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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

94/EØS/57/01EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 30/94
av 15. desember 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).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/20/EF av 30. mai 1994
om mekaniske koplinger for motorvogner og deres tilhengere
samt festing av koplingene på disse kjøretøyene(2) skal innlemmes
i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel I etter nr. 45q (rådsdirektiv 93/94/
EØF) skal nytt nr. 45r lyde:

“45r. 394 L 0020: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/20/
EF av 30. mai 1994 om mekaniske koplinger for
motorvogner og deres tilhengere samt festing av

koplingene på disse kjøretøyene (EFT nr. L 195 av
29.7.1994, s. 1).

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

I vedlegg I tilføyes følgende i nr. 3.3.4:

12 for Østerrike
17 for Finland
IS for Island
16 for Norge
5 for Sverige”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/20/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. februar 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, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

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

(2) EFT nr. L 195 av 29.7.1994, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/20/EF

av 30. mai 1994

om mekaniske koplinger for motorvogner og deres tilhengere samt festing av koplingene på
disse kjøretøyene(*)

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(3),, og

ut fra følgende betraktninger:

Det indre marked skal utgjøre et område uten indre grenser, der
fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital
er sikret. Det må derfor vedtas nødvendige tiltak med dette mål.

De tekniske krav som motorvogner og deres tilhengere må
oppfylle i henhold til nasjonal lovgivning, berører bl.a. mekaniske
koplinger for disse kjøretøyene.

Disse krav er ulike fra medlemsstat til medlemsstat. Det er derfor
nødvendig at alle medlemsstater vedtar de samme krav, i tillegg
til eller i stedet for gjeldende regler, særlig for å kunne
gjennomføre EØF-typegodkjenningsrutinen fastsatt i rådsdirektiv
70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner
og deres tilhengere(4).

Dette direktiv er et av særdirektivene i forbindelse med EØF-
typegodkjenningsrutinen fastsatt ved direktiv 70/156/EØF.
Bestemmelsene fastsatt i direktiv 70/156/EØF om systemer, deler
og tekniske enheter får derfor anvendelse på dette direktiv.

Med henblikk på å bedre trafikksikkerheten og lette
utskiftbarheten av motorvognene og deres tilhengere i den
internasjonale trafikk, er det viktig at alle kjøretøytyper som
danner et vogntog eller et semitrailervogntog, er utstyrt med
standardiserte og harmoniserte mekaniske koplingssystemer.

Det er ønskelig å følge de tekniske krav i ECEs (De forente
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa) reglement nr. 55
om ensartede bestemmelser om mekaniske koplinger for
kjøretøykombinasjoner. Dette reglement er vedlagt avtalen av
20. mars 1958 om innføring av ensartede vilkår for
typegodkjenning og gjensidig anerkjennelse av typegodkjenning
for motorvognutstyr og -deler.

Det er hovedsakelig internasjonale ISO-standarder som er tatt i
betraktning med henblikk på ensartet dimensjonering av
mekaniske koplingssystemer, for å sikre utskiftbarheten av
enkeltkjøretøyer i vogntog eller semitrailervogntog, og for å
garantere fritt varebytte i medlemsstatene -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I dette direktiv menes med:

- «kjøretøy»: enhver ferdigoppbygd eller delvis oppbygd
motorvogn som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/
EØF, som er beregnet på å kjøres på vei, som har minst
fire hjul og en høyeste konstruksjonshastighet over 25
km/t og dens tilhengere, med unntak av kjøretøyer som
går på skinner, og jordbruks- og skogbrukstraktorer
og alle mobile maskiner,

- «mekanisk koplingstype»: en mekanisk kopling som
kan typegodkjennes som del i henhold til artikkel 2 i
direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 2
Medlemsstatene kan ikke nekte:

- EØF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning
av et kjøretøy, eller nekte eller forby at et kjøretøy
selges, registreres, tas i bruk eller brukes med
begrunnelse i at montering av mekanisk kopling på
kjøretøyet er valgfritt,

(*) Denne EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 195 av 29.7.1994, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/94 av 15. desember
1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 134 av 25.5.1992, s. 36.

(2) EFT nr. C 313 av 30.11.1992, s. 10.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 29. oktober 1992 (EFT nr. C 305
av 23.11.1992, s. 115). Rådets felles holdning av 27. september 1993
(ennå ikke offentliggjort i EFT). Europaparlamentsbeslutning av
9. mars 1994 (ennå ikke kunngjort i EFT).

(4) EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
92/53/EØF (EFT nr. L 225 av 10.8.1992, s. 1).
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- verken EØF-typegodkjenning av en del, nasjonal
typegodkjenning av en del til en mekanisk kopling, eller
forby salg eller bruk av en mekanisk kopling,

dersom kravene i vedleggene til dette direktiv er oppfylt.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest atten
måneder etter at det er vedtatt. 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 disse bestemmelsene atten måneder etter
vedtakelsen av dette direktiv.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mai 1994.

For Europaparlamentet For Rådet

E. KLEPSCH Th. PANGALOS

President Formann



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.57/ 31.12.1994

 00

04

LISTE OVER VEDLEGG

VEDLEGG I I Virkeområde, definisjoner, søknad og utstedelse av EØF-
typegodkjenning, utvidelse av typegodkjenningen, produksjonssamsvar

VEDLEGG II Eksempel på merking av EØF-typegodkjenning

VEDLEGG III Opplysningsdokument for typegodkjenning av mekaniske koplinger

VEDLEGG IV EØF-typegodkjenningsdokument for mekaniske koplinger

VEDLEGG V Krav til mekaniske koplinger

VEDLEGG VI Prøving av mekaniske koplinger

VEDLEGG VII Krav til montering av mekaniske koplinger på kjøretøyer

VEDLEGG VIII Opplysningsdokument for typegodkjenning av kjøretøyer

VEDLEGG IX EØF-typegodkjenningsdokument for kjøretøyer



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende31.12.1994 Nr.57/0005

VEDLEGG I

1. VIRKEOMRÅDE

1.1. Dette direktiv får anvendelse på mekaniske koplinger for motorvogner og deres tilhengere
samt på montering av disse på de veigående kjøretøyene beskrevet i artikkel 1.

1.2. Dette direktiv fastsetter de krav som mekaniske koplinger bestemt for sammenkoplinger av
kjøretøyer skal oppfylle for å:

- sikre kompatibilitet ved sammenkopling av motorvogner med ulike typer tilhengere,

- sikre trygg sammenkopling av kjøretøyer under alle driftsforhold,

- sikre trygge framgangsmåter for sammenkopling og frakopling.

1.3. Koplingene klassifiseres etter type, og det skjelnes mellom:

- standardkoplinger (se punkt. 2.1.11),

- ikke-standardiserte koplinger (se punkt 2.1.12).

Følgende klassifisering skal brukes:

1.3.1. Klasse A: Koplingskuler og trekkramme (se punkt 1 i vedlegg V)

1.3.1.1. Klasse A 50-1 til A 50-3: Standard koplingskuler 50 og trekkramme med flens

1.3.1.2. Klasse A 50-X: Ikke-standardiserte koplingskuler 50 og trekkramme

1.3.2. Klasse B: Koplingshoder (se punkt 2 i vedlegg V)

1.3.2.1. Klasse B 50-X: Ikke-standardiserte koplingshoder 50

1.3.3. Klasse C: Automatiske bøylekoplinger

1.3.3.1. Klasse C 50: Bøylekoplinger 50

Klasse C 50-1 til C 50-6: Standard bøylekoplinger 50 (se tabell 3 og 4 under punkt 3 i
vedlegg V)

1.3.3.2. Klasse C 50-X: Ikke-standardiserte bøylekoplinger 50

1.3.4. Klasse D: Trekkøyne

1.3.4.1. Klasse D 50: Trekkøyne 50

Klasse D 50-A: Standard trekkøyne 50 til sveising (se figur 9 og
tabell 5 i vedlegg V)

Klasse D 50-B: Standard trekkøyne 50 til skruing

Klasse D 50-C: Standard trekkøyne D 50-C1 og D 50-C2 til bolting (se figur 11
og 12 samt tabell 5 i vedlegg V)
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1.3.4.2. Klasse D 50-X: Ikke-standardiserte trekkøyne 50 (se figur 9 i vedlegg V)

1.3.5. Klasse E: Ikke-standardiserte drag

1.3.6. Klasse F: Ikke-standardiserte trekkbjelker

1.3.7. Klasse G: Svingskiver

1.3.7.1. Klasse G 50: Standard svingskiver 50 (se figur 15 og tabell 7 i vedlegg V)

1.3.7.2. Klasse G 50-X: Ikke-standardiserte svingskiver 50

1.3.8. Klasse H: King-pins

1.3.8.1. Klasse H 50-X: Ikke-standardiserte king-pins 50

1.3.9. Klasse J: Ikke-standardiserte monteringsplater

1.3.10. Klasse S: Andre ikke-standardiserte koplinger

2. DEFINISJONER

2.1. Mekaniske koplinger mellom motorvogner og deres tilhengere omfatter alle deler og alle
innretninger på kjøretøyenes rammer, bærende karosserideler og understell som forbinder
trekkvogner og tilhengere.

Herunder hører også faste eller løse deler til festing, justering eller betjening av ovennevnte
koplinger.

2.1.1. Koplingskulene og trekkrammene nevnt i punkt 1.3.1. er mekaniske koplinger på trekkvognen
med en kuleinnretning og trekkrammer for tilkopling til tilhengeren med et koplingshode.

2.1.2. Koplingshodene nevnt i punkt 1.3.2. er mekaniske koplinger på tilhengerdraget for tilkopling
til trekkvogner med koplingskuler.

2.1.3. Bøylekoplingene nevnt i punkt 1.3.3. er mekaniske koplinger på trekkvogner med et
koplingsdeksel og en automatisk lukke- og låsebolt for tilkopling til tilhengeren ved hjelp av
et trekkøye.

2.1.4. Trekkøynene nevnt i punkt 1.3.4. er mekaniske koplinger montert på tilhengerdraget med et
parallelt hull for kopling av automatiske bøylekoplinger.

2.1.5. Dragene nevnt i punkt 1.3.5. er påløpsinnretninger eller lignenede utstyr montert foran på
tilhengeren eller på dets understell, og er beregnet på tilkopling til en trekkvogn ved hjelp av
trekkøyne, koplingshoder og lignende koplinger.

Dragene kan festes på tilhengeren på en slik måte at de er fritt bevegelige i vertikalt plan og
dermed ikke overføre vertikale belastninger (bevegelige drag), eller de kan festes slik at de
ikke kan beveges vertikalt og dermed overføre vertikal belastning (stive drag). Drag som ikke
kan beveges vertikalt kan være stive eller avfjærede.

Dragene kan også bestå av flere deler og være justerbare eller regulerbare i høyden. Dette
direktiv gjelder bare drag som utgjør en egen enhet, og som ikke er en del av tilhengerens
understell.

2.1.6. Trekkbjelkene nevnt i punkt 1.3.6. omfatter alle deler og alle innretninger som er montert
mellom koplingene, som koplingskuler og bøylekoplinger, og rammen (f.eks. bakre tverrgående
sville), bærende karosserideler eller trekkvognens understell.
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2.1.7. Svingskivene nevnt i punkt 1.3.7 er plateformede koplinger som brukes på trekkvogner med
automatisk koplingslås, og som sammenkoples med king-pinsene nevnt i punkt 1.3.8.

2.1.8. King-pinsene nevnt i punkt 1.3.8 er boltformede koplinger som er montert på semitrailere og
sammenkoplet med trekkvognen ved hjelp av svingskiver.

2.1.9. Monteringsplatene nevnt i punkt 1.3.9 omfatter alle deler og innretninger som brukes til å
sammenkople svingskivene med trekkvognens ramme. Monteringsplaten kan være horisontalt
bevegelig (f.eks. flyttbar svingskive).

2.1.10. Styrekiler er deler montert på semitraileren som kontrollerer tvangsstyringen av den sammen
med den flyttbare svingskiven.

2.1.11. Standardkoplinger er klassifisert i punkt 1.3, og er i samsvar med standardmål og standardverdier
angitt i dette direktiv. De er utskiftbare innenfor klassen, uansett type og produsent.

2.1.12. Ikke-standardiserte koplinger er koplinger i klasse A til J som ikke hører inn under
klassifiseringen av standardkoplinger, men som kan være sammenkoplet med standardkoplinger
i de respektive klasser.

2.1.13. De ulike koplingene nevnt i punkt 1.3.10 er mekaniske koplinger til bruk i en overgangsperiode
eller unntaksvis, og som ikke hører inn under noen av klassene A til J (f.eks. koplinger som er
i samsvar med nasjonale standarder eller beregnet på tung veitransport.

2.1.14. Fjernstyringsinnretninger er innretninger som gjør det mulig å betjene en utilgjengelig kopling
fra siden av kjøretøyet eller fra førerhuset.

2.1.15. Fjernindikatorer er innretninger som ved hjelp av symboler gir føreren i førerhuset signaler
om at sammenkoplingen har funnet sted og at sikkerhetsinnretningene er tilkoplet.

2.1.16. En type mekaniske koplinger er en gruppe innretninger som ikke avviker innbyrdes på vesentlige
punkter som:

2.1.16.1 koplingsklasse,

2.1.16.2. varemerke eller handelsnavn,

2.1.16.3. ytre form, hoveddimensjoner eller andre vesentlige konstruksjonsforskjeller,

2.1.16.4. standardverdier D, S, V og U.

2.1.17. En tilkopling er automatisk dersom rygging av trekkvognen inntil tilhengeren er tilstrekkelig
for en fullstendig og korrekt sammenkopling uten inngrep utenfra, dersom koplingen låses
automatisk, og dersom sikkerhetsinnretningene gir signal. Automatisk tilkopling krever bruk
av automatiske koplinger.

2.1.18. «D-verdien» defineres som den teoretiske referansekraft for den horisontale kraft mellom
trekkvognen og tilhengeren.

D-verdien er grunnlag for beregning av horisontal belastning ved dynamiske prøver.

Følgende formel gjelder for mekaniske koplinger som ikke er beregnet på overføring av vertikale
belastninger:

   D = g x             (k N)T x R
T + R
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Følgende formel gjelder for mekaniske koplinger beregnet på påhengsvogner:

Følgende formel gjelder for svingskiver på traktorer og lignende kjøretøyer:

der:

T = trekkvognens største teknisk tillatte masse uttrykt i tonn (også trekkvogner for
semitrailere), herunder eventuelt en påhengsvogns vertikalbelastning;

R = største teknisk tillatte masse i tonn på tilhenger med hengslet drag eller semitrailer;

C = summen av største tillatte akseltrykk i tonn på påhengsvogn med største tillatte belastning
(se punkt 2.1.20.);

U = svingskivens vertikalbelastning i tonn;

S = statisk vertikal belastning S i kg er den del av påhengsvognens masse som overføres til
koplingspunktet under statiske forhold;

g = tyngdeakselerasjon (satt til 9,81 m/s2).

2.1.19. «V-verdien» defineres som den teoretiske referansekraft for amplituden av vertikalkraften
mellom en trekkvogn og påhengsvogner hvis største tillatte masse overstiger 3,5 tonn (se
punkt 2.1.21.). V-verdien er grunnlag for beregning av vertikal belastning ved dynamiske
prøver:

der:

a er en ekvivalent vertikalakselerasjon ved koplingspunktet som avhengig av fjæringstypen
på trekkvognens bakaksel/bakaksler inneholder en konstant faktor:

a
1
 = 1,8 m/s2 for kjøretøyer med luftfjæring eller tilsvarende (som definert i i direktiv

85/3/EØF);

a
2
 = 2,4 m/s2 for kjøretøyer med annen fjæring;

x er lengden i meter på tilhengerens lasteareal (se figur 1);

l er dragets teoretiske lengde i meter, d.v.s. avstanden fra midten av trekkøyet til midten av
akselen (se figur 1);

=  ³ 1,0 (der resultatet er en verdi mindre enn 1,0, skal den anvendte verdi være
minst 1).

T x C
T + C

 D
c
 = g x            (k N)

0,6 x T x R
T + R - U

   D = g x                      (k N)

 V = a .           . CX2

I2

x2

12
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Figur 1
Dimensjoner for påhengsvogn

2.1.20. Med «påhengsvogn» menes en tilhenger med fast kopling som ikke kan beveges vertikalt (i
forhold til tilhengeren) og hvis aksel/aksler er montert nær midten av kjøretøyets tyngdepunkt
(ved ensartet lasting), slik at bare en svak vertikal belastning som ikke overstiger 10% av
tilhengerens største tillatte masse eller 1 000 kg (den laveste verdien av disse to), overføres til
trekkvognen.

Den største tillatte masse for en påhengsvogn som det skal tas hensyn til, skal være den masse
som overføres til bakken av påhengsvognens aksel/aksler når den er koplet til trekkvognen og
lastet til største belastning.

2.1.21. Kjøretøyer som ikke hører inn under noen av de ovenstående klasser skal behandles på samme
måte som de typer de ligner mest.

2.1.22. Med «kjøretøytype» menes kjøretøyer som ikke avviker innbyrdes med hensyn til følgende
hovedspesifikasjoner: de relevante delers konstruksjon, dimensjoner, form og materialer med
hensyn til monteringen av trekkvognens kopling, eller forparten dersom det dreier seg om en
tilhenger, i den grad de oppfyller kravene i vedlegg VII.

3. EØF-TYPEGODKJENNING AV EN DEL

3.1. Søknad om EØF-typegodkjenning

3.1.1. Søknad om EØF-typegodkjenning av en mekanisk kopling i henhold til artikkel 3 nr. 4 i
direktiv 70/156/EØF skal innsendes av produsenten.

3.1.2. Mønster for opplysningsdokument er oppført i vedlegg III.

3.1.3. Følgende skal framlegges for den tekniske instans med ansvar for gjennomføringen av
typegodkjenningsprøvene:

3.1.3.1. en mekanisk kopling som er representativ for denne typen og som vanligvis ikke kan males.
Den tekniske instans eller de myndigheter som er ansvarlige for typegodkjenningen kan også
anmode om ytterligere koplinger,

3.1.3.2. den tekniske instans med ansvar for typegodkjenningsprøvene kan også anmode om visse
deler, f.eks. monteringsplater eller trekkrammer, tilleggstegninger eller prøver av materialene
som brukes,
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3.1.3.3. for en mekanisk kopling som er konstruert for en særskilt kjøretøytype, skal produsenten av
koplingen også innsende monteringsdata som kjøretøyprodusenten har levert i henhold til
direktiv 92/21/EØF (1); den tekniske instans kan kreve at et kjøretøy som er representativt for
typen, skal innleveres.

3.2. Merking av prøveeksemplarer

3.2.1. Hvert prøveeksemplar av den særskilte koplingstypen som er nevnt i punkt 3.1.1., og som det
er søkt om typegodkjenning for, skal merkes på følgende måte:

3.2.2. fabrikkmerke, handelsnavn eller produsenten navn (eventuelt varemerke);

3.2.3. type og eventuelt modell;

3.2.4. tilstrekkelig plass til merking av EØF-typegodkjenningen og ytterligere opplysninger, som
anført i punkt 3.3.4..

3.3. Innvilgelse av EØF-typegodkjenning

3.3.1. Forutsatt at de relevante krav er oppfylt, skal EØF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 nr.
3, eventuelt artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF, innvilges.

3.3.2. Mønster for EØF-typegodkjenningsdokument er oppført i vedlegg IV.

3.3.3. Hver godkjente type mekanisk kopling skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar
med vedlegg VII i direktiv 70/156/EØF. Samme medlemsstat kan ikke tildele samme nummer
til en annen type mekanisk kopling.

3.3.4. Enhver mekanisk kopling som er i samsvar med en type mekanisk kopling godkjent i henhold
til dette direktiv, skal på et synlig og lett tilgjengelig sted angitt i godkjenningsdokumentet
bære et internasjonalt merke som inneholder:

1 for Forbundsrepublikken Tyskland

2 for Frankrike

3 for Italia

4 for Nederland

6 for Belgia

9 for Spania

11 for Det forente kongerike

13 for Luxembourg

18 for Danmark

21 for Portugal

IRL for Irland

EL for Hellas.

(1) EFT nr. L 129 av 14.5.1992, s. 1.
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3.3.4.1. Et rektangel med bokstaven «e» i midten etterfulgt av identifikasjonsnummeret eller
nasjonalitetsbokstavene til den medlemsstat som har tildelt typegodkjenningen.

3.3.4.2. Et tosifret tall med nummeret på den siste endring av direktivet (for dette direktivet er nummeret
00) og avsnitt 4 av typegodkjenningsnummeret som angitt på typegodkjenningsdokumentet
(se vedlegg IV), i nærheten av rektangelet for godkjenningsmerket.

3.3.4.3. Følgende tilleggsmerker plassert etter ønske i nærheten av rektangelet:

- koplingsklasse og

- tillatte verdier for D, S, V og U dersom dette er relevant.

3.3.5. Godkjenningsmerket skal ikke kunne slettes og være lett leselig, også når koplingen er montert
på kjøretøyet.

3.3.6. Eksempler på godkjenningsmerke er angitt i vedlegg II i dette direktiv.

3.4. Endring av type mekanisk kopling og utvidelse av EØF-typegodkjenningen

3.4.1. I tilfelle endring av en type som er godkjent i henhold til dette direktiv, får bestemmelsene i
artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

4. EØF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY

4.1. Søknad om EØF-typegodkjenning

4.1.1. Søknaden om EØF-typegodkjenning i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF for en
kjøretøytype med hensyn til den type mekanisk kopling den er utstyrt med, skal innsendes av
produsenten.

4.1.2. Mønster for opplysningsdokument er angitt i vedlegg VIII.

4.1.3. Følgende skal innsendes til den tekniske instans med ansvar for gjennomføringen av
typegodkjenningsprøvene:

4.1.3.1. et kjøretøy som er representativt for typen og som kan utstyres med EØF-typegodkjent kopling;

4.1.3.2. type(r) mekanisk(e) kopling(er), herunder eventuelt dens/deres monteringsplater, dersom
kjøretøytypen er utstyrt med en mekanisk kopling som første utstyr av produsenten; EØF-
typegodkjenningen for koplingen(e) skal også stilles til rådighet.

4.2. Utstedelse av EØF-typegodkjenning

4.2.1. Dersom de relevante krav er oppfylt, skal EØF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 nr. 3
og 4 i direktiv 70/156/EØF utstedes.

4.2.2. Mønster for EØF-typegodkjenning er angitt i vedlegg IX.

4.2.3. Hver godkjente kjøretøytype skal tildeles at godkjenningsnummer i henhold til vedlegg VII til
direktiv 70/156/EØF. Samme medlemsstat kan ikke tildele samme nummer til en annen
kjøretøytype.

4.3. Endring av kjøretøytype og utvidelse av EØF-typegodkjenningen

4.3.1. I tilfelle endring av en kjøretøytype i henhold til dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5
i direktiv 70/156/EØF anvendelse.
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4.3.2. Innehaveren av EØF-typegodkjenningen kan anmode om at den utvides til andre koplingstyper
eller -klasser.

Godkjenningsmyndighetene tildeler denne utvidelsen på følgende vilkår:

4.3.2.1. EØF-typegodkjenning er allerede utstedt til den nye koplingstypen,

4.3.2.2. den er egnet for den kjøretøytypen det er søkt om utvidelse av EØF-typegodkjenning for,

4.3.2.3. monteringen av koplingen på kjøretøyet tilsvarer den som er innsendt med henblikk på EØF-
typegodkjenning av en del.

4.3.3. For standardkoplinger i klasse A, C, D og G får EØF-typegodkjenning anvendelse også på
andre koplinger i samme klasse uten at ytterligere kontroll av monteringen eller utvidelse av
EØF-typegodkjenningen er nødvendig.

5. KRAV

5.1. De mekaniske koplinger mellom motorvogner og deres tilhengere skal produseres og monteres
i samsvar med god ingeniørpraksis og være sikre å betjene.

5.2. Kjøretøyene skal kunne sammenkoples og frakoples av en enkelt person uten bruk av verktøy.
Bare automatiske koplinger som gjør automatisk tilkopling mulig, skal brukes til tilkopling av
tilhengere med største tillatte masse over 3,5 tonn.

