 90/220/EØF
om utsetting i miljøet av genetisk modifiserte organismer(2) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 94/211/EF av 15. april 1994 om endring av
rådsvedtak 91/596/EØF om mønsteret for sammendrag av
melding nevnt i artikkel 9 i rådsdirektiv 90/220/EØF(3) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX nr. 25 (rådsdirektiv 90/220/EØF) skal
følgende tilføyes før tilpasningene:

“, endret ved:

- 394 L 0015: Kommisjonsdirektiv 94/15/EF av 15. april
(EFT nr. L 103 av 22.4.1994, s. 20)”.

Artikkel 2
I nr. 25a (rådsvedtak 91/596/EØF) skal følgende tilføyes før
tilpasningene:

“, endret ved:

- 394 L 0211: Kommisjonsvedtak 94/211/EF av 15. april
(EFT nr. L 105 av 26.4.1994, s. 26)”.

Artikkel 3
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/15/EF og kommisjonsvedtak
94/211/EF på finsk, islandsk, norsk og svensk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 1. desember 1994, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1 og EØS-tillegget nr. 17 av 28.6.1994,

s. 1.

(2) EFT nr. L 103 av 22.4.1994, s. 20.

(3) EFT nr. L 105 av 26.4.1994, s. 26.

94/EØS/50/11
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om utsetting av andre GMO-er enn høyerestående planter, og
vedlegg II B som angir de opplysninger som kreves for melding
om utsetting av genetisk modifiserte høyerestående planter.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 90/220/EØF -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg II til direktiv 90/220/EØS erstattes med vedlegget til
dette direktiv.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 30. juni 1994.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990
om utsetting i miljøet av genetisk modifiserte organismer(1),
særlig artikkel 20, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg II til direktiv 90/220/EØF inneholder de opplysninger
som kreves for melding om utsetting av genetisk modifiserte
organismer (GMO).

De opplysninger som i vedlegg II kreves for melding om utsetting
av genetisk modifiserte organismer, er meget vide for å dekke
alle typer GMO-er, og visse punkter kan anvendes eller passer
bare for visse typer organismer.

På bakgrunn av de erfaringer som er gjort i forbindelse med
utsetting av genetisk modifiserte høyerestående planter, bør
vedlegg II tilpasses den tekniske utvikling ved å fastsette et særlig
undervedlegg for høyerestående planter.

Det er derfor hensiktsmessig å dele vedlegg II i to undervedlegg,
vedlegg II A som angir de opplysninger som kreves for melding

KOMMISJONSDIREKTIV 94/15/EF
av 15. april 1994

om første gangs tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 90/220/EØF om utsetting
i miljøet av genetisk modifiserte organismer (*)

Utferdiget i Brussel, 15. april 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 103 av 22.4.1994, s. 20,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/94 av 28. oktober om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se dette EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 117 av 8.5.1990, s. 15.
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGEN

Meldingene om utsetting nevnt i artikkel 5 og meldingene om markedsføring nevnt i artikkel 11 skal, alt
etter omstendighetene, inneholde opplysningene angitt nedenfor i undervedleggene.

Alle de oppførte punktene får ikke anvendelse i hvert enkelt tilfelle. Det skal derfor i hver enkelt melding
bare tas hensyn til de punkter som anses aktuelle i et gitt tilfelle.

Nøyaktigheten av opplysningene som skal gis på hvert enkelt punkt, vil kunne variere etter typen og
omfanget av den planlagte utsettingen.

Vedlegg II A får anvendelse på utsetting av alle andre typer genetisk modifiserte organismer enn
høyerestående planter og vedlegg II B får anvendelse på utsetting av genetisk modifiserte høyerestående
planter.

Med «høyerestående planter» menes planter som tilhører de taksonomiske grupper gymnospermae og
angiospermae.
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VEDLEGG II A

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGEN OM UTSETTING
AV ANDRE GENETISK MODIFISERTE ORGANISMER ENN

HØYERESTÅENDE PLANTER

I. GENERELL INFORMASJON

A. Melderens navn og adresse (selskap eller institusjon)

B. Den eller de ansvarlige forskeres navn, kvalifikasjoner og erfaring

C. Prosjektets tittel

II. OPPLYSNINGER OM GMO-er

A. (a) Donor- , (b) mottaker- eller (c) (eventuelt) foreldreorganismen(e)s egenskaper

1. Vitenskapelig navn.

2. Taksonomi.

3. Andre navn (vanlig navn, sortnavn, osv.)

4. Fenotypiske og genetiske egenskaper.

5. Grad av slektskap mellom donor- og mottakerorganismene eller mellom
foreldreorganismene.

6. Beskrivelse av identifiserings- og påvisningsteknikker.

7. Påvisnings- og identifiseringsteknikkenes følsomhet, pålitelighet (kvantitativt) og
spesifisitet.

8. Beskrivelse av organismens geografiske utbredelse og naturlige habitat, herunder
opplysninger om naturlige predatorer, byttedyr, parasitter, konkurrenter, symbionter og
verter.

9. Muligheter for genetisk overføring til og utveksling med andre organismer.

10. Verifikasjon av organismenes genetiske stabilitet og faktorer som påvirker den.

11. Organismenes patologiske, økologiske og fysiologiske egenskaper:
a) fareklassifisering i henhold til gjeldende fellesskapsregler om vern av menneskers

helse og/eller miljøet,
b) generasjonstid i naturlige økosystemer, kjønnet og ukjønnet formeringssyklus,
c) opplysninger om overlevelse, herunder årstidsrytme og evne til å danne

overlevelsesstrukturer som f.eks. frø, sporer eller sklerotier,
d) sykdomsfremkallende evne: smittsomhet, giftighet, virulens, allergifremkallende

evne, bærere (vektorer) for sykdomsfremkallende agenser, mulige vektorer,
vertsområde, herunder ikke-målorganismer; mulig aktivering av latente virus
(provirus); evne til å kolonisere andre organismer,

e) motstandskraft mot antibiotika og mulig bruk av disse antibiotika hos mennesker og
domestiserte organismer for forebyggende og terapeutiske formål,

f) medvirkning i bio-geokjemiske prosesser: primærproduksjon, omsetning av
næringsstoffer, nedbrytning av organiske stoffer, respirasjon osv.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.50/ 17.12.1994

 00

84

12. Naturlig forekommende vektorers beskaffenhet:
a) sekvens,
b) mobiliseringshyppighet,
c) spesifisitet,
d) forekomst av gener som gir motstandskraft.

13. Beskrivelse av tidligere genetiske modifikasjoner.

B. Vektorens egenskaper

1. Vektorens art og opprinnelse.

2. Sekvens av transposoner, vektorer og andre ikke-kodende genetiske segmenter som
brukes til å bygge opp GMO-er og til å få de innførte vektorer og geninnlegg til å
fungere i dem.

3. Den innførte vektors mobiliseringshyppighet og/eller genetisk overføringsevne samt
bestemmelsesmetoder.

4. Opplysninger om i hvilken utstrekning vektoren er begrenset til det DNA som kreves
for å utføre den planlagte funksjonen.