5.3. Mekaniske koplinger skal være slik utformet og produsert at de ved normal bruk, korrekt
vedlikehold og rettidig utskifting av slitte deler til rett tid fortsatt vil fungere tilfredsstillende.

5.4. Hver kopling skal følges av monterings- og betjeningsanvisninger som gir tilstrekkelige
opplysninger til at en kompetent person kan montere og betjene koplingen på riktig måte.
Disse opplysningene skal være skrevet på de(t) språk som brukes i den medlemstat der koplingen
skal selges. For koplinger som leveres til samlebånd for produksjon av kjøretøyer eller
karosserier, kan bestemmelsene om monterings- og betjeningsanvisninger for hver kopling
fravikes. I dette tilfelle skal produsenten av kjøretøyer og karosserier påse at brukeren av
kjøretøyet mottar de opplysninger som nødvendige for å betjene koplingen.

5.5. Det kan bare brukes materialer hvis egenskaper i forbindelse med bruken av dem er fastsatt
ved en standard eller materialer hvis egenskaper er angitt i dokumentet nevnt i punkt 3.1.2.

5.6. Alle deler til mekaniske koplinger som i tilfelle feil kan forårsake atskillelse av de to kjøretøyene,
skal være laget av stål. Andre materialer kan brukes dersom deres likeverdighet er blitt godkjent
av produsenten på en måte som er tilfredsstillende for den tekniske instans.

5.7. Alle koplinger skal være konstruert for mekanisk låsing og de skal i lukket stilling sikres ved
minst en mekanisk sikkerhetsinnretning, med mindre ytterligere krav er anført i vedlegg V.

5.8. Mekaniske koplinger skal oppfylle kravene i vedlegg V.

5.9 Belastningskrav

5.9.1. Mekaniske koplinger skal underkastes prøvene nevnt i vedlegg VI.

5.9.2. Disse prøvene skal ikke medføre varige deformasjoner, brudd, sprekker eller andre synlige
ytre forringelser som hindrer at koplingen fungerer tilfredsstillende.

5.10. Monteringen av mekaniske koplinger på kjøretøyer skal kontrolleres i henhold til kravene i
vedlegg VII. Dette krav gjelder både EØF-typegodkjenning av kjøretøy og EØF-
typegodkjenning av en mekanisk kopling til en særskilt type kjøretøy.
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5.11. Ovennevnte krav og kravene i vedlegg V, VI og VII gjelder også, alt etter omstendighetene,
for diverse andre koplinger klasse S.

6. PRODUKSJONSSAMSVAR

6.1. Vanligvis skal tiltak for å sikre produksjonssamsvar tas i henhold til bestemmelsene fastsatt i
artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.

6.2. Vedkommende myndighet skal normalt foreta en årlig kontroll.
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VEDLEGG II

a) Eksempel på EØF-typegodkjenningsmerke av bøylekoplinger

Koplingen med ovenstående EØF-typegodkjenning er en ikke-standardisert bøylekopling i
klasse C 50-X med største tillatte D-verdi på 130 kN, største tillatte D

c
-verdi på 90 kN, største

tillatte vertikalbelastning under statiske forhold på 1 000 kg og største tillatte V-verdi på 35
kN som det er utstedt EØF-typegodkjenning for i forbundsrepublikken Tyskland (e 1) under
nummer 0207. De første to sifrene 00 viser at denne delen er blitt godkjent i samsvar med
bestemmelsene i den opprinnelige utforming av dette direktiv.

b) Eksempel på EØF-typegodkjenningsmerke av trekkøye

Koplingen med ovenstående EØF-typegodkjenning er et ikke-standardisert trekkøye 50 i klasse
D 50-X til sveising med største tillatte D-verdi på 130 kN, største tillatte Dc-verdi på 100 kN,
største tillatte vertikalbelastning under statiske forhold på 1 000 kg, og største tillatte V-verdi
på 50 kN som det er utstedt EØF-typegodkjenning for i forbundsrepublikken Tyskland (e 1)
under nummer 1934. De første to sifrene 00 viser at denne delen er blitt godkjent i samsvar
med bestemmelsene i den opprinnelige utforming av dette direktiv.
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c) Eksempel på EØF-typegodkjenningsmerke av svingskive

Koplingen med ovenstående EØF-typegodkjenning er en ikke-standardisert svingskive i klasse
G 50-X med største tillatte D-verdi på 180 kN og største tillatte svingskivebelastning på 26
tonn som det er utstedt EØF-typegodkjenning for i forbundsrepublikken Tyskland (e 1) under
nummer 0015. De første to sifrene 00 viser at denne delen er blitt godkjent i samsvar med
bestemmelsene i den opprinnelige utforming av dette direktiv.

d) Eksempel på EØF-typegodkjenningsmerke av king-pin

Koplingen med ovenstående EØF-typegodkjenning er en ikke-standardisert king-pin i klasse
H 50-X med største tillatte D-verdi på 162 kN som det er utstedt EØF-typegodkjenning for i
forbundsrepublikken Tyskland (e 1) under nummer 1989. De første to sifrene 00 viser at
denne delen er blitt godkjent i samsvar med bestemmelsene i den opprinnelige utforming av
dette direktiv.

e) Eksempel på EØF-typegodkjenningsmerke av koplingskule med tilhengerfeste

Koplingen med ovenstående EØF-typegodkjenning er et ikke-standardisert tilhengerfeste i
klasse A 50-X med største tillatte D-verdi på 18 kN og største tillatte vertikalbelastning under
statiske forhold på 75 kg som det er utstedt EØF-typegodkjenning for i forbundsrepublikken
Tyskland (e 1) under nummer 0304. De første to sifrene 00 viser at denne delen er blitt godkjent
i samsvar med bestemmelsene i den opprinnelige utforming av dette direktiv.
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f) Eksempel på EØF-typegodkjenningsmerke av koplingshode

Koplingen med ovenstående EØF-typegodkjenning er et ikke-standardisert koplingshode i
klasse B 50-X med største tillatte D-verdi på 18 kN og største tillatte vertikalbelastning under
statiske forhold på 75 kg som det er utstedt EØF-typegodkjenning for i forbundsrepublikken
Tyskland (e 1) under nummer 1993. De første to sifrene 00 viser at denne delen er blitt godkjent
i samsvar med bestemmelsene i den opprinnelige utforming av dette direktiv.

g) Eksempel på EØF-typegodkjenningsmerke av drag

Koplingen med ovenstående EØF-typegodkjenning er et ikke-standardisert drag for
påhengsvogn i klasse E med største tillatte D-verdi på 109 kN, største tillatte vertikalbelastning
under statiske forhold på 1 000 kg og største tillatte V-verdi på 50 kN som det er utstedt EØF-
typegodkjenning for i forbundsrepublikken Tyskland (e 1) under nummer 0013. De første to
sifrene 00 viser at denne delen er blitt godkjent i samsvar med bestemmelsene i den opprinnelige
utforming av dette direktiv.
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VEDLEGG III

OPPLYSNINGSDOKUMENT NR. .....

om EØF-typegodkjenning av mekaniske koplinger for motorvogner og deres tilhengere
(direktiv 94/20/EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt framlegges i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse.
Tegningene skal eventuelt leveres i passende målestokk og tilstrekkelig detaljert i A4-format eller brettet
i A4-format. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller separate tekniske enheter har elektronisk kontroll, skal det framlegges
opplysninger om deres ytelsesevne.

0. GENERELLE OPPLYSNINGER

0.1. Merke (produsentens handelsnavn): ..............................................................................................

0.2. Type og handelsbetegnelse(r): ..................................................................................................
.................................................................................................................................................

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

0.7. For deler og separate tekniske enheter, plassering og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerke:
.....................................................................................................................................................

0.8. Adresse(r) til monteringsfabrikken(e): .....................................................................................
.................................................................................................................................................

1. FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE ELLER
SEMITRAILERE

1.1. Detaljert teknisk beskrivelse (herunder tegninger og materialspesifikasjon) av type mekanisk
kopling: ...................................................................................................................................

1.2. Koplingen(e)s klasse og type: ..................................................................................................

1.3. Største D-verdi(1): ....................... kN

1.4. Største tillatte vertikalbelastning S på koplingspunktet(1): ............. kg

1.5. Største tillatte belastning U på svingskiven(1): ................... tonn

1.6. Største V-verdi (1): ............... kN

1.7. Instruksjoner for montering av koplingen til kjøretøyet og fotografier eller tegninger av
festepunktene på kjøretøyet som oppgitt av produsenten; ytterligere opplysninger må oppgis
dersom koplingen bare skal brukes på visse typer kjøretøyer:....................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

1.8. Opplysninger om montering av særlige trekkrammer eller monteringsplater(1):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Dato, dokument

(1) Eventuelt.
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 00VEDLEGG IV

MØNSTER (a)

(største format: A4 (210 x 297)

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

                                                                                                       Myndighetens stempel

Melding om:

- typegodkjenning(1)

- utvidelse av typegodkjenning(1)

- avslag på typegodkjenning(1)

for en konstruksjonsdel i henhold til direktiv 94/20/EF

Typegodkjenningsnummer(2): .................................................................................................................

Begrunnelse for utvidelsen: ....................................................................................................................

DEL I

0.1. Merke (firmanavn): ..................................................................................................................

0.2. Type og handelsbetegnelse (eventuelle varianter): ...................................................................
.................................................................................................................................................

0.3. Typeidentifikasjonsmerker som merket på konstruksjonsdelen(3): ...........................................

0.3.1. Merkets plassering: ..................................................................................................................

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

0.7. I tilfelle deler og separate tekniske enheter, plassering og festemåte for EØF-type-
godkjenningsmerke: ................................................................................................................

0.8 Adresse(r) til monteringsfabrikken(e): .....................................................................................
.................................................................................................................................................

DEL II

1. Tilleggsopplysninger (eventuelt): se tillegg I.

2. Teknisk instans som utfører prøvene: ......................................................................................
.................................................................................................................................................

3. Dato for prøverapport: .............................................................................................................

18

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Det EØF-typegodkjenningsnummer som er angitt i dette dokument skal omfatte alle symboler beskrevet i vedlegg VII
til direktiv 70/156/EØF, sist endret ved direktiv 92/53/EØF. Selve konstruksjonsdelen skal være merket i samsvar med
bestemmelsene i vedkommende særdirektiv.

(3) Dersom typeidentifikasjonsmerkene består av tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av konstruksjonsdelene som
omfattes av dette opplysningsdokument, skal disse tegnene erstattes av tegnet «?» i dokumentet (f.eks. ABC?? 123??).
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4. Prøverapportens nummer: ........................................................................................................

5. Merknader (eventuelt): se tillegg I.

6. Sted: ........................................................................................................................................

7. Dato: ........................................................................................................................................

8. Underskrift: ..............................................................................................................................

9. Det vedlegges en liste over de dokumenter som berører typegodkjenningen og som oppbevares
hos den myndighet som har gitt typegodkjenningen; dokumentene utleveres på anmodning.
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Tillegg I

EØF-typegodkjenning nr. ....
om typegodkjenning av mekaniske koplinger nevnt i direktiv 94/20/EF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Koplingens type og klasse: ......................................................................................................

1.2. Kjøretøyklasse eller -type koplingen er bestemt for eller begrenset til: ....................................
.................................................................................................................................................

1.3. Største tillate D-verdi(1): ........................... kN

1.4. Største tillatte vertikale belastning S på koplingspunktet(1): ............. kg

1.5. Største tillatte belastning U på svingskiven(1): ................ tonn

1.6. Største tillatte V-verdi(1): ..........................kN

1.7. Instruksjoner for montering av koplingen til kjøretøyet og fotografier eller tegninger av
festepunktene på kjøretøyet som oppgitt av produsenten; ytterligere opplysninger må oppgis
dersom koplingen bare skal brukes på visse typer kjøretøyer: ..................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

1.8. Opplysninger om montering av særlige trekkrammer eller monteringsplater(1):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

5. Merknader(2):.........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Herunder opplysninger om hvorvidt svingskiver kan brukes til tvangsstyring av semitrailere.
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VEDLEGG V

KRAV TIL MEKANISKE KOPLINGER

1. KOPLINGSKULER OG TREKKRAMMER

Kravene i punkt 1.1 til 1.4 gjelder alle koplingskuler og trekkrammer i klasse A. Punkt 1.5
inneholder ytterligere krav som skal være oppfylt av standard koplingskuler 50 og trekkrammer
med flens.

1.1. Koplingskuler i klasse A skal være i samsvar med figur 2 med hensyn til utforming og
dimensjoner.

1.2. Utforming og dimensjoner skal eventuelt oppfylle kjøretøyprodusentens krav med hensyn til
koplingspunkter og ekstra deler til montering.

1.3. For avtakbare koplingskuler skal koplingspunktet være mekanisk og låsen konstruert for
mekanisk låsing.

1.4. Koplingskuler og trekkrammer skal oppfylle prøvekravene fastsatt i vedlegg VI punkt 4.1.

Dimensjoner i millimeter

Figur 2

1) Hulkilen mellom kulen og halsen skal være tangential både til halsen og til koplingskulens nederste horisontale
flate.

2) Se ISO/R 468 og ISO 1302; ujevnhet N9 refererer til en Ra-verdi på 6,3 mm.

1.5. Særskilte krav til standard koplingskuler og trekkrammer med flens i klasse A 50-1, A 50-2 og
A 50-3.

1.5.1. Dimensjonene til koplingskuler og trekkrammer med flens i klasse A 50-1 skal være som
oppgitt i figur 3 og tabell 1. Frisonen for koplingskuler foreskrevet i vedlegg VII figur 30 skal
overholdes.

1.5.2. Dimensjonene til koplingskuler og trekkrammer med flens i klasse A 50-2 og A 50-3 skal
være som oppgitt i figur 4 og tabell 1. Frisonen for koplingskuler foreskrevet i vedlegg VII
figur 30 skal overholdes.

1.5.3. Koplingskuler og trekkrammer med flens i klasse A 50-1, A 50-2 og A 50-3 skal være egnet
for de karakteristiske verdiene i tabell 2 og underkastet tilsvarende prøver.

Kule
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Figur 3
Dimensjoner for standard koplingskuler og trekkrammer med flens i klasse A 50-1 (i millimeter) - se

tabell 1

Figur 4
Dimensjoner for standard koplingskuler og trekkrammer med flens i klasse A 50-2 og A 50-3 (i

millimeter) - se tabell 1

TABELL I

Dimensjoner for standard koplingskuler og trekkrammer med flens (i millimeter)
(se figur 3 og 4)

e
1

e
2

d
2

f

g

c

l

h

22

A 50-1 A 50-2 A 50-3 Merknader

90 83 120 ± 0,5

- 56 55 ± 0,5

17 10,5 15 H13

130 110 155 + 6, -0

50 85 90 + 6, -0

15 15 15 maximum

55 110 120 ± 0,5

70 80 80 ± 0,5
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TABELL 2

Karakteristiske verdier for koplingskuler og trekkrammer med flens

D = største tillatte D-verdi (kN)
S = største tillatte vertikale belastning under statiske forhold (kg)

2. KOPLINGSHODER

2.1. Koplingshoder i klasse B 50 skal være konstruert slik at de på en sikker måte kan tilkoples
koplingskulene nevnt i punkt 1 i dette vedlegg samtidig som de foreskrevne egenskaper
overholdes.

Koplingshodene skal være konstruert slik at de gir en sikker tilkopling, særlig med hensyn til
koplingenes slitasje.

2.2. Koplingshodene skal oppfylle prøvekravene fastsatt i vedlegg VI punkt 4.2.

2.3. Enhver tilleggsinnretning (f.eks. bremser, stabilisatorinnretninger osv.) må ikke ha noen
skadevirkning på den mekaniske koplingen.

2.4. Horisontal rotasjon av koplingshodet med minst 90° til hver side av koplingskulens og
trekkrammens midtlinje når koplingshodet ikke er tilkoblet kjøretøyet, som beskrevet i punkt
1 i dette vedlegg skal være mulig. Det er samtidig nødvendig med en vertikal mobilitet på
20°oppe og nede. Det må dessuten være mulighet, sammen med den horisontale
svingningsvinkelen på 90°, for 25° rulling i begge retninger rundt den horisontale akse.

Følgende kombinerte bevegelser skal dessuten være mulige:

- vertikal hellingsvinkel på ± 15° med aksiell rotasjon på ± 25°,

- aksiell rotasjon på ± 10° med vertikal hellingsvinkel på ± 20°,

for alle horisontale svingningsvinkler.

3. BØYLEKOPLINGER

Kravene i punkt 3.1 til 3.8 gjelder alle bøylekoplinger i klasse C 50. Punkt 3.9 angir
tilleggskravene som standard bøylekoplinger i klasse C 50-1 til C 50-6 må oppfylle.

3.1. Belastningskrav

Alle bøylekoplinger skal oppfylle kravene i vedlegg VI punkt 4.3.

3.2. Egnede trekkøyne

Bøylekoplinger i klasse C 50 skal være forenlig med alle trekkøyne og bøylekoplinger i klasse
D 50 som har de foreskrevne egenskaper.

A 50-1 A 50-2 A 50-3

D    17     20     30

S      120 120    120
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3.3. Automatikk

Bøylekoplingene skal være automatiske (se vedlegg I punkt 2.1.17).

3.4. Koplingsdeksel

Bøylekoplingene i klasse C 50 skal være utstyrt med et koplingsdeksel som er konstruert slik
at tilsvarende trekkøyne styres sikkert inn i koplingen.

Dersom koplingsdekselet eller en del som støtter dekselet kan dreie rundt den vertikale aksen,
skal det automatisk stille seg i normalposisjonen og, med koplingsbolten åpen være fastholdt
i denne posisjonen for å gi tilfredsstillende styring for trekkøynene under koplingsprosessen.

Dersom koplingsdekselet eller en del som støtter dekselet kan dreie rundt tverraksen, skal
hengselet som gjør denne omdreiningen mulig, fastholdes i sin normalposisjon med et
låsemoment. Denne skal være tilstrekkelig til å forhindre at koplingsdekselet dreies bort fra
sin normalposisjon ved påvirkning av en kraft på 200 N vertikalt mot nedre kant av
koplingsdekselet eller vertikalt mot øvre kant av koplingsdekselet. Koplingsdekselet skal
manuelt kunne føres tilbake til sin normalposisjon. Et koplingsdeksel som dreier rundt tverraksen
kan bare godkjennes for vertikal belastning S opptil 50 kg og for en største tillatte V-verdi på
5 kN.

Dersom koplingsdekselet eller en del som støtter dekselet kan dreie rundt lengdeaksen skal
omdreiningen bremses med et låsemoment på minst 100 Nm.

Kravene til minimumsstørrelsen på koplingsdekselet avhenger av koplingens D-verdi:

D-verdi < 18 kN: bredde 150 mm, høyde 100 mm
18 kN < D-verdi < 25 kN: bredde 280 mm, høyde 170 mm
25 kN < D-verdi: bredde 360 mm, høyde 200 mm.

Dekselets ytre hjørner kan være avrundet.

Mindre koplingsdeksler er tillatt for bøylekoplinger i klasse C 50-X dersom bruken av dem
begrenser seg til påhengsvogner opptil 3,5 tonn, eller dersom bruken av et koplingsdeksel
nevnt i ovenstående tabell er umulig av tekniske grunner, og videre dersom en korrekt automatisk
sammenkopling sikres av andre særlige omstendigheter (f.eks. visuelle hjelpemidler) og dersom
bruksområdet begrenses i godkjenningen i samsvar med vedlegg III.

3.5. Minste frie bevegelighet av tilkoplet trekkøye

Det tilkoplede trekkøye skal kunne dreie horisontalt ± 90° rundt vertikalaksen i forhold til
kjøretøyets lengdeakse (se figur 5).

Det tilkoplede trekkøye skal kunne dreie vertikalt ± 20° rundt tverraksen i forhold til kjøretøyets
horisontalplan (se figur 6). Dersom denne dreiningen oppnås med et særlig hengsel (bare på
bøylekoplinger i klasse C 50-X), skal anvendelsesområdet angitt i godkjenningen fastsatt i
vedlegg III begrenses til tilfellene nevnt i vedlegg VII punkt 2.3.7. Det tilkoplede trekkøye
skal kunne dreie aksialt ± 25° rundt lengdeaksen i forhold til kjøretøyets horisontalplan (se
figur 7). De nevnte svingningsvinkler gjelder for bøylekoplinger som er fastgjort til kjøretøyet.

3.6. Minimumsvinkel for tilkopling og frakopling

Trekkøyet skal også kunne tilkoples og frakoples når trekkøyets lengdeakse i forhold til
koplingsdekselets midtlinje
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3.6.1. har dreid 50° horisontalt mot høyre eller venstre,

3.6.2. har dreid 6°vertikalt opp eller ned,

3.6.3. har dreid 10° aksielt til høyre eller venstre.

3.7. Låsing mot utilsiktet frakopling

I lukket posisjon skal koplingen være låst med to mekaniske låser hvorav en skal virke dersom
den andre svikter.

Koplingens lukkede og låste posisjon skal tydelig være angitt på utsiden ved en mekanisk
innretning. F.eks. i mørket skal det være mulig å kontrollere indikatorens posisjon ved å føle
seg frem.

Den mekaniske innretningen skal angi at begge låseinnretninger er tilkoplet (et AND-vilkår).

Det er likevel tilstrekkelig at det angis at bare den ene låseinnretningen er tilkoplet når
tilkoplingen av den andre låseinnretningen i denne posisjon er sikret gjennom systemets
konstruksjon.

3.8. Spaker

Spakene skal være ergonomisk utformet og med avrundet ende slik at de er lette å betjene.
Koplingen må ikke ha noen skarpe kanter eller klemmepunkter nær spaken som kan forårsake
sår på hendene ved betjening av koplingen. Den kraft som behøves for å åpne, målt uten
trekkøye, skal ikke overstige 250 N målt vinkelrett på spaken i betjeningsretningen.

3.9. Særlige krav til bøylekoplinger i klasse C 50-1 til C 50-6

3.9.1. Trekkøyets omdreining rundt tverraksen skal oppnås gjennom koplingsboltens kuleform (og
ikke gjennom et hengsel, se figur 6).

3.9.2. Støtvise trekk- og trykkbelastninger mellom koplingsbolten og trekkøyet langs lengdeaksen
som følge av dødgang skal svekkes av fjærings- eller dempingsinnretninger (med unntak av
klasse C 50-1)

3.9.3 Dimensjonene anført i figur 8 og tabell 3 skal overholdes.

3.9.4. Koplingene skal være egnet og prøvd for for de karakteristiske verdier nevnt i tabell 4.

3.9.5. Koplingen skal åpnes ved hjelp av en spak plassert direkte ved koplingen (ikke fjernstyring).

Trekkvognens lengdeakse

Figur 5
Minste tillatte horisontale rotasjon av tilkoplet kopling ± 90° rundt vertikalaksen i forhold til

kjøretøyets lengdeakse
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Hengsel

Horisontalplan

Figur 6
Minste tillatte vertikale rotasjon av tilkoplet trekkøye ± 20°rundt lengdeaksen i forhold til kjøretøyets

horisontalplan

Horisontalplan

Figur 7
Minste tillatte rotasjon av tilkoplet trekkøye ± 25° rundt lengdeaksen i forhold til kjøretøyets

horisontalplan

Figur 8
Standardkoplingens dimensjoner (i millimeter) (se tabell 3)
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TABELL 3

Dimensjoner på standard bøylekoplinger (i millimeter) (se figur 8)

TABELL 4

Karakterisistiske verdier for standard bøylekoplinger

D = Største tillatte D-verdi (i kN)
D

c
= Største tillatte D-verdi (i kN) for påhengsvogn

S = Største tillatte vertikal belastning (i kg)
V = Største tillatte V-verdi (i kN)

4. TREKKØYE

Kravene anført i punkt 4.1 gjelder trekkøyne i klasse D 50.

Tilleggskrav som standard trekkøyne skal oppfylle er angitt i punkt 4.2 til 4.5.

4.1. Generelle krav til trekkøyne

Alle trekkøyne skal kunne tilfredsstille prøven angitt i vedlegg VI punkt 4.4.

Trekkøyne i klasse D 50 er beregnet til bruk sammen med C 50-koplinger. Trekkøynene skal
ikke ha mulighet for aksial rotasjon (fordi de respektive koplinger kan rotere).