C. Den modifiserte mikroorganismens karakteristika

1. Opplysninger om den genetiske modifikasjonen:
a) metoder som anvendes ved modifikasjonen,
b) metoder som anvendes ved oppbygging av geninnleggene og innføring av dem i

mottakeren eller til å fjerne en sekvens,
c) beskrivelse av geninnleggets og/eller vektorens oppbygning,
d) geninnleggets renhet med hensyn til enhver ukjent sekvens samt opplysninger om i

hvilken utstrekning den innførte sekvensen er begrenset til det DNA som kreves for
å utføre den planlagte funksjonen,

e) sekvens, funksjonell identitet og plassering av det eller de aktuelle endrede/innførte/
fjernede nukleinsyresegmenter, særlig opplysninger om enhver kjent skadelig
sekvens.

2. Opplysninger om den endelige GMO:
a) beskrivelse av genetisk(e) egenskap(er) eller fenotypiske egenskaper, særlig av nye

egenskaper og egenskaper som kan være uttrykt eller ikke lenger være uttrykt,
b) struktur i og mengde av enhver vektor- og/eller donornukleinsyre som er igjen i den

endelige oppbygningen av den modifiserte organismen,
c) organismens stabilitet når det gjelder genetiske egenskaper,
d) uttrykksrate og -nivå for det nye genetiske materialet. Målemetoder og målefølsomhet,
e) de uttrykte proteinenes aktivitet,
f) beskrivelse av identifiserings- og påvisningsteknikker, herunder identifiserings- og

påvisningsteknikker for den innførte sekvensen og vektoren,
g) påvisnings- og identifiseringsteknikkenes følsomhet, pålitelighet (kvantitativt) og

spesifisitet,
h) beskrivelse av tidligere utsetting eller bruk av GMO-en,
i) helsevurderinger:

i) giftige eller allergifremkallende virkninger av ikke-levedyktige GMO-er og/eller
deres stoffskifteprodukter,

ii) farer knyttet til produktet,
iii) sammenligning av den modifiserte organismens og donor-, mottaker- eller

(eventuelt) foreldreorganismens sykdomsfremkallende evne,
iv) koloniseringsevne,
v) organismens sykdomsfremkallende evne hos mennesker som ikke lider av svekket

immunforsvar:
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- fremkalte sykdommer og sykdomsfremkallende mekanismer, herunder
spredningsmåte og virulens,

- overføringsevne,
- smittsom dose,
- vertsområde, mulighet for endring,
- mulighet for overlevelse utenfor menneskelig vert,
- forekomst av vektorer eller spredningsmidler,
- biologisk stabilitet,
- mønstre for motstand mot antibiotika,
- evne til allergifremkalling,
- tilgang til egnet sykdomsbehandling.

III. OPPLYSNINGER OM UTSETTINGSFORHOLD OG MOTTAKERMILJØ

A. Opplysninger om utsettingen

1. Beskrivelse av den planlagte utsettingen, herunder formålet eller formålene samt planlagte
produkter.

2. Planlagte tidspunkter for utsettingen, fremdriftsplan for forsøket, herunder utsettingenes
hyppighet og varighet.

3. Forberedelse av stedet før utsettingen.

4. Stedets størrelse.

5. Planlagt(e) utsettingsmetode(r).

6. Mengder GMO-er som skal settes ut.

7. Forstyrrelser på stedet (dyrkingstype og -metode, gruvedrift, vanning eller annen
virksomhet).

8. Vernetiltak for arbeidstakere under utsettingen.

9. Behandling av stedet etter utsettingen.

10. Planlagte teknikker for disponering eller inaktivering av GMO-ene når forsøket er
avsluttet.

11. Opplysninger om og resultater av tidligere utsetting av GMO-ene, særlig i ulikt omfang
og i forskjellige økosystemer.

B. Opplysninger om miljøet (både om selve stedet og om miljøet omkring)

1. Stedets eller stedenes geografiske beliggenhet samt nærmere opplysninger om denne
(ved meldinger i henhold til del C vil utsettingsstedet eller -stedene være produktets
planlagte bruksområder).

2. Fysisk eller biologisk nærhet til mennesker eller andre viktige biota.

3. Nærhet til viktige biotoper eller verneområder.

4. Lokalbefolkningens størrelse.

5. Lokalbefolkningens næringsveier basert på områdets naturressurser.

6. Avstand til de nærmeste områder som er vernet av hensyn til drikkevann og/eller miljøet.
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7. Regionen(e)s klimatiske egenskaper som kan bli berørt.

8. Geografiske, geologiske og pedologiske egenskaper.

9. Plante- og dyreliv, herunder avlinger, husdyr og trekkende arter.

10. Beskrivelse av måløkosystemer og ikke-måløkosystemer som kan bli berørt.

11. Sammenligning av mottakerorganismens naturlige habitat og planlagt(e)
utsettingssted(er).

12. All planlagt utvikling av eller endring i arealbruken i området som kan ha innflytelse på
utsettingens innvirkninger på miljøet.

IV. OPPLYSNINGER OM VEKSELVIRKNINGER MELLOM GMO-ene OG MILJØET

A. Egenskaper som påvirker overlevelse, formering og spredning

1. Biologiske egenskaper som har innvirkning på overlevelse, formering og spredning.

2. Kjente eller antatte miljøforhold som kan ha innflytelse på overlevelse, formering og
spredning (vind, vann, jord, temperatur, pH osv.).

3. Følsomhet overfor særskilte agenser.

B. Vekselvirkning med miljøet

1. GMO-enes antatte habitat.

2. Undersøkelser av GMO-enes atferd og egenskaper samt deres økologiske betydning
utført i simulerte, naturlige miljøer som mikrokosmos, vekstkamre eller drivhus.

3. Genetisk overføringsevne:
a) overføring, etter utsetting, av genetisk materiale fra GMO-ene til organismer i de

berørte økosystemer,
b) overføring, etter utsetting, av genetisk materiale fra naturlig forekommende

organismer til GMO-ene.

4. Sannsynlighet for at seleksjon etter utsetting kan føre til uttrykk av uventede eller
uønskede egenskaper i den modifiserte organisme.

5. Tiltak som benyttes til å sikre og verifisere den genetiske stabilitet. Beskrivelse av
genetiske egenskaper som kan forhindre eller redusere til et minimum spredning av
genetisk materiale. Metoder for verifisering av genetisk stabilitet.

6. Biologiske spredningsveier, kjente eller mulige former for vekselvirkning med den
spredende agensen, herunder innånding, inntak, overflatekontakt, nedgraving osv.

7. Beskrivelse av økosystemer der GMO-ene kan spres.

C. Mulig miljøpåvirkning

1. Potensial for uforholdsmessig stor populasjonsøkning i miljøet.

2. GMO-enes konkurransefortrinn i forhold til ikke-modifiserte mottaker- eller
foreldreorganismer.

3. Identifisering og beskrivelse av målorganismene.

4. Antatt mekanisme for og resultat av vekselvirkning mellom de utsatte GMO-ene og
målorganismene.
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5. Identifisering og beskrivelse av ikke-målorganismer som uventet kan bli påvirket.

6. Sannsynlighet for endring i de biologiske vekselvirkninger eller i vertsområdet etter
utsettingen.

7. Kjente eller antatte virkninger på ikke-målorganismer i miljøet, innvirkning på
populasjonsstørrelsen for konkurrerende organismer, byttedyr, verter, symbionter,
predatorer, parasitter og sykdomsfremkallende agenser.

8. Kjent eller antatt medvirkning i bio-geokjemiske prosesser.

9. Annen potensielt betydningsfull vekselvirkning med miljøet.

V. OPPLYSNINGER OM PLANER FOR OVERVÅKING, KONTROLL OG BEHANDLING
AV AVFALL, SAMT OM BEREDSKAPSPLANER

A. Overvåkingsteknikker

1. Metoder for sporing av GMO-ene og overvåking av virkningene.

2. Kontrollteknikkenes spesifisitet (for å identifisere GMO-ene og for å skjelne dem fra
donor-, mottaker- og eventuelt foreldreorganismene), følsomhet og pålitelighet.

3. Teknikker for påvisning av overføring av det innførte genetiske materialet til andre
organismer.

4. Overvåkingens varighet og hyppighet.

B. Kontroll av utsettingen

1. Metoder og rutiner for å unngå og/eller redusere til et minium spredningen av GMO-ene
utover utsettingsstedet eller det planlagte bruksområdet.

2. Metoder og rutiner for å verne stedet mot uvedkommende personers inntrengning.

3. Metoder og rutiner for å forhindre andre organismer i å trenge inn på stedet.

C. Avfallsbehandling

1. Type produsert avfall.

2. Antatt mengde avfall.

3. Mulige farer.
4. Beskrivelse av den planlagte behandlingen.

D. Beredskapsplaner

1. Metoder og rutiner for kontroll av GMO-ene ved uventet spredning.

2. Metoder for dekontaminering av de berørte områder, f.eks. utryddelse av GMO-ene.

3. Metoder for disponering eller rengjøring av planter, dyr, jord osv. som er blitt eksponert
under eller etter spredningen.

4. Metoder for isolering av stedet som berøres av spredningen.

5. Planer for vern av menneskers helse og miljøet ved uønskede virkninger.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.50/ 17.12.1994

 00

88

VEDLEGG II B

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGEN OM
UTSETTINGSPROSJEKTER MED GENETISKE MODIFISERTE
HØYERESTÅENDE PLANTER (GMHP) (GYMNIOSPERMAE OG

ANGIOSPERMAE)

A. GENERELL INFORMASJON

1. Melderens navn og adresse (selskap eller institusjon)

2. Den eller de ansvarlige forskeres navn, kvalifikasjoner og erfaring

3. Prosjektets tittel

B. OPPLYSNINGER OM PLANTER (A) MOTTAKER- ELLER (B) (EVENTUELT)
FORELDREPLANTER

1. Fullstendig navn:
a) familie,
b) slekt,
c) art,
d) underart,
e) foredlingslinje,
f) vanlig navn.

2. a) Opplysninger om formering:
i) formeringsmåte(r),
ii) eventuelt særlige faktorer som innvirker på formeringen,
iii) generasjonstid.

b) Formeringskompatibilitet med andre ville eller dyrkede plantearter.

3. Overlevelsesevne:
a) evne til å danne strukturer som fremmer overlevelse og dvale,
b) eventuelt særlige faktorer som innvirker på overlevelsesevnen.

4. Spredning:
a) spredningsmåte og -omfang,
b) eventuelt særlige faktorer som innvirker på spredningen.

5. Plantens geografiske utbredelse.
6. For plantearter som vanligvis ikke vokser i medlemsstatene, beskrivelse av plantens naturlige

habitat, herunder opplysninger om naturlige predatorer, parasitter, konkurrenter og symbionter.

7. Mulige betydelige vekselvirkninger mellom planten og andre organismer enn planter i plantens
vanlige økosystem, herunder opplysninger om toksisitet for mennesker, dyr og andre
organismer.

C. OPPLYSNINGER OM DEN GENETISKE MODIFIKASJON

1. Beskrivelse av de metoder som anvendes ved den genetiske modifikasjonen

2. Den benyttede vektors art og opprinnelse

3. Størrelse, opprinnelse (donororganismen(e)s navn) og ønsket funksjon for hver bestanddel
av den region som skal innføres.
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D. OPPLYSNINGER OM DEN GENETISK MODIFISERTE HØYERESTÅENDE PLANTE

1. Beskrivelse av de trekk og karakteristika som er innført eller modifisert.

2. Opplysninger om faktisk innførte sekvenser (innlegg) eller fjernede sekvenser:
a) innleggets størrelse og struktur og de metoder som er anvendt for å karakterisere det,

herunder opplysninger om enhver del av vektoren som er innført i GMHP-en eller av
enhver bærer av fremmed DNA som er igjen i oppbyggingen av den modifiserte planten,

b) ved fjerning, de fjernede regioners størrelse og funksjon,
c) innnleggets plassering i plantecellene (integrert i kromosomet, kloroplaster, mitokondrier

eller i en ikke-integrert form), samt metoder til bestemmelse av det,
d) innleggets kopinummer.

3. Opplysninger om innleggets uttrykk:
a) opplysninger om innleggets uttrykk og metoder som er anvendt for å karakterisere det,
b) deler av planten der innlegget er uttrykt (f.eks. røtter, stilk, pollen).

4. Beskrivelse av ulikhetene mellom den genetisk modifiserte planten og mottakerplanten med
hensyn til:
a) formeringsmåte og/eller -hastighet,
b) spredning,
c) overlevelsesevne.

5. Innleggets genetiske stabilitet.

6. Mulighet for overføring av genetisk materiale fra genetisk modifiserte planter til andre
organismer.

7. Opplysninger om toksiske eller skadelige virkninger på menneskers helse og miljøet ved en
genetisk modifikasjon.

8. Vekselvirkning mellom den genetisk modifiserte plante og målorganismene (eventuelt).

9. Potensielt betydningsfulle vekselvirkninger med ikke-målorganismer.

10. Beskrivelse av identifiserings- og påvisningsteknikker for genetisk modifiserte planter.

11. Opplysninger om eventuelle tidligere utsettinger av den genetisk modifisete plante.

E. OPPLYSNINGER OM UTSETTINGSSTEDET (BARE FOR MELDINGER I HENHOLD
TIL ARTIKKEL 5)

1. Utsettingsstedenes beliggenhet og størrelse.

2. Beskrivelse av utsettingsstedets økosystem, herunder klima, plante- og dyreliv.

3. Forekomst av beslektede, ville, formeringskompatible arter eller formeringskompatible
plantearter.

4. Avstand til offisielt anerkjente biotoper eller vernede områder, som vil kunne påvirkes.

F. OPPLYSNINGER OM UTSETTINGEN (BARE FOR MELDINGER I HENHOLD TIL
ARTIKKEL 5)

1. Formålet med utsettingen.

2. Utsettingens dato og varighet.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.50/ 17.12.1994

 00

90

3 Planlagt utsettingsmetode

4. Forberedelse og behandling av utsettingsstedet før, under og etter utsettingen, herunder dyrkings
-og innhøstingsmetoder.