Trekkøyne i klasse D 50 skal være utstyrt med hylser; sidene skal være i samsvar med
dimensjonene i figur 12 (unntatt klasse D 50-C) eller figur 13.

Hylsene skal ikke være sveiset til trekkøynene.

C 50-1 C 50-2   C 50-3  C 50-4  C 50-5  C 50-6 Merknader

e
1

 83 120 140 160    ± 0,5

e
2

 56   55   80 100    ± 0,5

d
1

    - 54   74   84   94       maks.

d
2

10,5   15   17   21     H13

f         110     155 180 200    +6,-0

g 85   90 120 140    ± 2

a 100 170 200 200 200   +20,-0

b 150 280 360 360 360   +20,-0

c 20   24   30   30    maks.

h 150 190 265 265 265    maks.

l
1

   - 150 250 300 300    maks.

l
2

150 300 330 330 330    maks.

l
3

100 160 180 180 180    ± 20

T   -   15   20   35   35    maks.

C 50-1 C 50-2    C 50-3   C 50-4 C 50-5 C 50-6

D 18 25 70 100 130    190

D
c

18 25 50   70   90    120

S  200 250      650 900  1 000 1 000

V 12 10 18   25   35      50
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 00Trekkøyne i klasse D 50 skal ha de dimensjoner som er angitt i figur 9 (dersom annet ikke er
angitt i punkt 4.2, 4.3 eller 4.4). Formen på skaftet til trekkøynene i klasse D 50-X er ikke
angitt, men i en avstand av 210 mm fra midten av øyet skal høyden «h» og bredden «b» være
innenfor grensene angitt i tabell 6.

4.2. Særlige krav til trekkøyne i klasse D 50-A

Trekkøyne i klasse D 50-A skal ha dimensjonene angitt i figur 9.

4.3. Særlige krav til trekkøyne i kategori D 50-B

Trekkøyne i klasse D 50-B skal ha dimensjonene angitt i figur 10.

4.4. Særlige krav til trekkøyne i kategori D 50-C

Trekkøyne i klasse D 50-C skal ha dimensjonene angitt i figur 11.

Trekkøyne i klasse D 50-C skal være utstyrt med hylser i henhold til figur 13.

4.5. Belastningsverdier for standard trekkøyne

Standard trekkøyne og deres festeinnretninger skal være egnet og prøvd for belastningsverdiene
angitt i tabell 5.

TABELL 5

Karakteristiske verdier for standard trekkøyne

D = Største tillatte D-verdi (i kN)
D

c
= Største tillatte D-verdi (i kN) for påhengsvogn

S = Største tillatte vertikal belastning (i kg)
V = Største tillatte V-verdi (i kN)

TABELL 6

Dimensjoner for trekkøyne i klasse D 50-A og D 50-X (se figur 9)

28

Klasse D Dc S V

D 50-A 130   90 1 000 30

D 50-B 130   90 1 000 25

D 50-C 190 120 1 000 50

Klasse         i millimeter       i millimeter

D 50-A   65       60

D 50-X maks.  67     maks.  62

+2

 - 1
+2

 - 1
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A-A
 (vist uten hylse)

 Kule

Figur 9
Dimensjoner for trekkøyne i klasse D 50-A og D 50-X (se tabell 6)

Trekkøye                                                  Kontakt
Figur 10

Dimensjoner for trekkøyne i klasse D 50-B (se figur 9 for de dimensjoner som mangler)
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Figur 11
Dimensjoner for trekkøyne i klasse D 50-C1 (se figur 9 for de dimensjoner som mangler)

Figur 12
Splittet hylse for D-50 trekkøyne

Figur 13
Ikke splittet hylse for D 50-C trekkøyne
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5. DRAG

5.1. Drag i klasse E skal være egnet for prøvene beskrevet i vedlegg VI punkt 4.5.

5.2. Koplingshodene i henhold til punkt 2, eller trekkøyne, i henhold til punkt 4 i dette vedlegg,
kan være festet til dragene for å sikre forbindelsen med trekkvognen. Koplingshodene og
trekkøynene kan være fastskrudd, boltet eller sveiset.

5.3. Hengslede drag skal ha bakkeklaring. Bakkeklaringen skal være minst 200 mm når dragene
ikke lenger er i horisontal posisjon.

5.4. Høydejusteringsinnretning for hengslede drag

5.4.1. Hengslede drag må være utstyrt med innretninger for justering av draget til koplingens eller
koplingsdekselets høyde slik at en person alene kan justere draget uten bruk av verktøy eller
andre hjelpemidler.

5.4.2. Høydejusteringsinnretningene skal gjøre det mulig å justere trekkøynene eller koplingshodene
300 mm oppover og nedover fra horisontal posisjon over bakken. I dette området skal draget
kunne innstilles trinnløst eller i trinn på høyst 50 mm, målt fra trekkøynene eller koplingshodene.

5.4.3. Høydejusteringsinnretningen skal ikke hindre dragets frie bevegelighet etter tilkopling.

5.4.4. Høydejusteringsinnretningen skal ikke hindre at en påløpsbrems virker.

5.5. For drag kombinert med påløpsbrems skal avstanden mellom midten av trekkøyet og den frie
enden av trekkøyets skaft under bremsing være minst 200 mm. Denne avstanden skal ikke
være mindre enn 150 mm når skaftet på et trekkøye er helt inne.

5.6. Drag som brukes på påhengsvogner skal ha minst halvparten så stort motstandsmoment overfor
sidekrefter som overfor vertikale krefter.

6. FESTEBESLAG

6.1. Festebeslag skal være egnet for montering av vedkommende kopling på kjøretøyet eller
kjøretøyene.

6.2. Festebeslagene skal ikke være sveiset til understellet, karosseriet eller andre deler av kjøretøyet.

6.3. Festebeslagene skal være egnet for prøvene beskrevet i vedlegg VI punkt 4.3.

7. SVINGSKIVER OG STYREKILER

Kravene i punkt 7.1 til 7.9 gjelder alle svingskivene i klasse G 50.

Punkt 7.10 lister opp tilleggskravene som standardkoplinger skal oppfylle.

Styrekilene skal oppfylle kravene i punkt 7.9.

7.1. Egnede koplingsbolter

Svingskiver i klasse G 50 skal være konstruert slik at de kan tilkoples koplingsbolter i klasse
H 50 og utvise de angitte egenskaper med disse.

7.2. Automatikk

Svingskivene skal være automatiske (se vedlegg 1 punkt 2.1.17).
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7.3. Styreinnretninger

Svingskivene skal være utstyrt med en styreinnretning som garanterer en trygg og sikker lukking
av koplingsbolten. Bredden på styreinnretningens inngang skal være minst 350 mm.

7.4. Minste frie bevegelighet av svingskiven med tilkoplet koplingsbolt (men uten svingskive festet
til en monteringsplate eller til kjøretøyet)

Med koplingsbolten i lukket posisjon skal svingskivene muliggjøre rotasjon av koplingsbolten
i kjøreposisjon med følgende minimumsverdier:

7.4.1. ± 90°rundt vertikalaksen (gjelder ikke svingskiver med tvangsstyring) og, samtidig,

7.4.2. ± 2° rundt horisontalaksen vinkelrett på kjøreretningen. Denne vinkelen dekker nødvendigvis
ikke terrengkjøring.

7.4.3. En rotasjon rundt lengdeaksen på maksimum ± 3° er tillatt. Likevel kan en fullt dreibar
svingskive overskride denne vinkel forutsatt at en låseinnretning gjør det mulig å begrense
rotasjonen til maksimum ± 3°.

7.5. Låseinnretninger til hindring av frakopling av svingskiven

Svingskivens låsemekanisme skal låse king-pinen på to effektive måter: den andre
låsemekanismen kan virke på den første. Den første låsemekanismen skal virke automatisk
ved sammenkopling. Dersom den andre har manuell betjening, skal den bare låses etter at den
første låsemekanismen er låst. Dersom den andre låsemekanismen har automatisk betjening,
skal låsing av begge mekanismene angis synlig.

7.6. Betjeningsinnretninger

I lukket posisjon skal betjeningsinnretningene være sikret mot uaktsom bruk.

7.7. Overflatebehandling

Koplingsplatens og koplingslåsens overflater skal være perfekte og virke tilfredsstillende. De
skal dessuten være laget mekanisk og omhyggelig smidd, støpt eller presset.

7.8. Belastningskrav

Alle svingskiver skal oppfylle prøvekravene beskrevet i vedlegg VI punkt 4.6.

7.9. Styrekiler

Koplinger i klasse G 50-X som er uegnet til tvangsstyring skal merkes tilsvarende.

7.9.1. Styrekilene til medstyring av semitrailere skal ha de dimensjoner som er angitt i figur 15.

7.9.2. Styrekilen skal tillate en sikker og trygg sammenkopling. Styrekilen skal være fjærbelastet.
Fjærstyrken skal være avpasset slik at det er mulig å tilkople en ulastet semitrailer og slik at
styrekilen ligger tett inntil sidene på svingskiven når semitraileren er fullastet. Svingskiven
skal kunne åpnes både når semitraileren er tom og når den er lastet.

7.10. Særlige krav til standard svingskiver



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende31.12.1994 Nr.57/0033

7.10.1. Standard svingskiver skal ha de dimensjoner som er angitt i figur 14 og tabell 7.

7.10.2. Standard svingskiver skal være egnet og prøvd for en D-verdi på 150 kN og en U-verdi på 20
tonn.

7.10.3. Åpning av koplingen skal være mulig ved hjelp av et håndtak festet direkte på svingskiven.

7.10.4. Standard svingskiver skal være egnet til medstyring av semitrailere ved hjelp av styrekiler (se
punkt 7.9).

  (Tverrsnitt av en koplingsbolt)

Lagerflate for styrekile

Figur 14
Dimensjoner for standard svingskiver (se også tabell 7)

(*) For å gjøre bruken av styrekiler mulig, skal referansedimensjonen k = 138 ± 3 mm, 18 mm under oversiden i en
avstand av 200 mm anvendes.

TABELL 7

Dimensjoner for standard svingskiver (i millimeter) (se figur 14)

G 50-1 G 50-2 G 50-3 G 50-4 G 50-5 G 50-6

H 140 - 159 160 - 179 180 - 199 200 - 219 220 - 239       240 - 260

 til *

min.
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Tverrsnitt A-B

utløst

                   sammenpresset

Figur 15
Dimensjoner for fjærbelastede styrekiler

(1) Gjelder bare styrekiler med over 60 mm tykkelse.

(2) Denne dimensjon gjelder bare funksjonsflaten; selve styrekilen kan være lengre.

8. KOPLINGSBOLTER

8.1. Koplingsbolter i klasse H 50 (i samsvar med ISO-standard 337) skal ha dimensjonene angitt i
figur 16.

8.2. Koplingsboltene skal oppfylle prøvekravene i vedlegg VI punkt 4.8.

plass for merking

Figur 16
Dimensjoner for koplingsbolter i klasse H 50

(*) valgfri skråkant 2   
+2  x 45 °

0
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9. MONTERINGSPLATER

9.1. Monteringsplater til svingskiver i klasse J skal være utstyrt med hull som i figur 14 dersom de
er beregnet på standard svingskiver.

9.2. Monteringsplater beregnet på standard svingskiver skal være egnet til medstyring (styrekiler)
av semitrailere. Monteringsplater for ikke-standardiserte svingskiver som ikke er egnet til
tvangsstyring skal merkes tilsvarende.

9.3. Monteringsplater til svingskiver skal oppfylle prøvekravene beskrevet i vedlegg VI punkt 4.7.

10. INNRETNINGER FOR FJERNINDIKASJON OG FJERNSTYRING

10.1. Generelle krav

Innretninger for fjernindikasjon og fjernstyring skal være tillatt på automatiske koplinger i
klasse C 50-X og G 50-X.

Innretninger for fjernindikasjon og fjernstyring skal ikke hindre minste fri bevegelighet av
den tilkoplede svingskiven eller semitraileren. De skal være fast tilkoplet kjøretøyet.

Alle innretninger for fjernindikasjon eller fjernstyring samt alle deler av betjenings- og
overføringsinnretningene skal underkastes prøving og godkjenning.

10.2. Fjernindikasjon

10.2.1. Ved automatisk tilkopling skal fjernindikatorene optisk vise koplingens lukkede og dobbelt
låste posisjon i samsvar med punkt 10.2.2 og/eller 10.2.3.

10.2.2. Overgangen fra åpen til lukket posisjon og den dobbelte låseposisjon skal vises med et optisk
grønt signal.

10.2.3. Den åpne og/eller ulåste posisjon skal vises med et optisk rødt signal.

10.2.4. Når den automatiske tilkoplingen er avsluttet, skal fjernindikasjonen sikre at koplingsbolten
virkelig befinner seg i den dobbelt låste sluttposisjon.

10.2.5. Ved feil i fjernindikasjonsssystemet skal koplingens lukkede og låste posisjon ikke vises un-
der tilkoplingen dersom sluttposisjonen ikke er nådd.

10.2.6. Dersom en av de to låseinnretningene åpnes, skal det grønne optiske signal slukke og/eller det
røde optiske signal lyse.

10.2.7. De mekaniske indikatorer som er direkte montert på koplingsinnretningen, skal beholdes.

Fjernindikatoren skal aktiveres automatisk ved hver tilkopling.

10.2.8. Fjernindikatoren skal kunne koples ut for å hindre at føren forstyrres under normal kjøring.

10.2.9. Fjernindikatorens betjeningsknapper skal være plassert i førerens synsfelt og permanent og
tydelig merket.

10.3. Fjernstyring

10.3.1. Ved bruk av fjernstyring er det nødvendig med en fjernindikator i samsvar med punkt 10.2
som også skal vise at koplingen er åpen.
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10.3.2. Det skal være en særskilt bryter (f.eks. hovedbryter, spak eller ventil) for å kunne åpne eller
lukke koplingen ved hjelp av fjernstyringen. Dersom denne hovedbryteren ikke er plassert i
førerhuset skal den enten være plassert utilgjengelig for uvedkommende eller låst. Betjeningen
av selve koplingen fra førerhuset skal bare være mulig dersom enhver ufrivillig betjening er
utelukket (f.eks. ved betjening med begge hender).

Det skal være mulig å forsikre seg om at åpning av koplingen ved hjelp av fjernstyringen er
foretatt eller ikke.

10.3.3. Dersom fjernstyring krever at koplingen åpnes ved ytre påvirkning skal måten den ytre
påvirkning virker på koplingen vises føreren på en hensiktsmessig måte. Dette er imidlertid
ikke nødvendig dersom den ytre påvirkning bare kan finne sted mens fjernstyringen er i funksjon.

10.3.4. Dersom fjernstyringen for åpning av koplingen er plassert utenpå kjøretøyet skal det være
mulig å overvåke området mellom tilhengerene, men det skal likevel ikke være nødvendig å
gå inn i dette området for å betjene den.

10.3.5. En enkelt betjeningsfeil eller en enkelt feil i innretningen skal ikke medføre en utilsiktet åpning
av koplingen under normal kjøring. Enhver installasjonsfeil skal umiddelbart varsles eller
konstateres ved neste betjening, f.eks. ved en funksjonssvikt.

10.3.6. Ved feil i fjernbetjeningen skal koplingen kunne åpnes på minst en annen måte i nødstilfelle.
Dersom dette krever bruk av verktøy skal dette høre med til kjøretøyets verktøysett. Kravene
i vedlegg V punkt 3.8 gjelder ikke håndtak som bare tjener til å åpne koplingen i nødstilfelle.

10.3.7. Betjeningsinnretningene og indikatorene til fjernstyringsinnretningene skal være permanent
og tydelig merket.
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VEDLEGG VI

PRØVING AV MEKANISKE KOPLINGER

1. ALMINNELIGE PRØVEKRAV

1.1. Eksemplarer av koplinger skal gjennomgå prøvinger i styrke og funksjon. Den tekniske instans
kan imidlertid la være å foreta styrkeprøving dersom konstruksjonsdelens utforming er så
enkel at teoretisk kontroll er mulig. Teoretiske kontroller skal sikre samme kvalitet på resultatene
som dynamisk eller statisk prøving. I tvilstilfeller skal resultatet fra dynamisk prøving være
avgjørende. Den ansvarlige tekniske instans skal avgjøre hvilken type prøve som skal anvendes.

1.2. Koplingers styrke skal kontrolleres ved en dynamisk prøve (utholdenhetsprøve). I visse tilfeller
kan statiske prøver også være nødvendig (se punkt 4).

1.3. Dynamisk prøving skal utføres under en tilnærmet sinusformet spenning (vekselspenning og/
eller pulserende spenning) med et antall sykluser avpasset etter materialet. Verken sprekker
eller brudd må oppstå.

1.4. Bare mindre varige deformasjoner kan tillates ved nevnte statiske prøver. Den plastiske
deformasjon etter utløsning skal ikke overstige 10 % av den maksimale deformasjon.

1.5. Utgangspunktene for belastning ved dynamisk prøving skal baseres på den horisontale
kraftkomponent i kjøretøyets lengdeakse og den vertikale kraftkomponent. De horisontale
kraftkomponentene som går på tvers i forhold til vognens lengdeakse samt kraftmomentene
skal ikke tas i betrakting, forutsatt at de er av mindre betydning.

Dersom koplingen, feste av den på kjøretøyet eller feste til tilleggssystem (som stabilisator,
korte koplingssystemer osv.) er av en slik utforming at de framkaller tilleggskrefter eller -
momenter, kan den tekniske instans kreve tilleggsprøver.

Den horisontale kraftkomponenten i kjøretøyets lengdeakse representeres av en teoretisk bestemt
kraftreferanse, D-verdien, i samsvar med definisjonen i vedlegg I punkt 2.1.18. Når den er til
stede, representeres den vertikale kraftkomponenten av den statiske vertikale kontaktbelastning
S i koplingspunktet og den beregnede vertikale belastning V, definert i vedlegg I punkt 2.1.19,
eller den statiske kontaktbelastning U ved svingskiver.

1.6. De karakteristiske verdier D, S, V og U som prøvene baseres på, skal tas fra produsentens
søknad om EØF-typegodkjenning.

2. PRØVEMETODER

2.1. Ved dynamisk og statisk prøving skal eksemplarene plasseres i en passende oppstilling med
passende midler til kraftpåvirkning slik at de ikke utsettes for tilleggskrefter eller -momenter
utover dem som var fastsatt for prøvingen. Ved vekslende prøving må kraftens retning ikke
avvike med mer enn + 1° fra den fastsatte retning. Ved pulserende og statisk tretthetsprøving
skal vinkelen settes etter den største kraften. Normalt krever dette et ledd i kraftens angrepspunkt
(dvs. koplingspunkt) samt et ledd til i passende avstand fra det første.

2.2 Prøvefrekvensen må ikke overstige 35 Hz. Den valgte prøvefrekvens skal være ulik
ressonansfrekvensene av prøveoppstillingen som inneholder innretningen som prøves. Ved
asynkroniske prøver skal frekvensavviket mellom de to kraftkomponentene være fra ca. 1 %
til høyst 3 %. For koplinger av stål skal antall belastningssykluser være lik 2 x 106. For
innretninger av andre materialer enn stål kan et større antall sykluser vise seg å være nødvendig.
Fargepenetrasjonstesten eller en tilsvarende metode skal anvendes ved påvisning av
revnedannelse.
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2.3. Ved vekslende prøvingskraft (komponenter), skal gjennomsnittskraften være lik null. Ved
pulserende prøving skal prøvingskraften være lik den største kraften, mens den minste kraften
kan være inntil 5 % av den største kraften, med mindre annet er fastlagt i de særlige prøvekrav.

2.4. Ved andre statiske prøver enn dem som kreves i henhold til punkt 4.2.3, skal prøvingskraften
påføres jevnt og raskt og opprettholdes i minst 60 sekunder.

2.5. Koplingen som prøves skal i prinsippet monteres så stivt som mulig på en prøverigg i en
stilling som er geometrisk lik den som den skal plasseres i på kjøretøyet som den er beregnet
for. Festeinnretningene som fabrikanten eller søkeren har angitt, skal brukes, og det skal være
dem som er beregnet til kjøretøyet og/eller har identiske mekaniske egenskaper.

2.6. Koplingene skal helst prøves i original tilstand slik de skal brukes under kjøringen. Etter
fabrikantens vurdering og etter avtale med den tekniske instans, kan elastiske deler nøytraliseres
under prøvingen dersom dette ikke gir grunn til tvil om hvorvidt resultatene er realistiske.

Elastiske deler som åpenbart blir overopphetet som følge av denne hurtige prøvemetoden, kan
erstattes under prøvingen.

Prøvebelastningene kan påføres ved hjelp av særlige innretninger uten dødgang.

3. SYMBOLER OG DEFINISJONER I VEDLEGG VI

A
v

= største tillatte akseltrykk i tonn på styreakselen

C = største tillatte masse av påhengsvogn i tonn (jf. vedlegg I punkt 2.1.18)

D = D-verdi i kilonewton (kN) (jf. vedlegg I punkt 2.1.18)

R = masse av tilhenger i tonn (jf. vedlegg I punkt 2.1.18)

T = masse av trekkvogn i tonn (jf. vedlegg I punkt 2.1.18)

F
A

= statisk løftekraft i kN

F
h

= prøvingskraftens horisontale komponent i kN i kjøretøyets lengdeakse

F
S

= prøvingskraftens vertikale komponent i kN

F
q

= prøvingskraftens horisontale komponent tverrgående på kjøretøyets lengdeakse
i kN

F
hs res

= resulterende prøvingskraft av F
h
 og F

S
 i kN

F
hq res

= resulterende prøvingskraft av F
h
 og F

q
 i kN

S = statisk vertikal belastning i kg

U = påført vertikal belastning på svingskiven (i tonn)

V = V-verdi i kN (jf. vedlegg I punkt 2.1.19)

a = ekvivalent vertikal akselerasjonsfaktor i koplingspunktet til påhengsvogn i
forhold til fjæringen til trekkvognens bakakseler

e = avstand i lengderetningen fra koplingspunktet for avtakbare koplingskuler på
vertikalt plan fra festespunktet (jf. figur 22 til 25) i millimeter
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f = avstand vertikalt fra koplingspunktet for avtakbare koplingskuler på horisontalt
plan fra festepunktet (jf. figur 21 til 25) i millimeter

g = tyngdeakselerasjon, settes til 9,81 m/s2

l = teoretisk lengde av drag fra sentrum av trekkøyet til sentrum av akselen i meter

n = avstand mellom trekkøyet og den styrende aksels midtlinje i millimeter

r = skrubbradius i millimeter

s = sporvidde i millimeter

x = lengde på lasteflaten til en påhengsvogn i meter

Indeks:

O = største kraft

U = minste kraft

w = vekslende

h = horisontalt

s = vertikalt

4. SÆRLIGE PRØVINGSKRAV

4.1 Koplingskule og trekkramme

4.1.1. Mekaniske koplinger for koplingskuler kan være av følgende type:

- faste koplingskuler, herunder innretninger med avtagbare kuler som ikke kan skiftes ut
(se figur 20),

- koplingskuler som består av et visst antall deler som kan demonteres (se figur 21, 22 og
23),

- trekkramme (se figur 24).

4.1.2. Den grunnleggende prøve skal i prinsippet være en utholdenhetsprøve med vekslende
prøvingskraft. Prøveeksemplaret skal bestå av koplingskulen, kulehalsen og den nødvendige
innretning for å feste det til kjøretøyet. Koplingskulen og trekkrammen skal monteres så fast
som mulig på en prøverigg som må kunne produsere vekselkraft, i nøyaktig samme stilling
som den skal plasseres i under bruk.

4.1.3. Plasseringen av festepunktene for koplingskulen og trekkrammen skal spesifiseres av kjøretøyets
fabrikant (se vedlegg VII, punkt 1.2).

4.1.4. Innretningene skal ved prøvingen være utstyrt med alle konstruksjonsdetaljer som kan ha
innflytelse på styrkekriteriene (f. eks.: plate for elektrisk stikkontakt, former for merking osv.).
Avgrensningen for prøven er feste- eller monteringspunktene. Den geometriske plassering for
koplingskulen og for koplingens festepunkter i forhold til referanselinjen skal fastsettes av
kjøretøyets fabrikant og skal angis i prøverapporten. Kjøretøyets fabrikant skal gi koplingens
fabrikant alle nødvendige opplysninger om plasseringer av festepunkter i forhold til
referanselinjen, og alle plasseringene skal gjenskapes under prøvingen.
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4.1.5. Koplingen som prøves skal gjennomgå en prøve på prøvemaskin med vekslende belastning
(f.eks. en resonanspulsator).