5. Omtrentlig antall planter (eller planter per kvadratmeter)

G. OPPLYSNINGER OM PLANER FOR OVERVÅKING, KONTROLL, BEHANDLING AV
STEDET OG AVFALLET ( BARE FOR MELDINGER I HENHOLD TIL ARTIKKEL 5)

1. Sikkerhetstiltak som treffes:

a) avstand fra andre formeringskompatible plantearter,
b) tiltak for å redusere eller hindre spredning av pollen eller frø.

2. Beskrivelse av metoder til behandling av stedet etter utsetting.

3. Beskrivelse av behandlingsmetoder etter utsetting av materiale fra genetisk modifiserte planter,
herunder avfall.

4. Beskrivelse av overvåkingsplaner og -teknikker.

5. Beskrivelse av beredskapsplaner.

H. OPPLYSNINGER OM MULIG INNVIRKNING PÅ MILJØET VED UTSETTING AV
GENETISK MODIFISERTE PLANTER

1. Sannsynligheten for at GMHP-ene blir mer persistente enn foreldre- eller mottakerplanten i
landbrukshabitater eller utbrer seg hurtigere i naturlige habitater.

2. Selektive fordeler eller ulemper konstatert hos andre formeringskompatible plantearter, som
kan skyldes overføring av genetisk materiale fra den genetisk modifiserte planten.

3. Miljøvirkning som følge av vekselvirkningen mellom den genetisk modifiserte plante og
målorganismer (eventuelt).

4. Eventuell miljøpåvirkning som følge av mulige vekselvirkninger med ikke-målorganismer.»
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På bakgrunn av de erfaringer som er gjort, og tatt i betraktning at
det meldes forskjellige opplysninger i forbindelse med de
spesifikke typer GMO, er det nødvendig å endre mønsteret.

Vedtak 91/596/EØF bør derfor endres ved å dele mønsteret for
sammendrag av melding i to deler: del 1 bør anvendes ved
utsetting av genetisk modifiserte høyerestående planter, og del 2
bør anvendes ved utsetting av alle andre typer GMO.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelsen fra
komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 90/220/EØF -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Vedlegget til vedtak 91/596/EØF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990
om utsetting i miljøet av genetisk modifiserte organismer(1),
særlig artikkel 9 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedkommende myndigheter utpekt av medlemsstatene må sende
Kommisjonen et sammendrag av hver melding mottatt i henhold
til del B i direktiv 90/220/EØF.

Som følge av dette fastsatte Rådet ved vedtak 91/596/
EØF(2).mønsteret for sammendraget, som skal anvendes i
forbindelse med utsetting av alle typer genetisk modifiserte
organismer (GMO).

KOMMISJONSVEDTAK
av 15. april 1994

om endring av rådsvedtak 91/596/EØF om mønsteret for sammendrag
av melding nevnt i artikkel 9 i rådsdirektiv 90/220/EØF (*)

(94/211/EF)

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 105 av 26.4.1994, s. 26,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/94 av 28. oktober om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se dette EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 117 av 8.5.1990, s. 15.

(2) EFT nr. L 322 av 22.11.1991, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 15. april 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.50/ 17.12.1994

 00

92

VEDLEGG

DEL 1

MØNSTER FOR SAMMENDRAG AV MELDING OM UTSETTING
AV GENETISK MODIFISERTE HØYERESTÅENDE PLANTER

(GMPt) (ANGIOSPERMAE OG GYMNOSPERMAE)

(utarbeidet i henhold til artikkel 9 i direktiv 90/220/EØF)

Innledning

Dette mønster for sammendrag av melding om utsetting av genetisk modifiserte høyerestående planter
er utarbeidet med henblikk på anvendelse av de framgangsmåter som er fastsatt i artikkel 9 i direktiv 90/
220/EØF.

Mønsteret for sammendrag av melding om utsetting av genetisk modifiserte høyerestående planter
forutsettes ikke å inneholde alle de opplysninger som er nødvendig for å vurdere faren for miljøet.
Plassen avsatt til hvert svar angir ikke hvor nøyaktige opplysningene i sammendraget av melding må
være.
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A. GENERELL INFORMASJON

1. Nærmere opplysninger om meldingen

Meldingsnummer: ..........................................................................................................................

Dato for bekreftelse av mottak av meldingen: ................................................................................

Navn på prosjektet: ........................................................................................................................

Planlagt tidsrom for utsettingen: ....................................................................................................

2. Melder

Navn på institusjon eller selskap: ..................................................................................................

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

3. Er samme GMPt-utsetting planlagt andre steder i Fellesskapet (i samsvar med artikke
l 5 nr. 1)?

JA NEI         VET IKKE

Om ja, angi staten(e)s kode(r): .......................................................................................................

4. Har samme melder gitt melding om utsetting av samme GMPt andre steder i Fellesskapet?

JA NEI

Om ja, angi meldingsnummer: .......................................................................................................

B. OPPLYSNINGER OM DEN GENETISK MODIFISERTE PLANTEN

1. Mottaker- eller foreldreplantens fullstendige navn

a) familie
b) slekt
c) art
d) underart
e) foredlingslinje
f) vanlig navn

2. Beskrivelse av trekk og egenskaper som har blitt innført eller modifisert, herunder
markørgener og tidligere modifikasjoner
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Type genetisk endring:

a) innføring av genetisk materiale
b) fjerning av genetisk materiale
c) base-erstatning
d) cellefusjon
e) annet (gi nærmere opplysninger)
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4. Ved innføring av genetisk materiale, angi opprinnelse og ønsket funksjon for hver bestanddel
av den region som skal innføres
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Ved fjerning av genetisk materiale, gi opplysninger om de fjernede sekvensers funksjon
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Kort beskrivelse av metoden som anvendes ved den genetiske endringen
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

C. OPPLYSNINGER OM FORSØKSUTSETTINGEN

1. Formålet med utsettingen
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Utsettingsstedets geografiske beliggenhet
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Stedets utstrekning (m2)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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4. Sammendrag av mulig innvirkning på miljøet ved utsetting av GMPt-er
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Kort beskrivelse av de risikoforebyggende tiltak som er truffet
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DEL 2

MØNSTER FOR SAMMENDRAG OM UTSETTING AV ANDRE
GENETISK MODIFISERTE ORGANISMER ENN

HØYERESTÅENDE PLANTER

(utarbeidet i henhold til artikkel 9 i direktiv 90/220/EØF)

Innledning

Dette mønster for sammendrag av melding er utarbeidet med henblikk på anvendelse av de
framgangsmåter som er fastsatt i artikkel 9 i direktiv 90/220/EØF.