Prøvingskraften skal være vekslende og påføres koplingskulen i en vinkel på 15° ± 1° som
vist i figur 17 og/eller figur 18. Dersom kulens sentrum ligger over en linje som er parallell
med referanselinjen som vist i figur 19, og går gjennom det høyeste av de nærmeste festepunkter,
skal prøvingen utføres med vinkelen a= 15 ° ± 1° (se figur 17). Dersom kulens sentrum ligger
under en linje som er parallell med referanselinjen og går gjennom det høyeste av de nærmeste
festepunkter, skal prøven utføres med vinkelen a = +15° ± 1° (se figur 18).

Denne vinkelen er valgt for å ta hensyn til både den statiske og dynamiske vertikale belastning.
Denne prøvemetoden gjelder bare med en tillatt statisk belastning på høyst

Dersom det er nødvendig med en statisk belastning større enn dette, skal prøvevinkelen økes
til 20°. Den dynamiske prøve skal gjennomføres med følgende prøvingskraft:

F
hs res

 = ± 0,6 D

referanselinje

Figur 17
Prøveoppstilling I

referanselinje

Figur 18
Prøveoppstilling II

høyeste festepunkt

linje som er parallell med referanselinjen

referanselinje

kulens sentrum

. Figur 19
Kriterier for prøvevinkler

S =
120 x D

g
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Figur 20
Fast koplingskule

4.1.6. Prøvemetoden gjelder for følgende typer koplinger ( se punkt 4.1.1) :

4.1.6.1. Faste koplingskuler, herunder innretninger med avtagbare kuler som ikke kan skiftes ut (se
figur 20).

Styrkeprøven til innretningene i figur 20 skal utføres i samsvar med kravene i punkt 4.1.5.

4.1.6.2. Koplingskuler som består av deler som kan demonteres.

Følgende kategorier er definert:

- trekkramme og kule (se figur 21),

- trekkramme og kule på innebygd holder (se figur 22),

- trekkramme og kule (se figur 23),

- trekkramme uten kule (se figur 24).

Figur 21
Trekkramme og kule

Figur 22
Trekkramme og kule på innebygd holder
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Figur 23
Trekkramme og kule

Figur 24
Trekkramme

Styrkeprøving av innretningene i figur 21 til 23 skal utføres i samsvar med kravene i punkt
4.1.5.

Målene e og f med en produksjonstoleranse på ± 5 mm skal være anført i prøverapporten.

Prøvingen av trekkrammen (jf. figur 24) skal utføres etter å ha montert kule (på festet). Det vil
bare tas hensyn til resultatene for trekkramme mellom festepunktene og kuleholderens
monteringsflate.

Målene e og f skal spesifiseres av koplingens fabrikant.

4.1.6.3. Koplinger med variable mål e og f for kuler som kan demonteres og skiftes ut.

4.1.6.3.1.Styrkeprøving av denne type trekkramme (vist i figur 25) skal utføres i samsvar med kravene
i punkt 4.1.5.

4.1.6.3.2. Dersom den verst tenkelige situasjon kan fastsettes mellom fabrikanten og den tekniske instans,
kan prøving av bare denne situasjonen utføres. Ellers skal flere forskjellige kuleplasseringer
prøves i et forenklet prøveprogram i samsvar med punkt 4.1.6.3.3.

4.1.6.3.3. I et forenklet prøveprogram skal verdien f fastsettes mellom en verdi definert som f
min

 og en
verdi f

max
 som ikke må overstige 100 mm. Koplingskulens avstand (e

max
) fra trekkrammen skal

være 130 mm. For at prøven skal omfatte alle mulige posisjoner av koplingskulen i området
gitt ved den horisontale avstand fra monteringsflaten og det vertikale området av f (fra f

min
 til

f
max

), skal to innretninger prøves:

- en innretning med koplingskulen i øverste posisjon (f
max

), og

- en innretning med koplingskulen i nederste posisjon (f
min

).

Dersom feltet med mulige plasseringer av koplingskulen deles av linjen som er parallell med
referanselinjen (se figur 25c), er prøvevinklene:
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- a  for koplingskulen over linjen og + a  for koplingskulen under referanselinjen (se figur
20).

a) f
max

 under linjen som er parallell med referanselinjenprøvevinkler: + a

linje som er parallell med referanselinjen

          kule under
                referanselinjer

Figur 25a
Trekkramme og holder for forskjellige plasseringer av koplingskulen

b) f
min

 over linjen som er parallell med referanselinjen prøvevinkler: - a

               referanselinjer

linje som er parallell med referanselinjen                    kule over

Figur 25b
Trekkramme og holder for forskjellige plasseringer av koplingskulen

c) f
 
over linjen som er parallell med referanselinjen f

min
 over linjen som er parallell med

referanselinjenprøvevinkler: +a og - a

referanselinjer

linje som er parallell med referanselinjen kule over

kule under

Figur 25c
Trekkramme og holder for forskjellige plasseringer av koplingskulen
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49               mm
+ 0,13

- 0

S
1000

g (c +    )

4.2. Koplingshode

4.2.1. Den grunnleggende prøve skal være en utholdenhetsprøve med vekslende prøvingskraft og
en statisk prøve (løfteprøving) utført på hvert prøveeksemplar.

4.2.2. Den dynamiske prøven skal utføres med en koplingskule i klasse A av passende styrke.
Koplingshodet og koplingskulen skal monteres på prøveriggen etter fabrikantens anvisninger
og slik at de svarer til måten de skal festes på kjøretøyet. Prøveeksemplaret må ikke kunne
påvirkes av andre krefter i tillegg til prøvingskraften.

Prøvingskraften skal påføres langs en linje gjennom kulens sentrum og helle 15° bakover og
nedover (jf. figur 26). En utholdenhetsprøve skal utføres på prøveeksemplarene med følgende
prøvingskraft:

F
hs res

 
w
 = 0,6 D

Figur 26
Dynamisk prøving

4.2.3. Det skal også utføres en statisk løfteprøving. Koplingskuler som brukes i prøven skal ha en
diameter på

for å representere en slitt koplingskule. Løftekraften F
A
 skal økes jevnt og raskt til en verdi av

og skal holdes i ti sekunder (jf. figur 27). Koplingshodet skal ikke skilles fra kulen eller vise
varig deformasjon som kan nedsette funksjonsevnen.

Figur 27
Løfteprøving
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4.3. Bøylekopling og trekkbjelke

4.3.1. Det skal utføres en utholdenhetsprøve på et prøveeksemplar. Koplingen skal utstyres med alle
monteringsdeler som kreves for å feste den på kjøretøyet. Alle deler som skal monteres mellom
bøylekoplingene og kjøretøyets ramme (dvs. trekkbjelker) skal prøves med samme
prøvingskrefter som koplingen. Under prøvingen av trekkbjelker som er beregnet til
standardbøylekoplinger, skal den vertikale belastning påføres i en lengdeavstand fra
festepunktene som skal være lik den tilsvarende standardkoplingsposisjon.

4.3.2. Bøylekopling til hengslet drag (S = 0)

De dynamiske prøvene skal utføres med en horisontal vekslende prøvingskraft F
hw

 = + 0,6 D
i en kraftangrepslinje som går parallelt med jorden i trekkvognens medianplan i lengderetning
gjennom sentrum av koplingsbolten.

4.3.3. Bøylekopling til bruk på påhengsvogner (S > 0)

4.3.3.1. Påhengsvogn med tillatt masse til og med 3,5 tonn

Bøylekoplinger for påhengsvogner med totalmasse inntil 2,5 tonn skal prøves på samme måte
som koplingshode og trekkramme beskrevet i punkt 4.1 i dette vedlegg.

4.3.3.2. Påhengsvogn med till att masse over 3,5 tonn

Prøvebelastningen skal påføres prøveeksemplarene horisontalt og vertikalt i en asynkron
utholdenhetsprøve. Den horisontale kraftangrepslinje skal være parallell med jorden i
trekkvognens medianplan i lengderetning og skal gå gjennom koplingsboltens sentrum (jf.
figur 28).

Innretningene til fastgjøring av bøylekoplingen og trekkøyet til prøvebenken skal være de
samme som dem som er beregnet på fastgjøring av dem på kjøretøyet i samsvar med fabrikantens
anvisning.

Følgende prøvebelastninger skal påføres i koplingspunktet:

Prøvingskraften er den geometriske sum av de vertikale og horisontale komponenter. Resultatet
kan oppnås ved prøveoppstillingen vist i figur 28. De vertikale og horisontale komponenter
skal være sinusformet og påføres asynkront med en frekvensforskjell på mellom 1 % og 3 %,
slik at det skapes resulterende prøvingskrefter i alle retninger.

4.3.4. Statisk prøve på koplingsboltens låseinnretning

For bøylekoplinger er det også nødvendig å prøve lukking og åpning av hver låseinnretning
vedå påføre en statisk kraft på 0,25 D i åpningens retning. Under prøven skal låsen ikke åpne
seg, og det skal ikke forekomme noen skader. For sylindriske koplingsbolter er en prøvingskraft
på 0,1 D tilstrekklig.

Prøvebelastning Gjennomsnittsverdi (kN) Amplitude (kN)

Horisontal belastning  0 +  0,6 D

Vertikal belastning +  0,6 Vg  · S
1 000
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                                                                                                   Vertikal prøvebelastning

Horisontal prøvebelastning

Figur 28
Prøveoppstilling for bøylekopling (eksempel)

4.4. Trekkøye

4.4.1. Trekkøyne skal gjennomgå samme dynamiske prøving som bøylekoplinger. Trekkøyne som
brukes bare som tilhengere utstyrt med hengslet drag som gir fri bevegelse i vertikal retning,
skal påføres en vekslende belastning som i punkt 4.3.2. Trekkøyne som også skal brukes til
påhengsvogn, skal prøves på samme måte som koplingshode (punkt 4.2) for tillatt
påhengsvognmasse C inntil 3,5 tonn, og på samme måte som bøylekoplinger (punkt 4.3.3.2)
for tillatt påhengsvognmasse C over 3,5 tonn.

4.4.2. Prøving av trekkøyne skal utføres på en slik måte at den vekslende belastning også virker på
de deler som benyttes til å feste trekkøyet til draget. Alle fleksible mellomdeler skal fastspennes.

4.5. Drag

4.5.1. Dragene skal gjennomgå samme prøving som trekkøyne (se punkt 4.4).

Den tekniske instans kan la være å foreta styrkeprøving dersom konstruksjonsdelens utforming
er så enkel at teoretisk kontroll er mulig. Utgangspunktene for belastning ved teoretisk kontroll
av drag for påhengsvogner med tillatt totalmasse C inntil 3,5 tonn skal tas fra ISO 7641/1
(1983).

Utgangspunktene for belastning ved teoretisk kontroll av drag for påhengsvogner med tillatt
totalmasse C over 3,5 tonn skal beregnes på følgende måte:

der kraftamplituden V er den samme som den som er gitt i vedlegg I punkt 2.1.19.

De tillatte spenninger basert på utgangspunktene for belastning fra påhengsvogner med tillatt
totalmasse C over 3,5 tonn skal være i samsvar med punkt 5.3. i ISO 7641/1.

For bueformede drag (f.eks. svanehals) og for drag til hele tilhengere skal den horisontale
kraftkomponent F

hp
 = 1,0 x D tas i betraktning.

4.5.2. For hele tilhengere med fri vertikal bevegelighet skal det i tillegg til utholdenhetsprøven og
den tekniske styrkeberegning kontrolleres med hensyn til motstandsevne mot utbøyning, enten
ved teoretisk beregning med et utgangspunkt for belastning på 3,0 D, eller ved en
utbøyningsprøve med et utgangspunkt for belastning på 3,0 x D.

De tillatte spenninger ved teoretisk beregning skal være i samsvar med punkt 5.3 i
ISO 7641/1.

4.5.3. For styrende aksler skal bøyningsstyrken prøves enten ved teoretiske beregninger eller en
bøyningsprøve. En statisk horisontal sidekraft skal påføres koplingspunktets sentrum.

g x S
1 000

F 
sp
 =              + V
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Kraftens størrelse skal velges slik at det utøves et kraftmoment på 0,6 x A
v
x g (kNm) gjennom

forakselens sentrum. De tillatte spenninger skal være i samsvar med punkt 5.3 i ISO 764/1.

4.6. Svingskive

4.6.1. De grunnleggende prøver skal være en dynamisk og en statisk prøve (løfteprøving). Svingskiver
beregnet for tvangsstyring av semitrailer skal gjennomgå en statisk tilleggsprøve
(bøyningsprøve).

Ved prøvingen skal svingskiven være utstyrt med alle nødvendige deler for å feste den til
kjøretøyet. Fastgjøringsmetoden skal være lik den som senere skal anvendes på selve kjøretøyet.

4.6.2. Statisk prøving

4.6.2.1. Standardsvingskiver beregnet for styrekile eller liknende innretninger til tvangsstyring av
semitrailere (se vedleggg V punkt 7.9) skal prøves ved en statisk bøyningsprøve som skal
utføres i styreinnretningens virkeområde og ved samtidig å påføre belastningen på svingskiven.
Den største tillatte belastning U av svingskiven skal påføres svingskiven vertikalt i dennes
arbeidsposisjon ved hjelp av en stiv plate tilstrekkelig stor til å dekke svingskiven helt.

Den resulterende kraft av denne belastning skal gå gjennom sentrum av svingskivens horisontale
hengsel.

Samtidig skal det påføres en horisontal sidekraft som representerer den nødvendige kraft til
tvangsstyring av semitraileren, på siden av svingskivens koplingsbolt. Kraftens retning og
størrelse skal velges slik at det utøves et kraftmoment på 0,75 m x D omkring koplingsboltens
sentrum.

Momentet skal påføres med en kraft som virker på en løftearm på 0,5 m. Permanent (plastisk)
deformasjon på inntil 0,5 % av alle nominelle mål er tillatt. Revner må ikke forekomme.

4.6.2.2. Alle svingskiver skal gjennomgå en statisk løfteprøving. En løftekraft på inntil F
A
 = g × U må

ikke forårsake vesentlig permanent bøying over 0,2 % av bredden. For standardsvingskiver i
kategori G 50 og tilsvarende svingskiver med samme koplingsboltdiameter, må koplingsbolten
ikke skilles fra svingskiven med en løftekraft på

F
A
 = g × 2,5 × U

Kraften skal påføres via en arm som bærer på den ene siden av koplingsplaten og blir hevet på
den andre siden med en avstand på 1,0 til 1,5 m fra koplingsboltens sentrum (se figur 29).

Løftearmen skal danne en vinkel på 90° i forhold til koplingsboltens inngangsretning i
svingskiven.

Dersom den verst tenkelige situasjon klart framgår, skal den verst tenkelige situasjon prøves.
Dersom den ikke framgår klart, skal den tekniske instans bestemme hvilke av de to sider som
skal prøves. Det kreves ingen annen prøving.

Skisse av prøveoppstilling

Sett bakfra
Figur 29

Løfteprøving på svingskive
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4.6.3. Dynamisk prøving

Svingskiven skal gjennomgå en vekslende belastning i en prøveoppstilling (asynkron dynamisk
prøving) med horisontale vekslende og vertikale pulserende krefter som virker samtidig.

4.6.3.1. For svingskiver som ikke er beregnet til tvangsstyring av semitrailere, skal følgende krefter
påføres:

horisontalt: F
hw

 = ± 0,6 × D

vertikalt: F
sO

 = g × 1,2 × U

F
sU

 = g × 0,4 × U

Disse to kreftene skal påføres i kjøretøyets medianplan i lengderetning, F
sO

,
U
 ved å gå gjennom

sentrum av svingskivens hengsel.

Den vertikale kraft F
sO.U

 veksler mellom grensene

+ 1,2 × U og + 0,4 × U

og den horisontale mellom

+ 0,6 × D og - 0,6 × D.

4.6.3.2. For svingskiver beregnet for tvangsstyring av semitrailer, skal følgende krefter påføres:

horisontalt: F
hw

 = ± 0,675 × D

vertikalt: F
sO.U 

som under 4.6.3.1.

Kraftangrepslinjene er oppført i punkt 4.6.3.1.

4.6.3.3. Ved dynamisk pøve på svingskiver skal det legges et smørende materiale mellom koplingsplaten
og holderen slik at det garanteres en friksjonskoeffisient på maksimalt m = 0,15.

4.7. Monteringsplate for svingskive

Den dynamiske prøving på svingskiver beskrevet i punkt 4.6.3 og de statiske prøver beskrevet
i punkt 4.6.2 skal utføres analogt på monteringsplater. For monteringsplater er det tilstrekkelig
å utføre løfteprøvingen fra en side. Prøvene skal baseres på den angitte maksimale
monteringshøyde for koplingen samt den angitte maksimale bredde og den angitte minimale
lengde for monteringsplaten. Det er ikke nødvendig å utføre denne prøven dersom
monteringsplaten er smalere og/eller lengre og den totale høyden er mindre, men ellers lik
utformingen til den som allerede har gjennomgått prøven.

4.8. Koplingsbolt til semitrailere

4.8.1. En dynamisk prøving med vekslende kraftpåvirkning skal utføres på et prøveeksemplar på en
prøverigg. Prøvingen av koplingsbolten skal ikke kombineres med prøving av svingskiven.
Prøvingen skal utføres slik at belastningen også virker på delene som er nødvendige for å feste
koplingsbolten til semitraileren.

4.8.2. Det skal utføres en dynamisk prøve med horisontal prøvingsbelastning på F
hw

 = ± 0,6 × D på
koplingsbolten i arbeidsposisjon.
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Kraftangrepslinjen skal gå gjennom sentrum av den sylindriske del av den minste diameter av
koplingsbolten, som har en diameter på 50,8 mm i klasse H 50 (se vedlegg V figur 16).
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VEDLEGG VII

KRAV OM TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER MED HENBLIKK PÅ
MULIGHET FOR MONTERING AV MEKANISKE KOPLINGER PÅ KJØRETØYET

1. ALMINNELIGE KRAV

1.1. Kjøretøyets fabrikant skal angi hvilke typer og klasser koplinger som kan monteres på kjøretøyet
og angi (dersom det er relevant) verdiene D, V(1), S eller U basert på kjøretøytypens konstruksjon
kombinert med koplingstypen(e) som skal anvendes. De karakteristiske verdiene D,V, S eller
U for godkjente koplinger i henhold til dette direktiv skal være lik eller større enn de tilsvarende
verdier for den aktuelle kombinasjon.

1.2. Koplingen skal monteres på kjøretøyet i samsvar med monteringsinstruksjonene fra kjøretøyets
fabrikant etter avtale med koplingens fabrikant og den tekniske instans. Kjøretøyets fabrikant
skal angi passende festepunkter for koplingen på kjøretøyet og eventuelt trekkramme,
monteringsplater osv. som skal anvendes på denne særskilte kjøretøystype.

1.3. Til motorkjøretøy med tillatt totalmasse på over 3,5 tonn skal det bare anvendes automatiske
koplinger der tilkopling til motorkjøretøyet kan skje automatisk.

1.4. Ved beregning av D-verdi i forbindelse med montering av koplinger i klasse B, D, E og H på
tilhengere, skal den tillatte masse T av det trekkende kjøretøy settes til 32 tonn. Dersom
koplingens D-verdi ikke er tilstrekkelig til T = 32 tonn, skal den resulterende begrensning i
trekkvognens tillatte masse T eller i kjøretøyet (tog) angis i EØF-typegodkjenningsattesten for
tilhengeren (vedlegg IX).

2. SÆRLIGE KRAV

2.1. Montering av koplingskule og trekkramme

2.1.1. Koplingskule og trekkramme skal monteres til et kjøretøy i klasse M1, M2 på inntil 3,5 tonn
og i klasse N1 på en slik måte at frisonen og høydemålene vist i figur 30 overholdes. Dette
kravet gjelder ikke for terrenggående kjøretøyer som definert i vedlegg II til direktiv 92/53/
EØF.

(1) V-verdien skal angis bare for kjøretøyer med teknisk tillatt maksimal totalmasse over 3,5 tonn.
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sett fra siden (seksjon A-A)

grunn

sett ovenfra (seksjon B-B)

Figur 30
Frisone for koplingskule

Alle detaljer som ikke er angitt, skal velges med omhu. Mål og vinkler skal kontrolleres med
egnede instrumenter.

2.1.2. For koplingskuler med trekkramme skal kjøretøyets fabrikant framlegge monteringsinstruksjon
og angi om det eventuelt er nødvendig å forsterke festeområdet.

2.1.3. Det skal også være mulig å tilkople og frakople koplingshodet når koplingshodets lengdeakse
i forhold til koplingskulens midtlinje og trekkrammen

a) er horisontalt b = 60° til høyre eller venstre (se figur 30)

b) er vertikalt a = 10° opp eller ned (se figur 30)

c) er dreiet aksialt 10° til høyre eller venstre.

2.1.4. Den monterte koplingskulen må ikke skjule plasseringen av det bakre kjennemerket eller gjøre
det mindre synlig, ellers skal det anvendes en koplingskule som kan tas av uten å bruke særskilt
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verktøy.
2.2. Montering av koplingshode

2.2.1. Koplingshode i klasse B er tillatt på tilhengere med maksimalmasse på høyst 3,5 tonn.
Koplingshodet skal være festet slik at festepunktet på tilhengeren er 430 ± 35 mm over det
horisontale plan der tilhengerens hjul står (se figur 31).

For campingtilhengere og varetilhengere skal horisontalt plan være når gulvet eller lasteflaten
er horisontal.

For tilhengere uten en slik referanseflate (f. eks. båttilhengere osv.), skal tilhengerens fabrikant
angi en passende referanselinje som definerer den horisontale plassering. Høydekravet skal
bare gjelde for tilhengere som er beregnet til å tilkoples kjøretøyene nevnt i punkt 2.1.1.

2.2.2. Koplingshodet skal kunne betjenes på en sikker måte innenfor koplingskulens friområde vist
i figur 30.

Figur 31
Monteringshøyde for koplingshode

2.3. Montering av bøylekopling og monteringsblokk

2.3.1. Monteringsmål for standardbøylekopling

Dersom typer av standardbøylekoplinger skal passe til typer av kjøretøy, må målene i figur 32
og tabell 8 overholdes.

Figur 32
Monteringsmål for standardbøylekopling (se tabell 8)
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2.3.2. Behov for fjernstyrte koplinger

Dersom en eller flere forskrifter for lett og sikker betjening (punkt 2.3.3), tilgjengelighet (punkt
2.3.4.) eller frisone for håndtak (2.3.5) ikke kan overholdes, skal det anvendes en kopling med
fjernstyrt innretning i samsvar med vedlegg V punkt 10.3 i dette direktiv.

2.3.3. Lett og sikker betjening av koplingen

Bøylekoplinger skal monteres på kjøretøytypen på en slik måte at de kan betjenes lett og
sikkert.

I tillegg til betjeningen for åpning (og eventuelt lukking), skal betjeningen også omfatte kontroll
av indikatoren for koplingsboltens lukkede og sikre posisjon (kontroll ved å se og kjenne).

I området der personen som bruker betjeningen skal stå, må det ikke finnes noen farlige punkter
som skarpe kanter, hjørner osv., medmindre disse er beskyttet slik at skader kan unngås.

Ingen fastgjorte gjenstander må blokkere utgangene til dette området eller innsnevre den på
noen sider.

Ingen underkjøringshinder må hindre brukeren i å innta en passende stilling for å betjene
koplingen.

2.3.4. Tilgjengelighet

Avstanden mellom midten av koplingsbolten og den bakre delen av kjøretøyets karosseri må
ikke overstige 420 mm.

Avstanden 420 mm kan imidlertid overskrides dersom det påvises at dette er nødvendig av
tekniske årsaker:

1) inntil en avstand på 650 mm for kjøretøyer med tipp eller utstyr montert bak,

2) inntil en avstand på 1 320 mm, dersom den frie høyde er på minst 1 150,

3) for biltransportkjøretøyer med minst to lastingsnivåer når tilhengeren ikke frakoples
under normal transport.

dersom det ikke vanskeliggjør lett og sikker betjening av bøylekoplingen.