Mønsteret for sammendrag av melding forutsettes ikke å inneholde så fullstendige og nøyaktige
opplysninger som dem som er nødvendig for å vurdere faren for miljøet. De oppgitte opplysningene
skal ikke desto mindre i tilstrekkelig grad gjenspeile (i komprimert form) de opplysninger som er sendt
vedkommende myndighet i henhold til artikkel 5 og 6 i direktiv 90/220/EØF på vilkårene angitt i
innledningen til vedlegg II. Plassen avsatt til hvert svar angir ikke hvor nøyaktige opplysningene i
sammendraget av melding må være.
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GENERELL INFORMASJON

1. Nærmere opplysninger om meldingen

Den medlemsstat meldingen gjelder: ..............................................................................................

Meldingsnummer: ..........................................................................................................................

Dato for bekreftelse av mottak av meldingen: ................................................................................

Navn på prosjektet: ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Planlagt tidsrom for utsettingen: .....................................................................................................

2. Melder

Navn på institusjon eller selskap: ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Beskrivelse av GMO-en

a) Angi om GMO-en er en/et:

viroid

RNA-virus

DNA-virus

bakterie

sopp

dyr

annet (gi nærmere opplysninger)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

b) GMO-ens identitet:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Er samme GMO-utsetting planlagt andre steder i Fellesskapet (i samsvar med artikke
l 5 nr. 1)?

JA NEI VET IKKE

Om ja, angi staten(e)s kode(r):  .....................................................................................

5. Har samme melder gitt melding om utsetting av samme GMO andre steder i Fellesskapet?

JA NEI

Om ja:
-    Den medlemsstat meldingen gjelder: ...............................................................................................
-  Meldingsnummer: ........................................................................................................................
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A. Opplysninger om mottaker- eller foreldreorganismene som GMO-en stammer fra

1. Angi om mottaker- eller foreldreorganismen er en/et:

viroid

RNA-virus

DNA-virus

bakterie

sopp

dyr

annet (gi nærmere opplysninger)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Fullstendig navn:

i) orden og/eller høyere taksonomisk gruppe (gjelder dyr)
ii) slekt
iii) art
iv) underart
v) sort
vi) foredlingslinje
vii) patovar (biotype, økotype, rase etc.)
viii) vanlig navn

3. Organismens geografiske utbredelse:

a) Naturlig forekommende i staten der meldingen er innsendt:

JA NEI VET IKKE

b) Naturlig forekommende i andre stater i Fellesskapet:

i) JA

Om ja, angi type økosystem der den finnes:

atlantisk i middelhavsområde

kontinentalt arktisk

ii) NEI VET IKKE

c) Dyrkes den regelmessig i staten der meldingen er innsendt?

JA NEI

d) Brukes den regelmessig i staten der meldingen er innsendt?

JA NEI
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4. Organismens naturlige habitat:

M   a) Dersom organismen er en mikroorganisme:
vann
jord, frittlevende
jord, i symbiose med planterotsystemer
i symbiose med planters blader eller stilksystem
i symbiose med dyr
annet (gi nærmere opplysninger)

A   b) Dersom organismen er et dyr:

naturlig habitat eller vanlig landbruksøkosystem:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

5. a)  Påvisningsteknikker:
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

b)  Identifiseringsteknikker:
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

6. Er mottakerorganismen klassifisert etter gjeldende fellesskapsregler om vern av menneskers helse
og/eller miljøet?

JA NEI

Om ja, gi nærmere opplysninger: .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7. Er mottakerorganismen (medregnet dens ekstracellulære produkter) sykdomsfremkallende eller
skadelig på annen måte, levende eller død?

JA NEI

Om ja,

a) angi for hvilke av de følgende organismer?
mennesker
dyr
planter

b) oppgi de relevante opplysningene nevnt i vedlegg II avsnitt II A nr. 11 bokstav d):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.50/ 17.12.1994

 00

100

8. Opplysninger om formering:

a) Generasjonstid i naturlige økosystemer: ................................................................................
...............................................................................................................................................

b) Generasjonstid i det økosystem der utsettingen vil finne sted: ...............................................
................................................................................................................................................

c) Formeringsmåte:

kjønnet ukjønnet

d) Faktorer som innvirker på formeringen:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

9. Overlevelsesevne:

a) Evne til å danne strukturer som fremmer overlevelse eller dvale:

i) endosporer
ii) cyster
iii) sklerotier
iv) ukjønnede sporer (sopp)
v) kjønnede sporer (sopp)
vi) egg
vii) pupper
viii) larver
ix) annet (gi nærmere opplysninger):

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

b) Faktorer som innvirker på overlevelsesevnen:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

10. a) Spredningsmåter:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

b) Faktorer som innvirker på spredningen:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

11. Tidligere genetiske modifikasjoner av mottaker- eller foreldreorganismen hvis utsetting allerede
er meldt i staten der meldingen er innsendt (oppgi meldingsnumre):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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B. Opplysninger om den genetiske modifikasjonen

1. Type genetisk endring:

i) innføring av genetisk materiale

ii) fjerning av genetisk materiale

iii) base-erstatning

iv) cellefusjon

v) annet (gi nærmere opplysninger)
................................................................................................................................................

2. Tilsiktet resultat av den genetiske endringen:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. a) Er det benyttet en vektor i endringsprosessen?

JA NEI

Om nei, gå rett til spørsmål 5.

b) Om ja, er vektoren helt eller delvis til stede i den modifiserte organismen?

JA NEI

Om nei, gå rett til spørsmål 5.

4. Dersom svaret på 3b) er ja, gi følgende opplysninger:

a) vektortype:

plasmid
bakteriofag
virus
cosmid
phasmid
transposon
annet (gi nærmere opplysninger)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

b) vektorens identitet:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

c) vektorens vertsområde:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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 00d) forekomst i vektoren av sekvenser som gir en fenotype som kan selekteres eller identifiseres:

JA NEI

motstandskraft mot antibiotika
motstandskraft mot tungmetaller
annet (gi nærmere opplysninger)
................................................................................................................................................

e) vektorens bestanddeler:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

f) metode anvendt ved innføring av vektoren i mottakerorganismen:

i) transformasjon
ii) elektroporering
iii) makro-injeksjon
iv) mikro-injeksjon
v) infisering
vi) annet (gi nærmere opplysninger)

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

5. Dersom svaret på spørmål B.3a) og b) er nei, hvilken metode ble anvendt ved innføring av
geninnlegget i mottaker-/foreldreorganismen?

i) transformasjon
ii) mikro-injeksjon
iii) mikro-innkapsling
iv) makro-injeksjon
v) annet (gi nærmere opplysninger)

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

6. Opplysninger om geninnlegget:

a) geninnleggets sammensetning:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

b) opphav til hver enkelt bestanddel av geninnlegget:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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c) tilsiktet funksjon for hver enkelt bestanddel av geninnlegget i GMO-en:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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d) plassering av geninnlegget i vertsorganismen:

- i et fritt plasmid

- integrert i kromosomet

- annet (gi nærmere opplysninger)
...............................................................................................................................................

e) Inneholder geninnlegget deler hvis produkt eller funksjon er ukjent?

JA NEI

Om ja, gi nærmere opplysninger: ...........................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

C. Opplysninger om organismen(e) som geninnlegget stammer fra (donororganisme)

1. Angi om det er en/et:

viroid

RNA-virus

DNA-virus

bakterie

sopp

plante

dyr

annet (gi nærmere opplysninger)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2. Fullstendig navn:

i) orden og/eller høyere taksonomisk gruppe (gjelder dyr)

ii) familie (gjelder planter)

iii) slekt

iv) art

v) underart

vi) sort

vii) foredlingslinje

viii) patovar

ix) vanlig navn
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3. Er organismen (medregnet dens ekstracellulære produkter) sykdomsfremkallende eller skadelig
på annen måte, levende eller død?

JA NEI VET IKKE

Om ja, gi følgende opplysninger:

a) for hvilke av de følgende organismer?

mennesker
dyr
planter

b) er de innførte sekvenser på noen måte delaktige i organismens sykdomsfremkallende eller
skadelige egenskaper?

JA NEI VET IKKE

Om ja, oppgi de relevante opplysningene nevnt i vedlegg II avsnitt II A nr. 11 bokstav d):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Er donororganismen klassifisert etter gjeldende fellesskapsregler om vern av menneskers helse
og/eller miljøet?

JA NEI

Om ja, gi nærmere opplysninger:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Forekommer det naturlig utveksling av genetisk materiale mellom donor- og mottakerorganismen?

JA NEI VET IKKE

D. Opplysninger om den genetisk modifiserte organismen

1. Hvilke genetiske trekk eller fenotypiske egenskaper ved mottaker- eller foreldreorganismen er
endret som følge av den genetiske modifikasjonen?

a) Atskiller GMO-en seg fra mottakerorganismen med hensyn til overlevelsesevne?

JA NEI VET IKKE

Om ja, gi nærmere opplysninger:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.12.1994 Nr.50/00105

b) Atskiller GMO-en seg på noen måte fra mottakerorganismen med hensyn til formeringsmåte
og/eller -hyppighet?

JA NEI VET IKKE

Om ja, gi nærmere opplysninger:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

c) Atskiller GMO-en seg på noen måte fra mottakerorganismen med hensyn til utsetting?

JA NEI VET IKKE

Om ja, gi nærmere opplysninger:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Den genetisk modifiserte organismens genetiske stabilitet:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Er GMO-en (medregnet dens ekstracellulære produkter) sykdomsfremkallende eller skadelig på
annen måte, levende eller død?

JA NEI VET IKKE

Om ja,

a) for hvilke av de følgende organismer?

mennesker
dyr
planter

b) oppgi de relevante opplysningene nevnt i vedlegg II avsnitt II A nr. 11 bokstav d) og i avsnitt
II C nr. 2 bokstav i): ...............................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Beskrivelse av identifiserings- og påvisningsmetoder:

a) teknikker som benyttes for å påvise GMO-en i miljøet:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

b) teknikker som benyttes for å identifisere GMO-en:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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E. Opplysninger om utsettingen

1. Formålet med utsettingen:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Atskiller utsettingsstedet seg fra mottakerorganismens naturlige habitat eller fra det økosystem
der den vanligvis benyttes, dyrkes, oppbevares eller finnes?

JA NEI

Om ja, gi nærmere opplysninger: .........................................................................................................

3. Opplysninger om utsettingsstedet og det omkringliggende området:

a) geografisk beliggenhet (administrativ enhet, eventuelt med angivelse av kartreferanse):
................................................................................................................................................

b) stedets utstrekning (m2):

i) selve utsettingsstedet (m2):
.......................................................................................................................................

ii) område berørt av utsettingen (m2):
.......................................................................................................................................

c) nærhet til internasjonalt anerkjente biotoper eller verneområder (herunder
drikkevannsreservoarer) som kan bli berørt:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

d) plante- og dyreliv, herunder nyttevekster, husdyr og trekkende arter, som kan vekselvirke
med GMO-en:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Utsettingsmetoder og -mengde:

a) mengder av GMO-er som skal settes ut:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

b) utsettingens varighet:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

c) metoder og framgangsmåter for å unngå og/eller minimalisere spredning av GMO-ene utover
utsettingsstedet:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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F. Vekselvirkninger mellom GMO-ene og miljøet samt mulig innvirkning på miljøet

1. Fullstendig navn på målorganismer:

i) orden og/eller høyere taksonomisk gruppe (gjelder dyr)
ii) familie (gjelder planter)
iii) slekt
iv) art
v) underart
vi) sort
vii) foredlingslinje
viii) patovar
ix) vanlig navn

2. Forventet mekanisme for og resultat av vekselvirkningen mellom de utsatte GMO-ene og
målorganismen:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Annen vekselvirkning av mulig betydning med andre organismer i miljøet:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Er det sannsynlig at det kan inntreffe seleksjon for GMO-en etter utsetting?

JA      NEI                  VET IKKE

Om ja, gi nærmere opplysninger: .................................................................................................
......................................................................................................................................................

5. Økosystemtyper som GMO-en kan spre seg til fra utsettingsstedet, og der den vil kunne etablere
seg:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Fullstendig navn på ikke-målorganismer som utilsiktet kan bli berørt:

i) orden og/eller høyere taksonomisk gruppe (gjelder dyr)
ii) familie (gjelder planter)
iii) slekt
iv) art
v) underart
vi) sort
vii) foredlingslinje
vii) patovar
ix) vanlig navn
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7. Sannsynlighet for genetisk utveksling in vivo:

a) fra GMO-en til andre organismer i økosystemet berørt av utsettingen:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

b) fra andre organismer til GMO-en:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

8. Angi de viktigste resultater av studier utført i simulerte naturlige miljøer (f.eks. mikrokosmos) av
GMO-ens adferd, egenskaper og økologiske innvirkning:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

G. Opplysninger om overvåkning

1. Metoder for overvåking av GMO-ene:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Metoder for overvåking av GMO-ens innvirkning på økosystemet:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Metoder for å påvise overføring av innført genetisk materiale fra GMO-en til andre organismer:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Det overvåkede områdets utstrekning (m2):
.......................................................................................................................................................

5. Overvåkningens varighet:
.......................................................................................................................................................