2.3.5. Frisone for håndtaket

For å kunne betjene bøylekoplingen sikkert skal det være tilstrekkelig fri avstand rundt
håndtaket.

Frisonen vist i figur 33 skal betraktes som tilstrekkelig.

Dersom ulike typer av standardbøylekoplinger skal passe til kjøretøytypen, skal frisonen være
tilstrekkelig stor til å oppfylle kravene til den største kopling i gjeldende klasse i samsvar med
vedlegg V punkt 3.

Målene skal også gjelde for bøylekoplinger med håndtak som vender nedover eller andre
typer håndtak.

Friområdet må også holdes innenfor minimumsvinkelen for til- og frakopling angitt i vedlegg
V punkt 3.6.
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 002.3.6. Fritt bevegelsesområde for koplingen

Bøylekoplingen skal, når den er montert på vognen, ha en minimumsavstand på 10 mm fra
alle de andre delene på kjøretøyet, under hensyn til alle mulige geometriske posisjoner i samsvar
med vedlegg V.

Dersom ulike typer av standardbøylekoplinger skal passe til kjøretøytypen, skal frisonen være
tilstrekkelig stor til å oppfylle kravene til den største kopling i gjeldende klasse i samsvar med
vedlegg V punkt 3.

2.3.7. Tillatelse til å ha bøylekoplinger med ekstra ledd for vertikal rotasjon (se figur 6)

Koplinger med sylindrisk koplingsbolt der vertikal rotasjon av øyet for trekkstang er mulig
ved hjelp av et ekstra ledd, kan tillates bare dersom det er teknisk nødvendig. Det kan for
eksempel dreie seg om lastebiler med tipp der koplingen skal være hengslet eller koplinger på
tunge kjøretøyer som av styrkemessige grunner krever bruk av sylindrisk kopling.

TABELL 8

Monteringsmål for standardbøylekopling

Figur 33
Frisone for håndtak

2.4. Montering av trekkøye og drag på tilhenger

2.4.1 Drag for påhengsvogner skal ha en støtteinnretning som kan justeres i høyden dersom den
horisontale belastning ved tilhengerens trekkøye overstiger 50 kg når tilhengeren er lastet til
sin teknisk tillatte totalmasse med jevnt fordelt last.

54

C 50-1 C 50-2   C 50-3  C 50-4  C 50-5  C 50-6 Merknad

e 
1

83  120     140 160 +  0,5

e
 2

56    55       80 100 ± 0,5

d 
1

-   54    75       85   95 + 1/-0,5

d 
1

10,5    15       17   21     H13

T -   15    20       35   35     35 maks.

F         120  165      190 210 maks.

G 95  100       130 150 maks.

L 
1

-         200  300 400 maks.
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2.4.2. Under montering av trekkøye og drag på tilhengere med tillatt masse C over 3,5 tonn og med
mer enn en aksel, skal disse være utstyrt med en innretning for fordeling av akseltrykket.

2.5. Montering av svingskive, monteringsplate og koplingsbolt på kjøretøyer

2.5.1. Svingskiver i klasse G 50 skal ikke monteres direkte på kjøretøyets ramme. De skal festes til
rammen ved hjelp av en monteringsplate. Monteringsanvisningene til kjøretøyets fabrikant
eller tilhengerens fabrikant skal overholdes.

2.5.2. Semitrailerne skal være utstyrt med parkeringsstøtte eller annet utstyr som gjør det mulig å
frakople og parkere semitraileren. Dersom semitrailerne er utstyrt slik at sammenkopling av
mekaniske koplinger, elektriske systemer og bremsesystemer kan utføres automatisk, skal
tilhengeren ha parkeringsstøtte som automatisk trekker seg opp etter tilkopling av semitraileren.

2.5.3. Fastgjøring av koplingsbolten på monteringsplaten på semitraileren skal følge anvisningen til
kjøretøyets fabrikant eller koplingens fabrikant.

2.5.4. Dersom semitraileren er utstyrt med styrekile, skal den oppfylle forskriftene i vedlegg V punkt
7.9.1. og 7.9.2.
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VEDLEGG VIII

OPPLYSNINGSDOKUMENT nr.....

i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF om EØF-typegodkjenning av kjøretøytyper
med henblikk på montering av mekaniske koplinger

(direktiv 94/20/EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt forelegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse.
Eventuelle tegninger skal forelegges i en passende målestokk på A 4-ark eller en folder i det formatet.
Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemer, komponenter eller separate tekniske enheter har elektronisk styrte funksjoner, skal
opplysninger om ytelsen vedlegges.

0. GENERELLE OPPLYSNINGER

0.1. Merke (handelsnavn): ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................

0.2 Type og handelsbetegnelse(r): ...................................................................................................

0.3. Typeidentifikasjonsmerker, eventuelt på kjøretøyet(1)(b): ..........................................................
.................................................................................................................................................

0.3.1. Merkets plassering: ........................................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe (se vedlegg II til direktiv 70/156/EØF): ........................................................

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

0.8. Adresse(r) til monteringsanlegg: ..............................................................................................
.................................................................................................................................................

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

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

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

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

2. MÅL OG MASSE (e) (kg og mm) (om nødvendig referanse til tegning)

2.2. For trekkvogner:

2.2.1. Avstand mellom svingskive og bakaksel (største og minste) (g): ..............................................

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

2.4.2. For understell med karosseri:

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

(1) Nummerering av punkter og fotnoter anvendt i dette opplysningsdokument er den samme som i vedlegg I til
direktiv 70/156 EØF, sist endret ved direktiv 92/53/EØF.
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2.6. Kjøretøyets masse med karosseri i driftsklar stand eller understellets masse med førerhus dersom
karosseriet ikke leveres av produsenten (med kjølevæske, smøremidler, drivstoff, verktøy,
reservehjul og fører) (o) (maks. og min. for hver versjon).........................................................
.................................................................................................................................................

2.6.1. Fordeling av massen på akslene og belastningen på koplingspunktet (maks. og min. for hver
versjon) for semitrailere og påhengsvogn: ...............................................................................
.................................................................................................................................................

2.8. Største teknisk tillatte aksellast oppgitt av produsenten (maks. og min. for hver versjon) (y):
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

2.8.1. Fordeling av massen på akslene og belastning på koplingspunktet (maks. og min. for hver
versjon) for semitrailere og påhengsvogn: ...............................................................................
.................................................................................................................................................

2.9. Vogntogets største teknisk tillatte masse på hver aksel oppgitt av produsenten og belastning på
koplingspunktet for semitrailere og påhengsvogn: ..................................................................
.................................................................................................................................................

2.10. Største masse for tilhenger som kan tilkoples :

2.10.1. Tilhenger: ................................................................................................................................

2.10.2. Semitrailer: ..............................................................................................................................

2.10.3. Påhengsvogn: ..........................................................................................................................

2.10.3.1. Største forhold mellom koplingsoverhenget(p) og akselavstand: .............................................

2.10.3.2 Maksimal V-verdi: .............................. (kN) (1)

2.10.4. Største vogntogsmasse: ............................................................................................................

2.10.6. Tillatt masse av tilhenger uten bremser: ...................................................................................

2.11. Største vertikale belastning.......................................................................................................

2.11.1. For tilhenger, på trekkvognens koplingspunkt: ........................................................................

2.11.2. På tilhengerens trekkstang: ......................................................................................................

9. KAROSSERI

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

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

11. FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE ELLER
SEMITRAILERE

11.1. Koplingens klasse og type(2): .........................................................................................................
.................................................................................................................................................

11.2. Største D-verdi: ................................(kN) (2)

(1) Dersom det er relevant

(2) Ved koplinger som ikke er standardiserte skal typegodkjenningsnummer for deler også angis.
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11.3. Instruksjoner for koplingstypens montering på kjøretøyet og fotografier eller tegninger av
festingspunktene på kjøretøyet som er angitt av fabrikanten; tilleggsopplysninger, dersom
koplingstypen kan anvendes bare på bestemte kjøretøytyper: .................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

11.4. Opplysninger om montering av særlig trekkramme eller monteringsplater (1):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Dato, saksmappe

(1) Ved koplinger som ikke er standardiserte skal typegodkjenningsnummer for deler også angis.
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VEDLEGG IX

MØNSTER
(største tillatte format: A4 (210 x 297 mm)

EØF-TYPEGODKJENNINGSATTEST

Underretning om:

- typegodkjenning(1)

- utvidelse av typegodkjenning(1)

- nektelse av typegodkenning(1)

- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

av en kjøretøytype i henhold til direktiv 94/20/EF

Typegodkjenning nr.: .............................................................................................................................

Årsak til utvidelse: ..................................................................................................................................

Avdeling I

0. ALLMENT

0.1. Merke (handelsnavn): ..............................................................................................................

0.2. Type og handelsbetegnelser: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................

0.3. Typemerking, eventuelt anbrakt på kjøretøyet(2): ....................................................................
.................................................................................................................................................

0.3.1. Plassering av denne merking: ..................................................................................................
.................................................................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe(3): ...................................................................................................................

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

0.8. Navn og adresse til monteringsanlegg: ....................................................................................
.................................................................................................................................................

Avdeling II

1. Tilleggsopplysninger (dersom det er relevant): se tillegg I

2. Teknisk instans ansvarlig for gjennomføring av prøvene: .......................................................
.................................................................................................................................................

Myndighetens
stempel

(1) Stryk det som ikke passer

(2) Dersom typeidentifikasjonen inneholder tegn som ikke er relevante for å beskrive den type kjøretøy, konstruksjonsdel
eller adskilt teknisk enhet som omfattes av denne godkjenningsattest, skal de aktuelle tegn i dokumentasjonen
anføres med symbolet «?» (f.eks.ABC??123??).

(3) Som definert i vedlegg II punkt A i direktiv 92/53/EØF.
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3. Prøverapportens dato: ..............................................................................................................

4. Prøverapportens nummer: ..........................................................................................................

5. Eventuelle merknader: se tillegg I

6. Sted: .........................................................................................................................................

7. Dato: .........................................................................................................................................

8. Underskrift: .............................................................................................................................

9. Det vedlegges innholdsfortegnelse til informasjonspakken som er oversendt vedkommende
myndighet som har tildelt typegodkjenning; denne kan utleveres på anmodning.
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Tillegg I

til EØF-typegodkjenningsattest nr..........
om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 94/20/EF

1. Tilleggsinformasjon

1.1. Kjøretøyets konstruksjon, karrosseri/ramme: ..............................................................................

1.1.1. Anvendte materialer: ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................

1.2. Klasse og type kopling(1): ...........................................................................................................

1.3. Bruk av trekkramme eller monteringsplater; monteringsanvisning for koplingstypen:
....................................................................................................................................................

1.4. EØF-typegodkjenningen av kjøretøyet er utvidet til følgende typer og klasser koplinger:
....................................................................................................................................................

1.5. Teknisk tillatt totalmasse, angitt av fabrikanten (maksimal og minimal for hver versjon):
.............................................................................................................................................tonn

1.6. Tillatt masse av tilhenger som kan tilkoples

1.6.1. Tilhenger: ............................................................................................................................ tonn

1.6.2. Semitrailer: .................................................................................. tonn(2)

1.6.3. Påhengsvogn: .............................................................................. tonn(2)

1.6.3.1.Tillatt V-verdi: ................................................................................................................... kN

1.6.4. Tillatt vogntogmasse: .......................................................................................................... tonn

1.7. Tillatt vertikal belastning S eller belastning U(2) på kjøretøytypen utstyrt med koplingen: ........
......................................................... kg/t

1.8. Tillatt D-verdi: ....................................... kN

1.9. Tillatt masse av trekkvognen (T) eller tillatt masse av vogntoget (dersom T er mindre enn 32
tonn)

5. Merknader(3): ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

(1) Dersom det er relevant.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Herunder opplysning om hvorvidt det er mulig å bruke svingskiver

61
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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 betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
14/94 av 28. oktober 1994(1).

Kommisjonsdirektiv 94/26/EF av 15. juni 1994 om tilpassing til
den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 79/196/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr
med visse beskyttelsesarter til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel X etter nr. 7a (europaparlaments-
og rådsdirektiv 94/9/EØF) skal nytt nr. 7b lyde:

“7b. 394 L 0026: Kommisjonsdirektiv 94/26/EF av 15. juni
1994 om tilpassing til den tekniske utviklinga av
rådsdirektiv 79/196/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om elektrisk utstyr med visse
beskyttelsesarter til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
(EFT nr. L 157 av 24.6.1994, s. 33)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/26/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. februar 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 31/94
av 15. desember 1994

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

94/EØS/57/02

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

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

(2) EFT nr. L 157 av 24.6.1994, s. 33.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE
FELLESSKAPA HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 76/117/EØF av 18. desember 1975
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr
til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser(1), særleg artikkel 5,

med tilvising til rådsdirektiv 79/196/EØF av 6. februar 1979 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr
med visse beskyttelsesarter til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser(2), sist endra ved direktiv 90/487/EØF(3), særleg
artikkel 5, og

ut frå desse synsmåtane:

Vedlegg I til direktiv 79/196/EØF må tilpassast den tekniske
utviklinga gjennom å innarbeide fem nye europeiske standardar
som nyleg er utarbeidde av Det europeiske utvalet for
elektroteknisk standardisering (CENELEC).

På bakgrunn av det noverande utviklingssteget i teknikken er
det naudsynt å tilpasse dei harmoniserte standardane som er
nemnde i vedlegg I til direktiv 79/196/EØF.

På grunn av eigenarta til det aktuelle utstyret må det fastsetjast ei
overgangsordning som gjev industrien høve til fullgodt å tilpasse
seg dei endringane som vert gjorde i standardane.

Tiltaka i dette direktivet er i samsvar med fråsegna frå Utvalet
for tilpassing til den tekniske utviklinga av direktiv om fjerning

av tekniske handelshindringar på området elektrisk utstyr til bruk
i eksplosjonsfarlege omgjevnader -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 79/196/EØF vert bytt ut med vedlegget til
dette direktivet.

Artikkel 2
1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene

som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
31. mars 1995. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen
om dette.

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

2. Fram til 30. juni 2003 skal medlemsstatane framleis nytte
dei tiltaka som er fastsette i artikkel 4 i direktiv 76/117/
EØF, på utstyr som er i samsvar med dei harmoniserte
standardane som er nemnde i direktiv 79/196/EØF, i
versjonen av 17. september 1990, etter samsvarssertifikatet
som er nemnt i artikkel 8 i direktiv 76/117/EØF, dersom
sertifikatet er utferda før 1. mars 1996.

Artikkel 3
Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

KOMMISJONSDIREKTIV 94/26/EF

av 15. juni 1994

om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 79/196/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr med visse beskyttelsesarter til bruk i

eksplosjonsfarlige omgivelser(*)

Utferda i Brussel, 15. juni 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 157 av 24.6.1994, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF nr. L 24 av 30.1.1976, s. 45.

(2) TEF nr. L 43 av 20.2.1979, s. 20.

(3) TEF nr. L 270 av 2.10.1990, s. 23.
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VEDLEGG
«VEDLEGG I

HARMONISERTE STANDARDER

De harmoniserte standarder som utstyret skal være i samsvar med, avhengig av beskyttelsesart,
er de europeiske standarder som det vises til i tabellen nedenfor.

Europeiske standarder

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

Nummer Tittel                                                Utgave Dato

EN 50014 - Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser: 1 mars 1977

  generelle regler

- Endring 1juli 1979

- Endring 2juni 1982

- Endring 3 og 4desember 1982

- Endring 5februar 1986

EN 50015 - Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser:    1 mars 1977

   oljefylt utførelse «o»

- Endring 1 juli 1979

EN 50016 - Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser:    1 mars 1977

   overtrykkskapsling «p»

- Endring 1 juli 1979

EN 50017 - Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser:    1 mars 1977

   sandfylt utførelse «q»

- Endring 1 juli 1979

EN 50018 - Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser:    1 mars 1977

   eksplosjonssikker utførelse «d»

- Endring 1 juli 1979

- Endring 2 desember 1982

- Endring 3 november 1985

EN 50019 - Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser:    1 mars 1977

   tennsikker utførelse «e»

- Endring 1 juli 1979

- Endring 2 september 1983
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Nummer Tittel                                                 Utgave Dato

- Endring 3 desember 1985

- Endring 4 oktober 1989

- Endring 5 august 1990

EN 50020 - Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser:    1 mars 1977

   egensikker utførelse «i»

- Endring 1 juli 1979

- Endring 2 desember 1985

- Endring 3 mai 1990

- Endring 4 mai 1990

- Endring 5 mai 1990

EN 50028 - Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser:    1 februar 1987

  innkapsling «m»

EN 50039 - Elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser:    1 mars 1980

   egensikre elektriske systemer «i»

EN 50050 - Elektrostatisk håndsprøyte-utstyr    1 januar 1986

EN 50053 - Elektrostatisk håndsprøyte-utstyr for maling med en energi februar 1987(*)

 (del 1)    på maksimum 0,24 mJ og tilhørende utstyr

EN 50053 - Elektrostatisk håndsprøyte-utstyr for pulver med en energi    1 juni 1989(*)

(del 2)  på maksimum 5 mJ og tilhørende utstyr

EN 50053 - Elektrostatisk håndsprøyte-utstyr for fnugg med en energi    1 juni 1989(*)

(del 3)   på maksimum 0,24 mJ eller 5 mJ og tilhørende utstyr

(*) Bare de nummer som omhandler produksjon av det utstyr som er beskrevet i standard EN 50053 del 1, 2 og 3, får
anvendelse.»
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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 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).

Rådsdirektiv 94/29/EF av 23. juni 1994 om endring av vedleggene
til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF om fastsettelse av
maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i
henholdsvis korn og næringsmidler av animalsk opprinnelse(2)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
1. I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 38 (rådsdirektiv 86/

362/EØF) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 32/94
av 15. desember 1994

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

94/EØS/57/03

“- 394 L 0029: Rådsdirektiv 94/29/EF av 23. juni 1994
(EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 67)”.

2. I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 39 (rådsdirektiv
86/363/EØF) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

“- 394 L 0029: Rådsdirektiv 94/29/EF av 23. juni 1994
(EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 67)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/29/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. februar 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, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

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

(2) EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 67.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986
om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i korn(1), særlig artikkel 11,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986
om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(2), særlig artikkel 11,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har innenfor rammen av direktiv 86/362/EØF og
86/363/EØF fått fullmakt til å utarbeide listen over rester av
plantevernmidler og maksimumsverdiene for disse, som skal
forelegges Rådet for godkjenning.

I lys av det tekniske og vitenskapelige framskritt og kravene til
folkehelse og landbruk, er det nå ønskelig å endre vedlegg II til
ovennevnte direktiv ved å tilføye bestemmelser som gjelder rester
av plantevernmidler i korn og næringsmidler av animalsk
opprinnelse, det vil si daminozid, lambda-cyhalotrin, etefon,

propikonazol, karbofuran, karbosulfan, benfurakarb, furatiokarb,
cyflutrin, metalaksyl, benalaksyl og fenarimol.

De tilgjengelige data er imidlertid utilstrekkelige når det gjelder
visse kombinasjoner av plantevernmidler og korn/næringsmidler
av animalsk opprinnelse. Det vil være nødvendig med en periode
som ikke overskrider fire år for å skaffe slike data. Det bør derfor
fastsettes maksimumsverdier på grunnlag av slike data senest
30. juni 1999. Dersom tilfredsstillende data ikke foreligger, vil
det vanligvis fastsettes verdier tilsvarende den egnede
påvisningsgrensen.

For å være bedre i stand til å beregne inntaket av rester av
plantevernmidler gjennom kostholdet, bør det, der det er mulig,
samtidig fastsettes maksimumsverdier for hvert plantevernmiddel
i alle viktige bestanddeler av kostholdet. Disse verdier tilsvarer
bruken av de minste mengder av plantevernmidler som er
nødvendige for effektiv bekjemping, anvendt på en slik måte at
mengden av rester er minst mulig og toksikologisk akseptabel.

Maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler fastsatt i dette
direktiv må gjennomgås på nytt innenfor rammen av
gjennomgåelsen av de aktive stoffene fastsatt i arbeids-
programmet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF
av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske
produkter(3)-

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

RÅDSDIREKTIV 94/29/EF

av 23. juni 1994

om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF om fastsettelse av
maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn og næringsmidler

av animalsk opprinnelse(*)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 67, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 221 av 7.8.1986, s. 37. Direktivet sist endret ved direktiv 93/
57/EØF (EFT nr. L 211 av 23.8.1993, s. 1).

(2) EFT nr. L 221 av 7.8.1986, s. 43. Direktivet endret ved direktiv 93/57/
EØF (EFT nr. L 211 av 23.8.1993, s. 1).

(3) EFT nr. L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet endret ved
kommisjonsdirektiv 93/71/EØF (EFT nr. L 221 av 31.8.1993, s. 27).
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Artikkel 1

Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes i del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF:

         «Rester av plantevernmidler Maksimumsverdier i mg/kg (ppm)

42. CYFLUTRIN, herunder andre blandinger av
isomerbestanddeler (summen av isomerer)

43. METALAKSYL 0,05(*)

44. BENALAKSYL 0,05(*)

45. FENARIMOL a) hvete, bygg
0,02(*): andre kornsorter

46. PROPIKONAZOL 0,05(*)

47. DAMINOZID (summen av daminozid og 0,02(*)
1,1- dimetylhydrazin uttrykt som daminozid)

48. LAMBDA-CYHALOTRIN 0,05: bygg
0,02(*): andre kornsorter

49. ETEFON b): mais
0,2: hvete og rughvete
0,5: bygg og rug
0,05(*): andre kornsorter

50. KARBOFURAN (summen av karbofuran og c): ris og havre
3-hydroksi-karbofuran uttrykt som 0,1(*): andre kornsorter
karbofuran)

51. KARBOSULFAN 0,05(*)

52. BENFURAKARB b): mais
0,05(*): andre kornsorter

53. FURATIOKARB 0,05(*)

(*) Angir analytisk påvisningsgrense.

a) b) c) Dersom det ikke blir gjort vedtak om andre verdier, får følgende maksimumsverdier anvendelse fra 30. juni 1999:

a): 0,02(*)

b): 0,05(*)

c): 0,1(*)»

68

0,05(*): mais
0,02(*): andre kornsorter
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Artikkel 2
1. Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes i del A i vedlegg II til direktiv 86/363/EØF:

15. CYFLUTRIN,        0,05 0,02(*) 0,02(*)
herunder andre
blandinger av
isomerbestanddeler
(summen av
isomerer)

16. LAMBDA-
CYHALOTRIN,
herunder andre
blandinger av iso-
merbestanddeler
(summen av
isomerer)

Maksimumsverdier i mg/kg (ppm)

«Rester av

plantevernmidler

i kjøtt,

bearbeidet kjøtt,

slakteavfall og animalsk

fett oppført i vedlegg I

under posisjon ex 0201,

0202, 0203, 0204, 0205 00

00, 0206, 0207, ex 0208,

0209 00, 0210, 1601 00,

1602(1) (2)

 i rå kumelk og helmelk

fra ku oppført i vedlegg I

under

posisjon 0401; for andre

næringsmidler under

posisjon 0401, 0402,

0405 00, 0406 i samsvar

med (2) og (4)

 i ferske egg uten skall,

i fugleegg og

eggeplommer

oppført i vedlegg I

under posisjon 0407 00

og 0408(3) (4)

 0,5
(unntatt 0207 kjøtt

av fjørfe)
0,02(*)

(0207 kjøtt av fjørfe)

 0,05  0,02(*)

(*) Angir analytisk påvisningsgrense.

(1) Når det gjelder næringsmidler med fettinnhold på 10 vektprosent eller under viser restmengden til den samlede vekt av
utbeinede næringsmidler. I slike tilfeller er maksimumsverdiene en tidel av verdien som er beregnet på bakgrunn av
fettandelen, men kan ikke være lavere enn 0,01 mg/kg.

(2) Ved fastsettelsen av restmengden i rå kumelk og helmelk fra ku, bør et fettinnhold på 4 vektprosent legges til grunn. For
rå kumelk og helmelk av annen animalsk opprinnelse, uttrykkes resten på grunnlag av fettstoffet.