6. Overvåkningens hyppighet:
.......................................................................................................................................................
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H. Opplysninger om avfallsbehandling

1. Behandling av stedet etter utsetting:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Behandling av GMO-ene etter utsetting:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3.  a) Type og mengde av avfallsprodukter:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

b) Avfallsbehandling:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

I. Opplysninger om beredskapsplaner

1. Metoder og framgangsmåter for kontroll av GMO-er ved uventet spredning:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Metoder for dekontaminering av berørte områder:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Metoder for disponering eller sanering av planter, dyr, jord etc. som er blitt eksponert under eller
etter spredningen:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Planer for vern av menneskers helse og miljøet ved uønskede virkninger:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PARLAMENTARIKERKOMITEEN FOR EØS

Parlamentarikerkomiteen for EØS

I TRANSEUROPEISKE NETT

Transeuropeiske nett på telekommunikasjonsområdet

A. støtter målene i rapporten om Europa og det globale
informasjonssamfunn, framlagt av høynivågruppen på
området informasjonssamfunnet (Bangemann-
gruppen), og handlingsplanen om Europas vei mot
informasjonssamfunnet, samtidig som den

B. påpeker behovet for en kritisk drøfting av rapporten
og planen nevnt ovenfor fra et kulturelt,
samfunnsmessig, menneskelig, europeisk, regionalt og
nasjonaløkonomisk synspunkt,

C. støtter planene om å ta den europeiske standardiserings-
prosess opp til ny vurdering,

D. oppfordrer til en inngående og kritisk drøfting av
opprettelsen på europeisk plan av en europeisk
myndighet på området telekommunikasjoner,
informasjonstjenester og audiovisuelle tjenester,

E. anmoder om at framleggene og de ti foreslåtte
anvendelsesområdene omhandlet i Bangemann-
rapporten granskes nærmere med hensyn til
finansiering, formålets betydning og hvorvidt det
foreligger alternative prosjekter som fokuserer klarere
på den private sektor,

F. stiller seg positiv til den generelle tilnærming til
informasjonssamfunnet, som omfatter ulike sider ved
telekommunikasjoner, den audiovisuelle sektor og
informasjonssektoren, datafortrolighet og eiendomsrett,

G. henstiller innstendig partene i EØS om å innføre felles
og omforente reguleringsbestemmelser med sikte på

vern av immaterialrett, datafortrolighet og
informasjonssikkerhet,

H. foreslår at det opprettes regionale investeringsfond for
den audiovisuelle sektor, idet det tas hensyn til at den
offentlige sektors deltakelse er av avgjørende
betydning i små eller mellomstore stater og/eller små
språksamfunn,

I. understreker betydningen av å integrere de sentral-
og østeuropeiske stater i debatten om og utviklingen
av informasjonssamfunnet,

Transeuropeiske nett på transportområdet

J. anbefaler en videreføring og realisering av samarbeidet
mellom EFTA og EU med hensyn til planleggingen
av en transeuropeisk transportnettstruktur som
omfatter hele EØS samt de sentral- og østeuropeiske
stater,

K. anmoder medlemsstatene i Den europeiske union og
EFTA-statene om å videreutvikle det felles arbeid
utført av finansministrene i EFTA og EU med hensyn
til utbygging av infrastruktur,

L. understreker betydningen av å opprette samkjørte
transeuropeiske nett mellom EFTA og EU for alle
transportgrener,

II KONKURRANSEPOLITIKK/STATSSTØTTE

På området konkurransepolitikk/statsstøtte

- har tatt til etterretning arbeidsdokumentet om disse
spørsmål (PE 209.663),

- anmoder EØS-rådet og Europakommisjonen om å
holde medlemmene av komiteen underrettet om
utviklingen innen konkurransepolitikk og statsstøtte,
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delta i Den rådgivende komité for like muligheter for
kvinner og menn. EFTA-siden bør også knyttes til EUs
nettvirksomhet og, i alminnelighet, til utvekslingen av
erfaringer over grensene. Samarbeidet bør særlig
styrkes i forbindelse med likestilling på områdene
yrkesrettet opplæring, lavtlønnsyrker og atypiske
yrker, adgang til arbeidsmarkedet, særlige hindringer
som særskilt rammer det ene eller det annet kjønn,
samt kvinners adgang til politisk virksomhet,

D. på området fattigdom og sosial utestenging bør EØS-
komiteen undersøke nærmere på hvilken måte EFTA
kan delta i det nye programmet i påvente av dets
vedtakelse i EUs ministerråd,

E. EØS-komiteen bør nøye undersøke på hvilken måte
EFTA-siden kan delta i EUs virksomhet på området
folkehelse, på bakgrunn av sakens omfattende natur,
og i de flerårige programmene for forebygging av kreft,
kamp mot narkotikamisbruk, AIDS og andre
overførbare sykdommer samt i programmene for
utdanning og opplysning innen helsevern. Som et
utgangspunkt kunne EFTA, der det er aktuelt, delta i
EUs rådgivningsapparat på dette området,

F. på et mer generelt plan ønsker Parlamentariker-
komiteen for EØS en sterk deltakelse fra EFTA-siden
ved oppfølgingen av hvitboken om sosialpolitikk.

III SOSIALPOLITIKK

På området sosialpolitikk framsetter EØS-komiteen
følgende anbefalinger:

A. i alminnelighet og for å fremme den sosiale dimensjon
må viktige sosiale spørsmål settes på EØS-
dagsordenen. EØS-avtalens muligheter må utnyttes
fullt ut. Parlamentarikerkomiteen for EØS anbefaler
derfor at EØS-komiteen begynner å undersøke
nærmere på hvilken måte EFTA kan delta i og knyttes
til EUs virksomhet i forbindelse med sysselsetting,
likestilling mellom kvinner og menn, sosial utestenging
og folkehelse,

B. med hensyn til sysselsetting må det undersøkes på
hvilken måte EFTA-statene kan delta i Den faste
sysselsettingskomité. EFTA-siden bør også knyttes til
nettvirksomheten og, i alminnelighet, til utvekslingen
av informasjon over grensene i det europeiske system
for arbeidsformidling (EURES). Den årlige rapporten
“Sysselsetting i Europa” bør også omfatte EFTA-
statene,

C. med hensyn til likestilling mellom kvinner og menn
bør det undersøkes på hvilken måte EFTA-statene kan
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretaks-
sammenslutning (Sak nr. IV/M.522 - Scandinavian Project)

Kommisjonen vedtok 28.11.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en kopi av
vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr. +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretaks-
sammenslutning (Sak nr. IV/M.503 - British Steel/Svensk Stål/NSD)

Kommisjonen vedtok 7.11.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og
å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en kopi av
vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr. +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretaks-
sammenslutning (Sak nr. IV/M.519 - Ericsson-Raychem)

Kommisjonen vedtok 21.11.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en kopi av
vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr. +32 2 296 43 01

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

94/EØS/50/13

94/EØS/50/14

94/EØS/50/15
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretaks-
sammenslutning (Sak nr. IV/M.528 - British Aerospace/VSEL)

Kommisjonen vedtok 24.11.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr. +32 2 296 43 01