For andre næringsmidler oppført i vedlegg I under posisjon nr. 0401, 0402, 0405 00 og 0406:

- med et fettinnhold på under 2 vektprosent, er maksimumsverdien halvdelen av den maksimumsverdi som er fastsatt
for rå melk og helmelk,

- med et fettinnhold på 2 vektprosent eller over, er maksimumsverdien uttrykt i mg/kg av fettstoffet. I slike tilfeller er
maksimumsverdien 25 ganger den maksimumsverdi som er fastsatt for rå melk og helmelk.

(3) For eggprodukter med fettinnhold over 10 %, er maksimumsverdien uttrykt i mg/kg fett. I dette tilfellet er
maksimumsverdien 10 ganger høyere enn maksimumsverdiene for ferske egg.

(4) Fotnote (1), (2) og (3) får ikke anvendelse når analytisk påvisningsgrense er angitt.
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2. Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes i del B i vedlegg II til direktiv 86/363/EØF:

17. FENARIMOL 0,02(*) 0,02(*)

18. METALAKSYL 0,5(*)  0,05(*) 0,05(*)

19. BENALAKSYL 0,5(*)  0,05(*) 0,05(*)

20. DAMINOZID 0,05  0,05(*) 0,05(*)
(summen av
daminozid og
1,1-dimetylhydra-
zin uttrykt som
daminozid)

21. ETEFON 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*)

22. PROPIKONAZOL    ex 0206 0,1 drøvtygger-  0,1(*) 0,05(*)
 lever

                                    0,05(*) andre varer

23. KARBOFURAN 0,1(*)  0,1(*) 0,1(*)
(summen av karbo-
furan og 3-hydro-
ksikarbofuran ut-
trykt som
karbofuran)

24. KARBOSULFAN 0,5(*)  0,05(*) 0,05(*)

25. BENFURAKARB 0,5(*)  0,05(*) 0,05(*)

26. FURATIOKARB 0,5(*)  0,05(*) 0,05(*)

(#*) Angir analytisk påvisningsgrense.

(a) Dersom det ikke blir gjort vedtak om andre verdier, får maksimumsverdien 0.02 anvendelse.

 Maksimumsverdier i mg/kg (ppm)

Rester av

plantevernmidler

 i kjøtt,

bearbeidet kjøtt,

slakteavfall og animalsk

fett oppført i vedlegg I

under posisjon ex 0201,

0202, 0203, 0204, 0205 00

00, 0206, 0207, ex 0208,

0209 00, 0210,

1601 00, 1602

 i ferske egg uten skall,

i fugleegg og

eggeplommer

oppført i vedlegg I under

posisjon 0407 00 og 0408

 i melk og

melkeprodukter oppført

i vedlegg I under

posisjon 0401, 0402,

0405 00, 0406

Ex 0208 (a)
lever og nyre

0,02(*), andre varer
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Artikkel 3
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 30. juni 1995.

Disse tiltakene 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 4
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 23. juni 1994.

For Rådet

G. MORAITIS

Formann
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og næringsmidler med hensyn til import fra visse tredjestater(5)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
a) I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (rådsforordning

(EØF) nr. 2092/91) skal nye strekpunkter mellom
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2083/92 (392 R 2083)
og kommisjonsforordning (EØF) nr. 2608/93 (393 R 2608)
lyde:

“- 392 R 3457: Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3457/
92 av 30. november 1992 (EFT nr. L 350 av 1.12.1992,
s. 56)

- 392 R 3713: Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3713/
92 av 22. desember 1992 (EFT nr. L 378 av 23.12.1992,
s. 21)”.

b) Nye strekpunkter før tilpasningene skal lyde:

“- 394 R 0468: Kommisjonsforordning (EF) nr. 468/94
av 2. mars 1994 (EFT nr. L 59 av 3.3.1994, s. 1)

- 394 R 0688: Kommisjonsforordning (EF) nr. 688/94
av 28. mars 1994 (EFT nr. L 84 av 29.3.1994, s. 9)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EØF) nr. 3457/92,
kommisjonsforordning (EØF) nr. 3713/92, kommisjons-
forordning (EF) nr. 468/94 og kommisjonsforordning (EF) nr.
688/94 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. februar 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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 (EØF) nr. 3457/92 av 30. november
1992 om fastsettelse av nærmere regler om kontrollsertifikatet
for import fra tredjestater til Fellesskapet fastsatt i rådsforordning
(EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og
næringsmidler(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3713/92 av 22. desember 1992
om utsettelse av fristen for anvendelse av artikkel 11 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode
for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler med hensyn til import fra visse tredjestater(3)
skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 468/94 av 2. mars 1994 om
endring av vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 om
økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik
angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(4) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 688/94 av 28. mars 1994 om
endring av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3713/92 om
utsettelse av fristen for anvendelse av artikkel 11 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode
for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 33/94
av 15. desember 1994

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

94/EØS/57/04

(1) EFT nr. L 169 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 350 av 1.12.1992, s. 56.

(3) EFT nr. L 378 av 23.12.1992, s. 21.

(4) EFT nr. L 59 av 3.3.1994, s. 1. (5) EFT nr. L 84 av 29.3.1994, s. 9.
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Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
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undersøkelsen fastsatt i kommisjonsforordning (EØF) nr.
94/92(2), med henblikk på å opprette listen i vedlegget til
denne forordning for den tredjestat der varen er produsert
eller tilberedt, og som den er blitt sendt til Fellesskapet
fra.

Det skal utferdiges et sertifikat for hver mottaker.

2. Kontrollsertifikatet skal utformes på ett av Fellesskapets
offisielle språk og utfylles, med unntak av stempelet og
underskriften, enten fullstendig med blokkbokstaver eller
fullstendig på maskin, og helst på ett av de offisielle
språkene til bestemmelsesmedlemsstaten.

3. Kontrollsertifikatet skal utferdiges på en enkelt side og
følge varen i originaleksemplaret. Det kan utstedes kopier
av sertifikatet bare dersom angivelsen «kopi» eller
«gjenpart» er påtrykt eller påført ved hjelp av et stempel.

4. Modellen for kontrollsertifikatet er oppført i vedlegget

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

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

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

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

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24.
juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og
næringsmidler(1), særlig artikkel 11 nr. 3 bokstav b) og nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å fastsette innholdet i og modellen til
kontrollsertifikatet som skal følge varer som er importert fra
tredjestater, med henblikk på å markedsføres som varer fra
økologisk landbruk.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
1. Kontrollsertifikatet nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i

forordning (EØF) nr. 2092/91 skal utstedes av det
utstedende organ som er godkjent i samsvar med

KOMMISJONSFORORDNING (EØF) nr. 3457/92

av 30. november 1992

om fastsettelse av nærmere regler om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater til
Fellesskapet fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for

landbruksprodukter og slik angivelse
på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 350 av 1.12.1992, s. 56, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 198 av 22.7.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 11 av 17.1.1992, s. 14.

Utferdiget i Brussel, 30. november 1992.

For Kommisjonen

Ray MAC SHARRY

Medlem av Kommisjonen
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Modell for kontrollsertifikatet for import av varer fra økologisk produksjon til Det Europeiske Fellesskap

Modellen for sertifikatet er fastsatt med hensyn til

- teksten,

- formatet,

- rubrikkenes oppstilling og størrelse.
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP

SERTIFIKAT FOR IMPORT AV VARER FRA ØKOLOGISK PRODUKSJON

* Forklarende kommentarer

Rubrikk 4: Kontrollorganet som fører kontroll med at de nærmere regler om den økologiske produksjonsmetoden
overholdes.

Rubrikk 5: Driftsenheten som har foretatt den siste operasjonen med partiet (bearbeiding, emballering, merking).

Rubrikk 9: Adressen til den driftsenhet der partiet skal leveres dersom den er forskjellig fra adressen i rubrikk 7.

Rubrikk 13: F.eks. volumet i liter for varer i flytende form, som skal oppgis, dersom det er hensiktsmessig, i tillegg til
erklæringene i rubrikk 11 og 12.

76

1. Det organ som utsteder sertifikatet
(navn og adresse)

3. Eksportør av varen (navn og adresse)

5. Produsent eller tilbereder av varen*
(navn og adresse)

7. Mottaker av varen i Fellesskapet
(navn og adresse)

10. Merker og nummer, containernummer, antall  og type.
Varens handelsbetegnelse.

14. Erklæring fra det organ som utsteder sertifikatet
Det attesteres herved at ovennevnte varer er oppnådd etter de nærmere regler om produksjon og etter
kontroll av den økologiske produksjonsmetoden som er definert og kontrollert av kontrollorganet nevnt
i rubrikk 4.

15. Tilleggserklæring (dersom det er hensiktsmessig)

16. Stedet for utstedelse av sertifikatet Det utstedende organs stempel

Dato

Fullmektigs navn og underskrift

2. Forordning (EØF) nr. 2092/91, Art. 11

Sertifikatets referansenummer

 4. Kontrollorgan* (navn og adresse)

 6. Avsenderstat

 8. Bestemmelsesstat

 9. Bestemmelsesstedets adresse*

11. Bruttomasse (kg)

12. Nettomasse (kg)

13. Alternative enheter*
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fra denne forordnings ikrafttredelse for varer som er importert
fra følgende tredjestater:

- Argentina, for varer med attest fra Instituto Argentino para
la Certificación y Promoción de los Productos Biológicos
eller Fundación de Alimentos Ecológicos Argentinos om
at de er produsert etter den økologiske produksjonsmetoden
i denne staten,

- Østerrike, for varer med attest fra de offentlige myndigheter
i hvert Land som er ansvarlige for den alminnelige
næringsmiddelkontrollen, om at de er produsert etter den
økologiske produksjonsmetoden i denne staten,

- Australia, for varer med attest fra Australian Quarantine
and Inspection Service (AQUIS) om at de er produsert etter
den økologiske produksjonsmetoden i denne staten,

- Israel, for varer med attest fra Ministry of Agriculture,
Departement of Plant Protection and Inspection (DPPI) eller
Ministry of Industry and Trade, Food and Vegetable Prod-
ucts for Export Inspection Service om at de er produsert
etter den økologiske produksjonsmetoden i denne staten,

- Sveits, for varer med attest fra Vereinigung Schweizerischer
Biologischer Landbau-Organisationen (VSBLO) om at de
er produsert etter den økologiske produksjonsmetoden i
denne staten.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft 1. januar 1993.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EØF) nr. 3713/92

av 22. desember 1992

om utsettelse av fristen for anvendelse av artikkel 11 nr. 1 i rådsforordning (EØF)
nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksvarer og slik angivelse på

landbruksvarer og næringsmidler, med hensyn til import fra visse tredjestater(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

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

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24.
juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksvarer
og slik angivelse på landbruksvarer og næringsmidler(1), særlig
artikkel 16 nr. 3 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

Noen tredjestater har anmodet Kommisjonen om å bli oppført
på listen over tredjestater fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i forordning
(EØF) nr. 2092/91, og har innsendt opplysningene fastsatt i
artikkel 2 nr. 2 i kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(2).

Etter en første undersøkelse av opplysningene har det vist seg at
det i noen av disse statene anvendes produksjons- og
kontrollregler som fullt ut oppfyller kravet om likeverdighet
fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91. På
visse punkter må imidlertid undersøkelsen utfylles og gjennomgås
mer i detalj, med den følge at det stadiet behandlingen av
opplysningene befinner seg på, ikke gjør det mulig å treffe en
beslutning om disse medlemsstatenes oppføring på listen nevnt i
artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning før 1. januar
1993, som er fristen for anvendelse av denne bestemmelsen.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra komiteen fastsatt i artikkel 14 i forordning (EØF)
nr. 2092/91 -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Anvendelsen av bestemmelsene i artikkel 11 nr. 1 i forordning
(EØF) nr. 2092/91 skal utsettes for et tidsrom på seks måneder

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1992.

For Kommisjonen

Ray MAC SHARRY

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 378 av 23.12.1992, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 198 av 22.7.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 11 av 17.1.1992, s. 14.
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hensiktsmessig produksjon eller konservering av visse
næringsmidler; disse stoffene finnes ofte i naturen.

Det framgår av anmodningene at visse landbruksprodukter som
tilsynelatende ikke framstilles i tilstrekkelige mengder etter den
økologiske metode i Fellesskapet, bør tilføyes i del C i vedlegg
VI, mens andre produkter til gjengjeld bør utgå.

De tiltak som er fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning (EØF) nr.
2092/91 -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 endres som fastsatt
i vedlegget til denne forordning.

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

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

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

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

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24.
juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruks-
produkter og slik angivelse på landbruksprodukter og nærings-
midler(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 2608/
93(2), særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med artikkel 16 nr. 5 i forordning (EØF) nr. 2092/91
er det forbud mot enhver bruk av stoffer som ikke er oppført i
vedlegg VI i en periode på tolv måneder etter vedtakelsen av
nevnte vedlegg, selv om stoffene tidligere var tillatt i henhold til
gjeldende nasjonale bestemmelser.

Etter noen medlemsstaters oppfatning bør visse produkter tilføyes
i vedlegg VI, og de har framlagt anmodninger om dette for
Kommisjonen.

Det framgår av anmodningene at visse ingredienser som ikke er
av landbruksopprinnelse er absolutt nødvendige for en

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 468/94

av 2. mars 1994

om endring av vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og

næringsmidler(*)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 59 av 3.3.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 198 av 22.7.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 239 av 24.9.1993, s. 10.

Utferdiget i Brussel, 2. mars 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen
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1. I del «A.1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærestoffer» gjøres følgende endringer:

- Etter E 330 Sitronsyre tilføyes følgende stoff:

Navn Særlige vilkår

«E 333 Kalsiumsitrat - - »

- Etter E 336 Kaliumtartrat tilføyes følgende stoff:

Navn Særlige vilkår

«E 341 (i) Monokalsiumfosfat Bakepulver til selvhevende
mel»

- Etter E 300 Askorbinsyre tilføyes følgende stoff:

Navn Særlige vilkår

«E 306 Ekstrakt rik på tokoferol Antioksidant i fettstoffer
og oljer»

- Etter E 406 Agar-agar tilføyes følgende stoff:

Navn Særlige vilkår

«E 407 Karragenan - - »

- Etter E 516 Kalsiumsulfat tilføyes følgende stoff:

Navn Særlige vilkår

«E 524 Natriumhydroksid Overflatebehandling av
Laugengebäck»

2. I del B gjøres følgende endringer:

- Etter «Kaliumkarbonat» tilføyes følgende stoffer:

Navn Særlige vilkår

«Natriumkarbonat Sukkerproduksjon

Natriumhydroksid Sukkerproduksjon,
behandling av oliven

Svovelsyre Sukkerproduksjon»

- Det særlige vilkår «Smøremiddel» i forbindelse med «Vegetabilske oljer» erstattes med
«Smøremiddel eller antiskum-middel»
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- Etter «Hasselnøttskall» tilføyes følgende stoff:

Navn Særlige vilkår

«Rismel- » - - »

3. I del C gjøres følgende endringer:

- I punkt «C.1.1. Spiselige frukter, nøtter og frø» tilføyes følgende produkter etter «Redikkfrø»:

«Eikenøtter
Bukkehornskløver
Kinatre
Sikori»

- I punkt «C.1.1. Spiselige frukter, nøtter og frø» utgår følgende produkt:

«Gresskarfrø»

- I punkt «C.1.3. Korn» utgår følgende produkt:

«Hirse»

- I punkt «C.2.2. Sukker: Stivelse fra kornprodukter og rotknoller» tilføyes følgende produkt:

«Fruktose»

- I punkt «C.2.3. Diverse» erstattes «Eddik framstilt av andre gjærede drikkevarer enn vin»
med «Eddik unntatt eddik av vin og eplesider».

- I punkt «C.3. Animalske produkter» erstattes «Melkepulver og skummetmelkpulver» med
«Kjernemelkpulver»

- I punkt «C.3. Animalske produkter» tilføyes følgende produkt:

«Laktose».
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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. 2092/91 av 24.
juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksvarer
og slik angivelse på landbruksvarer og næringsmidler(1), endret
ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 2608/93(2), særlig
artikkel 16 nr. 3 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3713/92(3), endret ved
forordning (EØF) nr. 1593/93(4), er fristen for anvendelsen av
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 utsatt i femten
måneder for varer som importeres fra visse tredjestater.

Noen tredjestater har anmodet Kommisjonen om å bli oppført
på listen over tredjestater fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i forordning
(EØF) nr. 2092/91, og har innsendt opplysningene fastsatt i
artikkel 2 nr. 2 i kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(5), innen
datoen nevnt i artikkel 16 nr. 3 annet ledd i forordning (EØF)
nr. 2092/91.

Ved undersøkelsen av de framlagte opplysningene har det vist
seg at det i noen av disse statene anvendes produksjons- og
kontrollregler som fullt ut oppfyller kravet om likeverdighet

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 688/94

av 28. mars 1994

om endring av forordning (EØF) nr. 3713/92 om utsettelse av fristen for anvendelse av
artikkel 11 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for

landbruksvarer og slik angivelse på landbruksvarer og næringsmidler, med hensyn til import
fra visse tredjestater(*)

fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91. På
visse punkter må imidlertid undersøkelsen utfylles og gjennomgås
mer i detalj, med den følge at det stadiet behandlingen av
opplysningene befinner seg på, ikke gjør det mulig å treffe en
beslutning om disse medlemsstatenes oppføring på listen nevnt i
artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91.

For visse EFTA-stater vil ordningene med hensyn til import fra
disse statene til Fellesskapet snart bli omfattet av bestemmelsene
i EØS-avtalen.

Fristen for å avslutte denne undersøkelsen må derfor utsettes.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning (EØF) nr.
2092/91 -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 3713/92 endres «for et tidsrom
på seks måneder» til «for et tidsrom på 26 måneder».

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft 1. april 1994.

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

Utferdiget i Brussel, 28. mars 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 84 av 29.3.1994, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 198 av 22.7.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 198 av 22.7.1991, s. 1.

(3) EFT nr. L 378 av 23.12.1992, s. 21.

(4) EFT nr. L 153 av 25.6.1993, s. 15.

(5) EFT nr. L 11 av 17.1.1992, s. 14.
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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 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).

Rådsdirektiv 94/30/EF av 23. juni 1994 om endring av vedlegg
II til direktiv 90/642/EF om fastsettelse av maksimumsverdier
for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av
vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker, og om
fastsettelse av en liste over maksimumsverdier(2) skal innlemmes
i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54 (rådsdirektiv 90/642/
EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 394 L 0030: Rådsdirektiv 94/30/EF av 23. juni 1994 (EFT
nr. L 189 av 23.7.1994, s. 70)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/30/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. februar 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 34/94
av 15. desember 1994

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

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

(2) EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 70.

94/EØS/57/05
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(1), særlig artikkel 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har innenfor rammen av direktiv 90/642/EØF fått
fullmakt til å utarbeide listen over rester av plantevernmidler og
maksimumsverdiene for disse som skal forelegges Rådet for
godkjenning.

Planter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker,
kan inneholde rester av plantevernmidler som følge av
landbrukspraksis. For å fastsette maksimumsverdiene for disse
restene, må det tas hensyn til de relevante opplysningene for
tillatt bruk og kontrollerte prøver av plantevernmidler.
Opplysningene som foreligger er likevel ofte utilstrekkelige til å
kunne fastsette maksimumsverdiene, med hensyn til gjeldende
standarder.

For bedre å kunne beregne det største potensielle inntaket av
rester av plantevernmidler gjennom kosten, bør samtidig
maksimumsverdiene for hvert plantevernmiddel i alle de viktigste
bestanddelene i kostholdet fastsettes, der dette er nødvendig.
Disse verdiene tilsvarer bruken av de minste mengder av

plantevernmidler som er nødvendig for en effektiv bekjempelse,
som anvendes slik at restmengden er minst mulig og toksikologisk
akseptabel.

Maksimumsverdiene for visse plantevernmidler bør nå fastsettes
med hensyn til produkter av vegetabilsk opprinnelse, det vil si
daminozid, lambda-cyhalotrin, propikonazol, karbofuran,
karbosulfan, benfurakarb, furathiokarb, cyflutrin, metalaksyl,
benalaksyl, fenarimol og etefon. På grunn av utilstrekkelige
opplysninger er det likevel ikke mulig å fastsette
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler for alle
kombinasjoner av plantevernmidler og produkter.

Dersom opplysningene er utilstrekkelige, bør det fastsettes et
tidsrom til innhenting av de nødvendige opplysningene. Et
tidsrom som ikke overskrider fire år synes rimelig for dette formål.
Maksimumsverdiene bør derfor fastsettes på grunnlag av disse
opplysningene senest 30. juni 1999. Dersom tilfredsstillende
opplysninger ikke foreligger, vil dette vanligvis føre til fastsettelse
av maksimumsverdier som tilsvarer påvisningsgrensen.

Maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler fastsatt i dette
direktiv bør gjennomgås på nytt innenfor rammen av gjen-
nomgåelsen av de aktive stoffene fastsatt i arbeidsprogrammet
nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli
1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(2)-

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes vedlegg II til
direktiv 90/642/EØF.

RÅDSDIREKTIV 94/30/EF

av 23. juni 1994

om endring av vedlegg II til direktiv 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for
rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder

frukt og grønnsaker, og om fastsettelse av en liste over maksimumsverdier(*)

(1) EFT nr. L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet endret ved direktiv 93/
58/EØF (EFT nr. L 211 av 23.8.1993, s. 6).

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort  i EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 70, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(2) EFT nr. L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet endret ved kommisjons-
direktiv 93/71/EØF (EFT nr. L 221 av 31.8.1993, s. 27).
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          Grupper av og eksempler på enkelte produkter der    Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for
       maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får restene (mg/kg)

        Daminozid
(summen av

daminozid og
1,1-dimetyl-

hydrazin, uttrykt
som

  daminozid)

Lambda-
        cyhalotrin

Propikonazol

1. Frukter, friske, tørkede eller rå, konservert ved frysing, uten
tilsetning av sukker; nøtter.

i) SITRUSFRUKTER
Grapefrukt
Sitroner
Limett
Mandariner (herunder klementiner og lignende krysninger)
Appelsiner
Pampelmus
Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall)
Mandler
Paranøtter
Acajounøtter
Kastanjer
Kokosnøtter
Hasselnøtter
Makadamianøtter
Pekannøtter
Pinjekjerner
Pistasienøtter
Valnøtter

iii) KJERNEFRUKTER
Epler
Pærer
Kveder
Andre

iv) STEINFRUKTER
Aprikoser
Kirsebær
Ferskener (herunder nektariner og lignende krysninger)
Plommer
Andre

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

0,02(*) (a) 0,05(*)

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0,1 0,05(*)
0,02(*)(x)

0,02(*)

0,02(*)
0,2 0,2

(b)
0,2 0,2

(b)
0,1 0,05(*)

0,02(*)
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0,2 0,5

(a) 0,05(*)

0,02 0,05(*)

0,05

0,1
0,1
0,02(*)
0,02(*) 0,05(*)

0,02(*) 0,02(*)

0,1

0,05(*)

0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

          Grupper av og eksempler på enkelte produkter der    Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for
       maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får restene (mg/kg)

        Daminozid
(summen av

daminozid og
1,1-dimetyl-

hydrazin, uttrykt
som

  daminozid)

Lambda-
        cyhalotrin

Propikonazol

a) Borddruer og vindruer
Borddruer
Vindruer

b) Jordbær (unntatt markjordbær)

c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende):
Bjørnebær
Blåbringebær
Bjørnebringebær
Bringebær
Andre

d) Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende)
Blåbær
(frukter av arten Vaccinium myrtillus)
Tranebær
Rødrips, hvitrips, solbær
Stikkelsbær (Cynorrhodon)
Andre

e) Viltvoksende bær og frukter

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER
Avocado
Bananer
Dadler
Fikener
Kiwier
Kumquat
Litchi
Mango
Oliven
Pasjonsfrukter
Ananas
Granatepler
Andre

2. Grønnsaker, friske eller rå, fryste eller tørkede

i) ROT- OG KNOLLVEKSTER
Rødbeter
Gulrøtter
Knollseleri
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Pepperrot
Jordskokk
Pastinakk
Rotpersille
Reddik
Havrerot
Søtpoteter
Kålrot
Neper
Jams
Andre

ii) LØK
Hvitløk
Kepaløk
Sjalottløk
Pipeløk
Andre

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER

a) Søtvierfamilien
Tomater
Paprika
Auberginer
Andre

b) Gresskarfamilien (spiselig skall)
Slangeagurker
Sylteagurker
Mandelgresskar
Andre

c) Gresskarfamilien (uspiselig skall)
Meloner
Gresskar
Vannmeloner
Andre

d) Sukkermais

iv) KÅL

a) Blomsterkål

0,02(*) 0,05(*)

(a)
0,02(*)

0,02(*)

(a)

(b)
0,05(*)

0,1 (b)

(a) (b)

0,02(*) 0,05(*)

0,02(*) 0,05(*)

(a)

          Grupper av og eksempler på enkelte produkter der    Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for
       maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får restene (mg/kg)

        Daminozid
(summen av

daminozid og
1,1-dimetyl-

hydrazin, uttrykt
som

  daminozid)

Lambda-
        cyhalotrin

Propikonazol
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Brokkoli
Blomkål
Andre

b) Hodekål
Rosenkål
Hvitkål og rødkål
Andre

c) Bladkål
Kinakål
Grønnkål
Andre

d) Knutekål

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER

a) Salater og lignende
Karse
Vårsalat
Salat
Bredbladet endiv
Andre

b) Spinat og lignende
Bladbeter

c) Brønnkarse

d) Salatsikori

e) Urter
Hagekjørvel
Gressløk
Persille
Bladselleri
Andre

vi) BELGFRUKTER (friske)
Bønner (med belg)
Bønner (uten belg)
Hageerter (med belg)
Hageerter (uten belg)
Andre

0,05
0,2
0,02(*)
(a)

(a)

0,02(*) 0,05(*)

1

(a)

0,02(*)

(a)

1

0,02(*) 0,05(*)
0,2

0,2

0,02(*)

        Daminozid
(summen av

daminozid og
1,1-dimetyl-

hydrazin, uttrykt
som

  daminozid)

Lambda-
        cyhalotrin

Propikonazol

          Grupper av og eksempler på enkelte produkter der    Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for
       maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får restene (mg/kg)
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          Grupper av og eksempler på enkelte produkter der    Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for
       maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får restene (mg/kg)

        Daminozid
(summen av

daminozid og
1,1-dimetyl-

hydrazin, uttrykt
som

  daminozid)

Lambda-
        cyhalotrin

Propikonazol

vii) STENGELGRØNNSAKER
Asparges
Kardon
Hageselleri
Fennikel
Artisjokker
Purre
Rabarbra
Andre

viii) SOPP
Ikke-viltvoksende sopp
Viltvoksende sopp

3. Tørkede belgfrukter
Bønner
Linser
Hageerter
Andre

4. Oljeholdige frø
Linfrø
Jordnøtter
Valmuefrø
Sesamfrø
Solsikkefrø
Rapsfrø
Søyabønner
Sennepsfrø
Bomullsfrø
Andre

5. Poteter
Tidligpoteter
Matpoteter

6. Te (blader av svart te framstilt fra Camellia sinensis)

7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelletter og ikke-
konsentrert pulver

0,02(*)
0,02(*)

(b)

(b)

(a) 0,05(*)

0,02(*) 0,05(*)
(a)
0,02(*)

0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

0,05(*) 0,02
(b)

(b)

0,05(*)

0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

0,1(*) 1 0,1(*)

0,1(*) 10 0,1(*)
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Grupper av og eksempler på enkelte produkter der
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

anvendelse

Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene

(mg/kg)

Karbosulfan  Benfurakarb Furatiokarb

1. Frukter, friske, tørkede eller rå, konservert ved
frysing, uten tilsetning av sukker; nøtter.

i) SITRUSFRUKTER
Grapefrukt
Sitroner
Limett
Mandariner (herunder klementiner og
lignende krysninger)
Appelsiner
Pampelmus
Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall)
Mandler
Paranøtter
Acajounøtter
Kastanjer
Kokosnøtter
Hasselnøtter
Makadamianøtter
Pekannøtter
Pinjekjerner
Pistasienøtter
Valnøtter
Andre

iii)  KJERNEFRUKTER
Epler
Pærer
Kveder
Andre

iv) STEINFRUKTER
Aprikoser
Kirsebær
Ferskener (herunder nektariner og lignende
krysninger)
Plommer
Andre

(c) (b) (b) 0,05(*)

0,05(*) 0,05(*)

(c) (b)

0,1(*) 0,05(*)

(c) (b) 0,05(*) 0,05(*)

(c) (b) 0,05(*) 0,05(*)

Karbofuran
(summen av

karbofuran og 3-
hydroksi-

karbofuran uttrykt
som karbofuran)
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v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

a) Borddruer og vindruer
Borddruer
Vindruer

b) Jordbær (unntatt markjordbær)

c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende):
Bjørnebær
Blåbringebær
Bjørnebringebær
Bringebær
Andre

d) Andre små frukter og bær
 (unntatt viltvoksende)
Blåbær
(bær av arten Vaccinium myrtillus)
Tranebær
Rødrips, hvitrips, solbær
Stikkelsbær (Cynorrhodon)
Andre

e) Viltvoksende bær og frukter

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER
Avocado
Bananer
Dadler
Fikener
Kiwier
Kumquat
Litchi
Mango
Oliven
Pasjonsfrukter
Ananas
Granatepler
Andre

2. Grønnsaker, friske eller rå, fryste eller tørkede

Grupper av og eksempler på enkelte produkter der
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

anvendelse

0,05(*) 0,05(*)               0,05(*)

0,01(*)

(c)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*) 0,05(*)              0,05(*)              0,05(*)

Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene

(mg/kg)

Karbosulfan  Benfurakarb FuratiokarbKarbofuran
(summen av

karbofuran og 3-
hydroksi-

karbofuran uttrykt
som karbofuran)

90
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i) ROT- OG KNOLLVEKSTER
Rødbeter
Gulrøtter
Knollseleri
Pepperrot
Jordskokk
Pastinakk
Rotpersille
Reddik
Havrerot
Søtpoteter
Kålrot
Neper
Jams
Andre

ii) LØK
Hvitløk
Kepaløk
Sjalottløk
Pipeløk
Andre

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER

a) Søtvierfamilien
Tomater
Paprika
Auberginer
Andre

b) Gresskarfamilien (spiselig skall)
Slangeagurker
Sylteagurker
Mandelgresskar
Andre

c) Gresskarfamilien (uspiselig skall)
Meloner
Gresskar
Vannmeloner
Andre

d) Sukkermais

0,05(*) 0,05(*)

0,3 0,1
(c)

0,3 0,1

0,5

(c) (b)
(c) (b)

0,1(*) 0,05(*)

0,05(*) 0,05(*)
0,3
0,3 (b)
0,3

0,1(*) 0,05(*)

0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

(b) (b) 0,05(*)
(c)

0,01(*)

(c) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Grupper av og eksempler på enkelte produkter der
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

anvendelse

Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene

(mg/kg)

Karbosulfan  Benfurakarb FuratiokarbKarbofuran
(summen av

karbofuran og 3-
hydroksi-

karbofuran uttrykt
som karbofuran)
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iv) KÅL

a) Blomsterkål
Brokkoli
Blomkål
Andre

b) Hodekål
Rosenkål
Hvitkål og rødkål
Andre

c) Bladkål
Kinakål
Grønnkål
Andre

d) Knutekål

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER

a) Salater og lignende
Karse
Vårsalat
Salat
Bredbladet endiv
Andre

b) Spinat og lignende
Bladbeter

c) Brønnkarse

d) Saltatsikori

e) Urter
Hagekjørvel
Gressløk
Persille
Bladselleri
Andre

vi) BELGFRUKTER (friske)
Bønner (med belg)
Bønner (uten belg)

0,2 (b) (b) 0,1

(c) (b) (b) 0,05

(c) (b) 0,05(*) 0,05(*)

0,2 (b) 0,05(*) 0,05(*)

0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0,05(*) 0,05(*)
(c) (b)
(c) (b)

Grupper av og eksempler på enkelte produkter der
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

anvendelse

Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene

(mg/kg)

Karbosulfan  Benfurakarb FuratiokarbKarbofuran
(summen av

karbofuran og 3-
hydroksi-

karbofuran uttrykt
som karbofuran)
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Grupper av og eksempler på enkelte produkter der
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

anvendelse

Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene

(mg/kg)

Karbosulfan  Benfurakarb FuratiokarbKarbofuran
(summen av

karbofuran og 3-
hydroksi-

karbofuran uttrykt
som karbofuran)

93

Hageerter (med belg)
Hageerter (uten belg)
Andre

vii) STENGELGRØNNSAKER
Asparges
Kardon
Hageselleri
Fennikel
Artisjokker
Purre
Rabarbra
Andre

viii) SOPP
Ikke-viltvoksende sopp
Viltvoksende sopp

3. Tørkede belgfrukter
Bønner
Linser
Hageerter
Andre

4. Oljeholdige frø
Linfrø
Jordnøtter
Valmuefrø
Sesamfrø
Solsikkefrø
Rapsfrø
Søyabønner
Sennepsfrø
Bomullsfrø
Andre

5. Poteter
Tidligpoteter
Matpoteter

6. Te (blader av svart te framstilt fra Camellia sinensis)

7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelletter og
ikke-konsentrert pulver

0,1(*)

0,05(*)
0,05(*)

(c) (b) (b)

(c) (b)

0,1(*) 0,05(*) 0,05(*)

0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0,05(*) 0,05(*)
(c) (b)

0,1(*) 0,05(*)

0,05(*)
(c)
(c)

(c)
(c) (b)
(c) (b) (b)
(c) (b)

(c) (b) (b) (b)
0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

(c) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0,2(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)

10 (b) 5 5
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0,02(*) (b) 0,05(*) 0,02(*) (b)

0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*)

0,2 1 0,05(*) 0,3 3

0,05(*) (a)

0,2 (b) 3
(b)

0,2(*)
(a) 0,05(*) 0,05(*)

0,3 0,2 0,3 (b)
2
1

1. Frukter, friske, tørkede eller rå, konservert ved frysing,
uten tilsetning av sukker; nøtter.

i) SITRUSFRUKTER
Grapefrukt
Sitroner
Limett
Mandariner (herunder klementiner og
lignende krysninger)
Appelsiner
Pampelmus
Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall)
Mandler
Paranøtter
Acajounøtter
Kastanjer
Kokosnøtter
Hasselnøtter
Makadamianøtter
Pekannøtter
Pinjekjerner
Pistasienøtter
Valnøtter
Andre

iii) KJERNEFRUKTER
Epler
Pærer
Kveder
Andre

iv) STEINFRUKTER
Aprikoser
Kirsebær
Ferskener (herunder nektariner og lignende
krysninger)
Plommer
Andre

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER
a) Borddruer og vindruer

Borddruer
Vindruer

94

Grupper av og eksempler på enkelte produkter der
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

anvendelse

Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene
                                                    (mg/kg)

Metalaksyl Benalaksyl Fenarimol EtefonCyflutrin,
herunder

andre
blandinger
av isomer-

bestanddeler
(summen av
  isomerer)
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Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene
                                                    (mg/kg)

Grupper av og eksempler på enkelte produkter der
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

95

b) Jordbær (unntatt markjordbær)
c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende):

Bjørnebær
Blåbringebær
Bjørnebringebær
Bringebær
Andre

d) Andre små frukter og bær
(unntatt viltvoksende)
Blåbær (bær av slekten Vaccinium myrtillus)
Tranebær
Rødrips, hvitrips, solbær
Stikkelsbær (Cynorrhodon)
Andre

e) Viltvoksende bær og frukter

vi) FORSKJELLGE FRUKTER
Avocado
Bananer
Dadler
Fikener
Kiwier
Kumquat
Litchi
Mango
Bordoliven
Oliven (til oljeframstilling)
Pasjonsfrukter
Ananas
Granatepler
Andre

2. Grønnsaker, friske eller rå, fryste eller tørkede

i) ROT- OG KNOLLVEKSTER
Rødbeter
Gulrøtter
Knollseleri
Pepperrot
Jordskokk
Pastinakk
Rotpersille
Reddik
Havrerot
Søtpoteter

(a) 0,5 0,05(*) 0,3 0,05(*)
0,02(*) (b) 0,05(*) 0,05(*)

(a)
0,02(*)

0,05(*) 0,05(*)

(a) 1 5
(a) 1
0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)
0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)

0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)
(b)

(b)
(b)

(b)
(b)

(b)

0,05(*) 0,05(*)

0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

0,1

0,1

(b)

anvendelse

Metalaksyl Benalaksyl Fenarimol EtefonCyflutrin,
herunder

andre
blandinger
av isomer-

bestanddeler
(summen av
  isomerer)
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Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene

                                                    (mg/kg)
Grupper av og eksempler på enkelte produkter der

maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

Cyflutrin,
herunder

andre
blandinger
av isomer-

bestanddeler
(summen av
  isomerer)

96

Kålrot
Neper
Jams
Andre

ii) LØK
Hvitløk
Kepaløk
Sjalottløk
Pipeløk
Andre

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER
a) Søtvierfamilien

Tomater
Paprika
Auberginer
Andre

b) Gresskarfamilien (spiselig skall)
Slangeagurker
Sylteagurker
Mandelgresskar
Andre

c) Gresskarfamilien (uspiselig skall)
Meloner
Gresskar
Vannmeloner
Andre

d) Sukkermais

iv) KÅL
a) Blomsterkål

Brokkoli
Blomkål
Andre

b) Hodekål
Rosenkål
Hvitkål og rødkål
Andre

c) Bladkål
Kinakål
Grønnkål
Andre

d) Knutekål

0,05(*) 0,05(*)

0,02(*) (b) 0,02(*)

0,2 (b)

0,05(*) 0,05(*)

(a)
0,05(*) (b) 0,2 3
(a) (b) 0, 2 3

0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
(a) (b) 0,05(*) (a) 0,05(*)

0,02(*) (a) 0,05(*)
(b) (b)

(b) (b)
0,05(*) 0,05(*)

0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) (b)

0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)
(b)

(a)
0,05
0,02(*)
0,2

1
0,05(*)

(a)
(b)
(b)
0,05(*)

0,02(*) 0,05(*)

anvendelse

Metalaksyl Benalaksyl Fenarimol Etefon
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Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene
                                                    (mg/kg)

Grupper av og eksempler på enkelte produkter der
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

97

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER
a) Salater og lignende

Karse
Vårsalat
Salat
Bredbladet endiv
Andre

b) Spinat og lignende
Bladbeter

c) Brønnkarse
d) Salatsikori
e) Urter

Hagekjørvel
Gressløk
Persille
Bladselleri
Andre

vi) BELGFRUKTER (friske)
Bønner (med belg)
Bønner (uten belg)
Hageerter (med belg)
Hageerter (uten belg)
Andre

vii) STENGELGRØNNSAKER
Asparges
Kardon
Hageselleri
Fennikel
Artisjokker
Purre
Rabarbra
Andre

viii) SOPP
Ikke-viltvoksende sopp
Viltvoksende sopp

3. Tørkede belgfrukte
Bønner
Linser
Hageerter
Andre

0,02(*) 0,05(*)

0,05 (b)

(b)
0,05(*)

0,02(*) (b) 0,05(*)

0,02(*) (b) 0,05(*)
0,02(*) (b) 0,05(*)
0,02(*) (b) 0,05(*)

0,05 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0,05(*) 0,05(*)

(b) (a)
(a) (b)

0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)

0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)

0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)

anvendelse

Metalaksyl Benalaksyl Fenarimol EtefonCyflutrin,
herunder

andre
blandinger
av isomer-

bestanddeler
(summen av
  isomerer)
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Rester av plantevernmidler og maksimumsverdier for restene

                                                    (mg/kg)
Grupper av og eksempler på enkelte produkter der

maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler får

98

4. Oljeholdige frø
Linfrø
Jordnøtter
Valmuefrø
Sesamfrø
Solsikkefrø
Rapsfrø
Søyabønner
Sennepsfrø
Bomullsfrø
Andre

5. Poteter
Tidligpoteter
Matpoteter

6. Te (blader av svart te framstilt fra camellia sinensis)

7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelletter og
ikke-konsentrert pulver

0,02(*) 0,05(*)
(b)

0,05 (b)
(b)

0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)

0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)

(c) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)

20 10 0,1(*) 5 0,1(*)

anvendelse

Metalaksyl Benalaksyl Fenarimol EtefonCyflutrin,
herunder

andre
blandinger
av isomer-

bestanddeler
(summen av
  isomerer)

(x) Fra 1. januar 1996.

(*) Angir påvisningsgrensen.

(a) (b) (c) Dersom det ikke blir gjort vedtak om andre verdier, får følgende maksimumsverdier anvendelse fra 30. juni 1999:

(a) 0,02(*)

(b) 0,05(*)

(c) 0,1(*)
Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 30. juni 1995.

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 dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 23. juni 1994.

For Rådet

G. MORAITIS

Formann
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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 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).

Kommisjonsvedtak 94/458/EF av 29. juni 1994 om den admi-
nistrative forvaltningen av samarbeidet ved vitenskapelig
behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 54n (rådsdirektiv
93/99/EØF) skal nytt nr. 54o lyde:

“54o. 394 D 0458: Kommisjonsvedtak 94/458/EF av 29. juni
1994 om den administrative forvaltningen av samarbeidet
ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse
med næringsmidler (EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 84)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 94/458/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. februar 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 35/94
av 15. desember 1994

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

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

(2) EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 84.

94/EØS/57/06
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/5/EØF av 25. februar 1993
om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres samarbeid
ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med
næringsmidler(1), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 3 nr. 2 første strekpunkt i direktiv 93/5/
EØF bør det fastsettes nærmere regler for den administrative
forvaltningen av samarbeidet.

Disse reglene skal tjene ulike formål.

Det bør fastsettes mer detaljerte regler for framgangsmåtene i de
ulike fasene av samarbeidet.

Det bør også fastsettes nærmere regler for samarbeidet mellom
organer og myndigheter utpekt av medlemsstatene.

Det er nødvendig å sikre større gjennomsiktighet i de rekom-
mandasjoner som framsettes av Vitenskapskomiteen for
næringsmidler.

Tiltakene i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste
komité for næringsmidler -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
I samsvar med direktiv 93/5/EØF fastsettes det i dette vedtak
regler for den administrative forvaltningen av samarbeidet mellom
medlemsstatene og Kommisjonen ved vitenskapelig behandling
av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.

Artikkel 2
1. I samarbeid med de myndigheter eller organer som

medlemsstatene har utpekt i henhold til artikkel 2 nr. 1 i
direktiv 93/5/EØF, skal Kommisjonen minst hvert halvår
forberede et utkast til vedtak om utarbeidelse og ajourføring
av en oversikt over oppgaver og prioriteringen av dem i
samsvar med artikkel 3 nr. 2 annet strekpunkt i nevnte
direktiv.

2. I utkastet skal det skilles mellom saker som omfattes av
artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 93/5/EØF og saker
som omfattes av artikkel 1 nr. 2 bokstav b).

Artikkel 3
1. Ved utpekingen av den myndighet eller det organ som er

nevnt i artikkel 2 i direktiv 93/5/EØF, skal hver
medlemsstat oppgi til Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene navnet på én myndighet eller ett organ samt
navn og adresse på en kontaktperson.

2. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om enhver endring i opplysningene nevnt i nr. 1.

Artikkel 4
Når en utpekt nasjonal myndighet eller et utpekt nasjonalt organ
foreslår å delta i utførelsen av en bestemt oppgave, skal den/det
oversende en liste over de institutter som kan delta i samarbeidet,
sammen med:

- instituttenes navn og adresse samt navn på den personen
som er ansvarlig for å utføre oppgaven,

- opplysninger om deres ressurser og sakkunnskap på det
aktuelle området.

Artikkel 5
1. Kommisjonen skal sørge for at uttalelsene fra

Vitenskapskomiteen for næringsmidler og et sammendrag
av begrunnelsene for disse uttalelsene så raskt som mulig
stilles til rådighet for alle berørte parter, herunder de utpekte
myndigheter og organer.

2. Når en juridisk eller fysisk person, et deltakende institutt,
en utpekt myndighet eller et utpekt organ eller
Kommisjonen oppgir at opplysningene eller dokumentene

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. juni 1994

om den administrative forvaltningen av samarbeidet ved vitenskapelig behandling av
spørsmål i forbindelse med næringsmidler(*)

(94/458/EF)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort  i EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 84, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 52 av 4.3.1993, s. 18.
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som skal utveksles innenfor rammene av det vitenskapelige
samarbeidet, er fortrolige, skal Kommisjonen sørge for at
de aktuelle opplysningene eller dokumentene er tydelig
merket.

Mottakerne skal respektere disse opplysningenes eller
dokumentenes fortrolige karakter.

På anmodning fra en utpekt myndighet eller et utpekt or-
gan skal Kommisjonen ta opplysningenes eller doku-
mentenes status som fortrolige opp til ny vurdering i samråd
med partene som har utarbeidet dem.

Artikkel 6
Vedtaket om oversikten over oppgaver og prioriteringene av dem,
nevnt i artikkel 3 nr. 2 annet strekpunkt i direktiv 93/5/EØF,
skal inneholde nøyaktige detaljer særlig om følgende aspekter:

- innholdet i det arbeidet som skal utføres,

- arbeidets art og omfang,

- fristen for avslutningen av arbeidet.

Artikkel 7
1. I samarbeid med de myndigheter og organer som er utpekt

av medlemsstatene i samsvar med artikkel 2 nr. 1 i direktiv
93/5/EØF, skal Kommisjonen minst hvert halvår forberede
et utkast til vedtak om fordeling av oppgavene mellom de
utpekte myndighetene og organene.

Etter at vedtaket er gjort, skal hver utpekt myndighet eller
hvert utpekt organ underrette Kommisjonen om navnet på
det institutt eller de institutter som skal utføre oppgavene.
Myndigheten eller organet skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om eventuelle endringer.

2. Det kan treffes egnede tiltak for å skape direkte kontakt
mellom Kommisjonen og instituttene på det tekniske

området med forbehold for de vilkår som måtte være fastsatt
av de utpekte myndighetene eller organene.

3. Når en enkelt oppgave fordeles mellom de utpekte
myndigheter eller organer i to eller flere medlemsstater,
kan det treffes egnede tiltak for å skape direkte kontakt på
det tekniske området mellom de institutter som er blitt
anmodet om å utføre slike oppgaver med forbehold for de
vilkår som måtte være fastsatt av de utpekte myndigheter
eller organer.

Artikkel 8
1. Alle utpekte myndigheter eller organer skal minst hvert

halvår oversende Kommisjonen en framdriftsrapport om
utførelsen av oppgavene som de er blitt betrodd.
Kommisjonen skal videresende rapporten til de øvrige
utpekte myndigheter eller organer.

2. Oppgavene skal med jevne mellomrom tas opp til ny
vurdering av Kommisjonen i samråd med de utpekte
myndigheter eller organer. Om nødvendig kan oppgavene
endres eller omfordeles til andre utpekte myndigheter eller
organer.

Artikkel 9
1. Kommisjonen skal samarbeide nært med de utpekte

myndigheter eller organer om alle aspekter ved
gjennomføringen av direktiv 93/5/EØF.

2. Kommisjonen skal lette kommunikasjonen og utvekslingen
av opplysninger mellom Vitenskapskomiteen for
næringsmidler og de utpekte myndigheter eller organer i
spørsmål som omfattes av direktiv 93/5/EØF.

3. Kommisjonen kan også holde andre former for samråd som
den måtte anse for nødvendig, og skal i så fall underrette
de utpekte myndigheter eller organer om dette.

Artikkel 10
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. juni 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

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 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. 955/94 av 28. april 1994 om
endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90
om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 14 (rådsforordning (EØF)
nr. 2377/90) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

“- 394 R 0955: Kommisjonsforordning (EF) nr. 955/94 av
28. april 1994 (EFT nr. L 108 av 29.4.1994, s. 8)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 955/94 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. februar 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 36/94
av 15. desember 1994

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

94/EØS/57/07

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17

av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 108 av 29.4.1994, s. 8.
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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. 2377/90 av 26.
juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse
av maksimums-grenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 3426/93(2), særlig artikkel 6, 7
og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis
fastsettes maksimumsgrenser for restmengder for alle farma-
kologisk virksomme stoffer brukt i Fellesskapet i veterinær-
preparater som skal tilføres dyr beregnet på nærings-
middelproduksjon.