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Italia for fremme av landbruksvarer, statsstøttenr.
N 57/94 (se EFT nr. C 347 av 8.12.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Tyskland til fordel for ledelsens planlagte oppkjøp
av tidligere Ziegelwerk Woldegk GmbH, Woldegk, Mecklenburg-Vorpommern, statsstøttenr. N 297/94
(se EFT nr. C 347 av 8.12.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten gitt til det danske foretaket Kaj Neckelmann A/S (på området syntetiske
fibre), statsstøttenr. N 359/94 (se EFT nr. C 347 av 8.12.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten Tyskland har gitt til MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH,
Hettstedt, statsstøttenr. N 296/94 (se EFT nr. C 347 av 8.12.1994 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
C 5/94 (N 24/94)

Tyskland

Kommisjonen har avsluttet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten Tyskland planlegger å gi Gebrüder Welger GmbH & Co. KG, Niedersachsen (se EFT nr. C 347 av
8.12.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsmelding om anvendelse av EF-traktatens artikkel
92 og 93 og EØS-avtalens artikkel 61 på statsstøtte i luftfartsektoren

Kommisjonen har offentliggjort kommisjonsmelding om anvendelse av EF-traktatens artikkel 92 og 93
og EØS-avtalens artikkel 61 på statsstøtte i luftfartsektoren i EFT nr. C 350 av 10.12.1994. Kommisjonen
vil følge disse retningslinjer fra den dag de offentliggjøres i EF-Tidende (se ovennevnte EFT for nærmere
opplysninger)

94/EØS/50/16

94/EØS/50/17

94/EØS/50/18
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(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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 00Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 21.11 til 25.11.1994

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene til De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.

COM(94) 508 CB-CO-94-536-EN-C(1)

COM(94) 511 CB-CO-94-538-EN-C

COM(94) 530 CB-CO-94-551-EN-C

COM(94) 510 CB-CO-94-546-EN-C

COM(94) 507 CB-CO-94-534-EN-C

COM(94) 492 CB-CO-94-564-EN-C

COM(94) 504

COM(94) 533 CB-CO-94-563-EN-C

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 1907/90
om visse standarder for markedsføring av
egg

Memorandum om prognosen med hensyn
til fryst kjøtt til bearbeiding og levende dyr
til oppfôring

Rådets forslag til en prognose med hensyn
til unge hanndyr av storfe som veier inntil
300 kilogram og er beregnet på oppfôring
for perioden 1. januar til 30. juni 1995

Rådets forslag til en prognose med hensyn
til storfekjøtt til bearbeidingsindustrien for
perioden 1. januar til 30. juni 1995

Kommisjonens uttalelse om Europa-
parlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et
rådsdirektiv om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om veitransport av
farlig gods

Kommisjonsmelding til Rådet, Europa-
parlamentet, Den økonomiske og sosiale
komité og Regionkomiteen -  Det
europeiske sosialfond - ny målsetting 4

Forslag til en rådsforordning (EF) om en
felles markedsordning for tørket fôr

Melding til Europaparlamentet og Rådet
om samråd om grønnboken om mobile og
persontilknyttede kommunikasjons-
tjenester

Forslag til en rådsresolusjon om videre-
utvikling av mobile og persontilknyttede
kommunikasjonstjenester i Den europeiske
union

Rekommandasjon til et rådsvedtak om
undertegning av enkelte protokoller til
alpekonvensjonen

Rapport til Det europeiske råd om
anvendelsen av nærhetsprinsippet - 1994

18.11.1994 21.11.1994 19

18.11.1994 21.11.1994 14

21.11.1994 21.11.1994 4

16.11.1994 22.11.1994 13

22.11.1994 23.11.1994 7

23.11.1994 25.11.1994 56

23.11.1994 25.11.1994 64

25.11.1994 25.11.1994 31

Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Antall
sider

Oversendt
til Rådet

Kode Katalognr. Tittel

94/EØS/50/20
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Informasjonsrutine – tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF
(EFT nr. L 81 av 26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

94-0290-F

94-0291-NL

94-0292-NL

94-0293-UK

94-0294-UK

94-0295-UK

94-0296-D

94-0297-D

94-0298-F

94-0299-F

(3) (4)

Forskrift som tillegg til forskrift av 23. november 1987 om
sikkerhet for skip. Avsnitt 236: patrulje-, service- og redningsbåter

Samsvarsspesifikasjon for terminalutstyr beregnet på tilslutning til
den nederlandske infrastruktur for telekommunikasjoner - RE: -
T 11-12 A-nummerpresentasjon

Utkast til ellevte endring av VVR-forskrift om godkjenning av
GMP (god framstillingspraksis) for fôrvarer av 1992

Fastsettelse i samsvar med avsnitt 22.6 av en standard for tekniske
krav til terminalutstyr beregnet på tilslutning til det offentlige
telenett ved bruk av CCITT- rekommandasjon G.703 for grensesnitt
med en bithastighet på 34368 kbits/s og med 75 ohm ubalansert
impedans

Fastsettelse i samsvar med avsnitt 22.6 av en standard for tekniske
krav til terminalutstyr beregnet på tilslutning til det offentlige
telenett ved bruk av CCITT-rekommandasjon G.703 for grensesnitt
med en bithastighet på 8448 kbit/s og med 75 ohm ubalansert
impedans

Fastsettelse i samsvar med avsnitt 22.6 av en standard for tekniske
krav til terminalutstyr beregnet på tilslutning til digitale leide
samband i det offentlige telenett ved bruk av CCITT-rekom-
mandasjon X.21BIS for grensesnitt med en bithastighet på inntil 64
kbit/s.

Lisensieringsforskrifter ETS 300 086, ETS 300 113 og ETS 300 219
med nasjonale tillegg for serviceinstallasjoner samt trunkede og
radiobaserte datainstallasjoner

Endring i liste B i de generelle administrative forskrifter i for-
bindelse med lov om tekniske arbeidsmaterialer av mars 1992, idet
endringen innarbeides i sikkerhetsforskrift for vedlikehold av broer
(GUV 15.5)

Forskrift om forebygging av risikoer i forbindelse med bruk av
køysenger i hjemmet eller i kommunale bygninger

Forskrift om obligatorisk anvendelse av standarder

Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på

tre måneder utløper(2)

26.12.1994

29.12.1994

28.12.1994

28.12.1994

27.12.1994

28.12.1994

27.12.1994

30.12.1994

29.12.1994

30.12.1994

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4) er av den mening av dersom en medlemsstat vedtar en teknisk forskrift
som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til Kommisjonen
eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor tredjemann etter vilkårene
i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at partene i en tvist har rett til å
forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske forskrifter det ikke er gitt melding
om, som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17.3.1989, s. 3 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4.5.1994, s. 8.

(1) År – registreringsnummer – opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

94/EØS/50/21
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 00Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.520 - Direct Line/Bankinter)

1. Kommisjonen mottok 2.12.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der Direct Line Group Limited i gruppen Royal
Bank of Scotland plc og Bankinter S.A. overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Bankinter Aseguradora Directa S.A. ved kjøp av aksjer i et
nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. Den økonomiske sektor som berøres av foretakssammenslutningen, er skadeforsikring.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 350 av 10.12.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.520 - Direct Line/Bankinter, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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