Maksimumsgrenser for restmengder (MRL) kan først fastsettes
etter at Komiteen for veterinærpreparater har gjennomgått alle
viktige opplysninger med hensyn til om restmengdene av det
aktuelle stoff er skadelige for forbrukeren av næringsmidler av
animalsk opprinnelse, og om restmengdenes innvirkning på
industriell bearbeiding av næringsmidler.

Ved fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse må
det angis i hvilke dyrearter slike restmengder kan forekomme,
hvilke nivåer som kan tillates i hvert av de aktuelle kjøttvev fra
det behandlede dyr (målvev) og hvilken type restmengde som
skal kontrolleres (restmarkør).

For kontroll av restmengder, som fastsatt i Fellesskapets regelverk
på området, skal maksimumsgrenser for restmengder vanligvis
fastsettes for målvev i lever eller nyrer. Imidlertid er lever og

nyrer ofte fjernet fra dyreskrotter i internasjonal handel, og det
bør derfor også fastsettes grenseverdier for muskel- eller fettvev.

Dersom veterinærpreparater skal tilføres eggleggende fjørfe, dyr
i laktasjon eller honningbier, bør det også fastsettes grenseverdier
for egg, melk eller honning.

Tilmicosin bør tas med i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/
90.

Jod og jodholdige forbindelser, natriumklorid, melkesyre og
melatonin bør tas med i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/
90.

Det bør fastsettes en tidsfrist på 60 dager for denne forordnings
ikrafttredelse slik at medlemsstatene, på bakgrunn av
bestemmelsene i denne forordning, kan foreta de nødvendige
tilpasninger av tillatelsene til å markedsføre de berørte
veterinærpreparater, gitt i samsvar med rådsdirektiv 81/851/
EØF(3), sist endret ved direktiv 93/40/EØF(4)

Bestemmelsene i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området
veterinærpreparater -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg I og II til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft 60 dager etter at den er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 955/94

av 28. april 1994

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

næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

Utferdiget i Brussel, 28. april 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 108 av 29.4.1994, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 224 av 18.8.1990, s. 1.

(2) EFT nr. L 312 av 15.12.1993, s. 15.

(3) EFT nr. L 317 av 6.11.1981, s. 1.

(4) EFT nr. 214 av 24.8.1993, s. 31.
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VEDLEGG

A. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

Under nr. 1.2 «Antibiotika», skal ny rubrikk lyde:

«1.2.4 Makrolider

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre

virksomme stoffer bestemmelser

1.2.4.1. Tilmicosin Tilmicosin Storfe 1 000 g/kg Lever

Nyrer

50 g/kg Muskler

Fett»

B. I Vedlegg II gjøres følgende endringer:

Under nr. 1. «uorganiske kjemiske forbindelser», skal nye rubrikker lyde:

Farmakologisk  virksomme  stoffer Dyrearter Andre bestemmelser

«1.3 Jod og uorganiske jodholdige Alle arter beregnet på

forbindelser, herunder: næringsmiddelproduksjon

Natrium- og kaliumjodid

Natrium- og kaliumjodat

Jodoforer

1.4 Natriumklorid Storfe Bare til lokal bruk»

Under nr. 2. «Organiske forbindelser», skal nye rubrikker lyde:

Farmakologisk virksomme stoffer Dyrearter Andre bestemmelser

«2.5 Melkesyre Alle arter beregnet på

næringsmiddelproduksjon

2.6 Melatonin Sauer

Geiter

2.7 Organiske jodholdige Alle arter på

forbindelser næringsmiddelproduksjon»

- Jodoform

- Polyvinylpyrrolinedone-jod

104
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Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 14 (rådsforordning (EØF)
nr. 2377/90) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

“- 394 R 1430: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/94 av
22. juni 1994 (EFT nr. L 156 av 23.6.1994, s. 6)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/94 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. februar 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 37/94
av 15. desember 1994

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

94/EØS/57/08

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. 1430/94 av 22. juni 1994 om
endring av vedlegg I , II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr.
2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17

av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 156 av 23.6.1994, s. 6.
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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. 2377/90 av 26.
juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 955/94(2), særlig artikkel 6, 7 og
8, og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis
fastsettes maksimumsgrenser for restmengder av alle
farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet brukes i
veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr bestemt til
næringsmiddelproduksjon.

Maksimumsgrenser for restmengder bør først fastsettes etter at
Komiteen for veterinærpreparater har gjennomgått alle relevante
opplysninger med hensyn til om restmengder av de aktuelle stoff
er skadelige for forbrukere av næringsmidler av animalsk
opprinnelse, og om slike restmengders innvirkning på den
industrielle bearbeiding av næringsmidler.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse er
det nødvendig å angi de dyrearter der slike restmengder kan
forekomme, nivået som kan tillates i hvert av de aktuelle
kjøttvevene fra det behandlede dyret (målvev) og arten av
restmengden som er relevant for kontrollen av restmengder
(restmarkør).

Med hensyn til kontroll av restmengder, som fastsatt i
Fellesskapets regelverk på området, bør maksimumsgrenser for

restmengder vanligvis fastsettes for målvevene i lever eller nyrer.
Lever og nyrer blir imidlertid ofte fjernet fra dyreskrotter i
internasjonal handel, og det bør derfor i tillegg fastsettes
maksimumsgrenser for restmengder i muskel- eller fettvev.

Når det gjelder veterinærpreparater beregnet på å tilføres
eggleggende fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det også
fastsettes maksimumsgrenser for restmengder i egg, melk og
honning.

Doramectin bør tilføyes i vedlegg I til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

Acetylcystein bør tilføyes i vedlegg II til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

For å gjøre det mulig å fullføre vitenskapelige undersøkelser
bør gyldighetstiden for de midlertidige maksimumsgrenser for
restmengder som tidligere er fastsatt i vedlegg III til forordning
(EØF) nr. 2377/90, forlenges for amitraz.

Kloramfenikol bør tilføyes i vedlegg IV til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

Det bør fastsettes en frist på 60 dager før denne forordning trer
i kraft for å gi medlemsstatene mulighet til å foreta de tilpasninger
som måtte være nødvendige i tillatelsene til å markedsføre de
aktuelle veterinærpreparatene gitt i henhold til rådsdirektiv 81/
851/EØF(3),, sist endret ved direktiv 93/40/EØF(4), på bakgrunn
av bestemmelsene i denne forordning.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området
veterinærpreparater -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg I, II, III og IV til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres
i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 60. dag etter at den er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1430/94

av 22. juni 1994

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

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort  i EFT nr. L 156 av 23.6.1994, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 244 av 18.8.1990, s. 1.

(2) EFT nr. L 108 av 29.4.1994, s. 8.

(3) EFT nr. L 317 av 6.11.1981, s. 1.

(4) EFT nr. L 214 av 24.8.1993, s. 31.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til
anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

A. I vedlegg I under punkt «2.1. Stoffer som virker på endoparasitter» gjøres følgende endringer:

2.1.1. Avermektiner

Farmakologisk Restmarkør    Dyreart MRL Målvev Andre

virksomme bestemmelser

stoffer

«2.1.1.3. Doramectin Storfe 15 m/kg Lever

 Doramectin 25 m/kg Fett»

B. I vedlegg II under punkt «2. Organiske forbindelser» skal nytt punkt 2.8. lyde:

Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser

«2.8. Acetylcystein Alle dyrearter bestemt til

næringsmiddelproduksjon»

C. I vedlegg III under punkt «2.2. Midler som virker på ektoparasitter» gjøres følgende endring:

Farmakologisk Restmarkør    Dyreart MRL Målvev Andre

virksomme bestemmelser

stoffer

«2.2.1. Amitraz Summen av Svin 50 m/kg Muskel Midlertidige

amitraz og met 200 m/kg Nyre, lever MRL utløper

abolitter som 1. juli 1996»

er målt som

2,4-dimetylani-

lin

D. I vedlegg IV tilføyes følgende punkt:

«4. Kloramfenikol».
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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 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).

Syttende kommisjonsdirektiv 94/32/EF av 29. juni 1994 om
tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, V, VI og
VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XVI nr. 1 (rådsdirektiv 76/768/
EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 394 L 0032: Syttende kommisjonsdirektiv 94/32/EF av 29.
juni 1994 (EFT nr. L 181 av 15.7.1994, s. 31)”.

Artikkel 2
Teksten til syttende kommisjonsdirektiv 94/32/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. februar 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 38/94
av 15. desember 1994

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

94/EØS/57/09

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

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

(2) EFT nr. L 181 av 15.7.1994, s. 31.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 93/47/EØF(2),
særlig artikkel 8 nr. 2, og

etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetologi, og

ut fra følgende betraktninger:

På grunnlag av den seneste vitenskapelige og tekniske forskning
kan visse midlertidig tillatte stoffer, konserveringsmidler og
ultrafiolette filtre tillates endelig, mens andre må forbys endelig
eller fortsatt tillates i en begrenset periode.

SYTTENDE KOMMISJONSDIREKTIV 94/32/EF

av 29. juni 1994

om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, V, VI og
VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om

kosmetiske produkter(*)

For å verne folkehelsen bør bruken av 2-metyl-1,3-diamin-
obenzen forbys.

På grunnlag av den seneste vitenskapelige og tekniske forskning
kan bruk av strontiumhydroksid tillates i kosmetiske produkter
når visse begrensninger og vilkår overholdes, forutsatt at etiketten
inneholder advarsel om at produktet er helsefarlig.

På grunnlag av den seneste vitenskapelige og tekniske forskning
kan bruken av polymer av N-{(2 og 4)-[2-oksoborn-3-
yliden)metyl]benzyl}akrylamid tillates som ultrafiolett filter i
kosmetiske produkter fram til 30. juni 1995 når visse
begrensninger og vilkår overholdes.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området
kosmetiske produkter -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort  i EFT nr. L 181 av 15.7.1994, s. 31 er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 169.

(2) EFT nr. L 203 av 13.8.1993, s. 24.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende31.12.1994 Nr.57/00111

Artikkel 1
I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II skal nytt referansenummer lyde:

«413. 2-metyl-1,3-diaminobenzen».

2. I vedlegg III del 1

a) skal referansenummer 59 lyde:

a b c d e f

«59 Talkum: vannholdig
magnesiumsilikat

b) Følgende nye referansenummer skal tilføyes:

a b c d e f

«63 Strontiumhydroksid pH-regulator i
hårfjerningsmidler

64 Strontiumperoksid Hårbehandlings-
produkter som
fjernes etter bruk,
til yrkesmessig
bruk

3.  I vedlegg III del 2

a) utgår referansenummer 1,

b) skal datoen «30. juni 1994» under referansenummer 3 erstattes med «30. juni 1995».

4. I vedlegg V skal referansenummer 5 lyde:

«5. Strontium og dets forbindelser, med unntak av strontiumlaktat, strontiumnitrat og strontiumpolykarboksilat nevnt i vedlegg
II, strontiumsulfid, strontiumklorid, strontiumacetat, strontiumhydroksid og strontiumperoksid på vilkårene fastsatt i vedlegg
III del 1, og strontiumlakk, -pigmenter og -salter i fargestoffene som er nevnt under referansenummer 3 i vedlegg IV del 1.»

a) Produkter i
pulverform til
barn under tre år

b) Andre produkter

Må ikke komme i
kontakt med
barnets nese og
munn»

- Oppbevares
utilgjengelig for
barn

- Unngå kontakt
med øynene

3,5 % regnet som
strontium, maksimal
pH: 12,7

4,5 %, regnet som
strontium i det
bruksferdige
produktet

Alle produkter skal
oppfylle kravene til
hydrogenperoksid

- Unngå kontakt
med øynene

- Dersom man har
fått produktet i
øynene, må de
straks skylles
grundig

- Til yrkesmessig
bruk

- Bruk egnede
hansker»
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5. I vedlegg VI del 1

a) skal referansenummer 14 lyde:

a b c d   e

«14 Maursyre og dets 0,5 %
natriumsalter (+)  (uttrykt som syre)»

b) skal følgende stoffer tilføyes:

a b c d e

«48 Glutaraldehyd (1,5- 0,1 %
pentandial)

49 5-etyl-3,7-dioksa-1- 0,3 %
azabisyklo [3.3.0] oktan

6. I vedlegg VI del 2

a) utgår referansenummer 26, 27 og 28,

b) skal referansenummer 21 lyde:

a b c d e f

«21 Benzylhemiformal 0,03 % Bare for produkter 30.6.1995»

som fjernes etter
bruk

c) skal datoen «30. juni 1994» i referansenummer 2, 15, 16, 29 og 30 erstattes med «30. juni 1995».

7. I vedlegg VII del 1

a) skal referansenummer 7 lyde:

a b c                      d e

«7 3,3'-(1,4-fenylendi-        10 % (uttrykt som syre)»
metylidyn) bis-[7,7-
dimetyl-2-okso-bisyklo-
(2,2,1)heptan-1-metan-
sulfonsyre] og dets
salter

112

Inneholder glutaraldehyd
(forutsatt at glutaraldehyd-
konsentrasjonen i det
ferdige produktet
overstiger 0,05 %)

Forbudt i aerosol-
produkter (spray)

Forbudt i munnpleie-
produkter og produkter
som kan komme i kontakt
med slimhinner»



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende31.12.1994 Nr.57/00

b) skal nye referansenummer skal lyde:

a    b       c                      d                                    e

«9 a-(2-oksoborn-3-yliden-3)- 6 % (uttrykt som syre)»
toluen-4-sulfonsyre og
dets salter

8. I vedlegg VII del 2

a) utgår referansenummer 24 og 28,

b) skal nytt referansenummer lyde:

a b c d e f

«34 Polymer av N-[(2 og 6 % 30.6.1995»
4)-[2-oksborn-3-
ylidene)metyl]
 benzyl)akrylamid

c) skal datoen «30. juni 1994» i referansenummer 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32 og 33 erstattes med «30. juni 1995».

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at verken produsenter eller importører etablert i Fellesskapet fra

1. juli 1995 markedsfører produkter som ikke oppfyller bestemmelsene i dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at produktene nevnt i nr. 1 som inneholder stoffene nevnt i
artikkel 1, ikke lenger kan selges eller overdras til den endelige forbruker etter 30. juni 1996 dersom de ikke oppfyller bestemmelsene
i dette direktiv.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. innen 30. juni 1995.

Da 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 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 29. juni 1994.

For Kommisjonen

Christiane SCRIVENER

Medlem av Kommisjonen

113
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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 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).

Kommisjonsvedtak 94/470/EF av 18. juli 1994 om felles tekniske
forskrifter med hensyn til tilkoplingskrav til grensesnitt på
terminalutstyr til digitalt ustrukturert leid samband med kapasitet
på 2 048 kbit/s i ONP(2), kommisjonsvedtak 94/471/EF av 18.
juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til de
alminnelige tilkoplingskrav til terminalutstyr for digital europeisk
trådløs telekommunikasjon (DECT)(3) og kommisjonsvedtak 94/
472/EF av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn
til kravene i forbindelse med anvendelse av telefoni i nettet for
digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)(4) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4b
(kommisjonsvedtak 94/12/EF) skal nytt nr. 4c, 4d og 4e lyde:

“4c. 394 D 0470: Kommisjonsvedtak 94/470/EF av 18. juli 1994
om felles tekniske forskrifter med hensyn til tilkoplingskrav

til grensesnitt på terminalutstyr til digitalt ustrukturert leid
samband med kapasitet på 2 048 kbit/s i ONP (EFT nr. L
194 av 29.7.1994, s. 87)

4d. 394 D 0471: Kommisjonsvedtak 94/471/EF av 18. juli 1994
om felles tekniske forskrifter med hensyn til de alminnelige
tilkoplingskrav til terminalutstyr for digital europeisk
trådløs telekommunikasjon (DECT) (EFT nr. L 194 av
29.7.1994, s. 89)

4e. 394 D 0472: Kommisjonsvedtak 94/472/EF av 18. juli 1994
om felles tekniske forskrifter med hensyn til kravene i
forbindelse med anvendelse av telefoni i nettet for digital
europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT) (EFT nr. L
194 av 29.7.1994, s. 91)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 94/470/EF, kommisjonsvedtak 94/
471/EF og kommisjonsvedtak 94/472/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. februar 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 39/94
av 15. desember 1994

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

94/EØS/57/10

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, rettet ved EFT nr. L 263 av 13.10.1994,
s. 23, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 1, rettet ved
EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 38 av 13.10.1994, s. 8.

(2) EFT nr. L 194 av 29.7.1994, s. 87.

(3) EFT nr. L 194 av 29.7.1994, s. 89.

(4) EFT nr. L 194 av 29.7.1994, s. 91.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleter-
minalutstyr samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1),
endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 i
direktiv 91/263/EØF, og særlig i samsvar med uttalelsen avgitt
23. april 1992 av Komiteen for godkjenning av teleterminalutstyr
(ACTE), truffet tiltak for å klarlegge hvilken type terminalutstyr
som bør omfattes av felles tekniske forskrifter, samt den
tilhørende erklæringen om disse forskrifters virkeområde.

Vedkommende standardiseringsorgan har utarbeidet de
harmoniserte standarder for gjennomføring av de grunnleggende
krav som får anvendelse.

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt
i direktiv 91/263/EØF, framlagt utkastet til tiltak for ACTE til
uttalelse.

I henhold til artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt i direktiv 91/263/
EØF hører det under Kommisjonen å vedta de tilsvarende
harmoniserte standarder for gjennomføring av de grunnleggende
krav som skal omformes til felles tekniske forskrifter.

De felles tekniske forskrifter som vedtas i dette vedtak er i samsvar
med uttalelse avgitt av ACTE 14. desember 1993 -
GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. Dette vedtak får anvendelse på terminalutstyr som er

beregnet på tilknytning til nett-termineringspunktet for
digitalt ustrukturert leid samband med kapasitet på 2 048
kbit/s med tilgang til åpne linjenett (ONP), som anvender
et grensesnitt på 120 ohm og som er underlagt den
harmoniserte standard fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i dette vedtak.

2. Dette vedtak fastsetter felles tekniske forskrifter som
omfatter tikoplingskravene med hensyn til grensesnitt på
terminalutstyr for leid samband i ONP fastsatt i nr. 1.

Artikkel 2
1. De felles tekniske forskrifter skal omfatte den harmoniserte

standarden som er utarbeidet av vedkommende
standardiseringsorgan for gjennomføring av de
grunnleggende krav nevnt i artikkel 4 bokstav c), d) og f) i
direktiv 91/263/EØF, i den grad det er mulig. Henvisning
til denne standarden finnes i vedlegget.

2. Terminalutstyr som omfattes av dette vedtak skal være i
samsvar med de felles tekniske forskrifter nevnt i nr. 1,
tilfredsstille de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF samt kravene i andre
gjeldende direktiver, særlig rådsdirektiv 73/23/EØF(3) og
89/336/EØF(4).

Artikkel 3
Med hensyn til terminalutstyr som omfattes av artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtak, skal de meldte organer som er utpekt til å
gjennomføre rutinene nevnt i artikkel 9 i direktiv 91/263/EØF,
bruke den harmoniserte standard nevnt i vedlegget eller garantere
at den tas i bruk senest den dato dette vedtak trer i kraft.

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. juli 1994

om felles tekniske forskrifter med hensyn til tilkoplingskrav til grensesnitt på terminalutstyr
til digitalt ustrukturert leid samband med kapasitet på 2 048 kbit/s i ONP(*)

(94/470/EF)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort  i EFT nr. L 194 av 29.7.1994, s. 87, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) EFT nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(4) EFT nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Henvisning til den harmoniserte standard som får anvendelse

Den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 i dette vedtak er:

Tekniske krav med hensyn til tilgang til åpne linjenett (ONP);

digitalt ustrukturert leid samband med kapasitet på 2 048 kbit/s (D2048 U)

Tilkoplingskrav med hensyn til grensesnitt på terminalutstyr

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner

ETSI-sekretariatet

TBR 12 - desember 1993

(uten forord)

Tilleggsopplysninger

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner er anerkjent i henhold til rådsdirektiv
83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standard nevnt ovenfor har blitt utarbeidet i henhold til et mandat innvilget etter de
relevante framgangsmåtene i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksten til ovennevnte harmoniserte standard kan fås ved henvendelse til:

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

(1) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.
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Artikkel 1
1. Dette vedtak får anvendelse på terminalutstyr som er

bestemt til eller som i samsvar med artikkel 1 nr. 3 i direktiv
91/263/EØF antas å være beregnet på tilkopling til det
offentlige telenettet og som omfattes av den harmoniserte
standard fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i dette vedtak.

2. Dette vedtak fastsetter felles tekniske forskrifter som
omfatter tikoplingskravene til terminalutstyr for digital
europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT) som
opererer på frekvensbåndet 1 880 til 1 900 MHz.

Artikkel 2
1. De felles tekniske forskrifter skal omfatte den harmoniserte

standarden som er utarbeidet av vedkommende stan-
dardiseringsorgan for gjennomføring av de grunnleggende
krav nevnt i artikkel 4 bokstav c) til e) i direktiv 91/263/
EØF. Henvisning til denne standarden finnes i vedlegget.

2. Terminalutstyr som omfattes av dette vedtak skal være i
samsvar med de felles tekniske forskrifter nevnt i nr. 1,
tilfredsstille de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF samt kravene i andre
gjeldende direktiver, særlig rådsdirektiv 73/23/EØF(3).og
89/336/EØF(4).

Artikkel 3
Med hensyn til terminalutstyr som omfattes av artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtak, skal de meldte organer som er utpekt til å
gjennomføre rutinene nevnt i artikkel 9 i direktiv 91/263/EØF,
bruke den harmoniserte standard nevnt i vedlegget eller garantere
at den tas i bruk senest den dato dette vedtak trer i kraft.

Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1994.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleter-
minalutstyr samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1),
endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 i
direktiv 91/263/EØF, og særlig i samsvar med uttalelsen avgitt
23. april 1992 av Komiteen for godkjenning av teleterminalutstyr
(ACTE), truffet tiltak for å klarlegge hvilken type terminalutstyr
som bør omfattes av felles tekniske forskrifter, samt den tilhørende
erklæringen om disse forskrifters virkeområde.

Vedkommende standardiseringsorgan har utarbeidet de
harmoniserte standarder for gjennomføring av de grunnleggende
krav som får anvendelse.

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt
i direktiv 91/263/EØF, framlagt utkastet til tiltak for ACTE til
uttalelse.

I henhold til artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt i direktiv 91/263/
EØF hører det under Kommisjonen å vedta de tilsvarende
harmoniserte standarder for gjennomføring av de grunnleggende
krav som skal omformes til felles tekniske forskrifter.

De felles tekniske forskrifter som vedtas i dette vedtak er i samsvar
med uttalelse avgitt av ACTE 14. desember 1993 -

GJORT DETTE VEDTAK:

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. juli 1994

om felles tekniske forskrifter med hensyn til de alminnelige tilkoplingskrav til
terminalutstyr for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)(*)

(94/471/EF)

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort  i EFT nr. L 194 av 29.7.1994, s. 89, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) EFT nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(4) EFT nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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VEDLEGG

Henvisning til den harmoniserte standard som får anvendelse

Den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 i dette vedtak er:

Radioutstyr og -systemer (RES)

Alminnelige tilkoplingskrav til terminalutstyr for digital europeisk trådløs telekommunikasjon
(DECT)

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner

ETSI-sekretariatet

TBR 6 - desember 1993

(uten forord)

Tilleggsopplysninger

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner er anerkjent i henhold til rådsdirektiv
83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standard nevnt ovenfor har blitt utarbeidet i henhold til et mandat innvilget i samsvar
med de relevante framgangsmåtene i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksten til ovennevnte harmoniserte standard kan fås ved henvendelse til:

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

(1) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teleter-
minalutstyr samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar(1),,

endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 i
direktiv 91/263/EØF, og særlig i samsvar med uttalelsen avgitt
23. april 1992 av Komiteen for godkjenning av teleterminalutstyr
(ACTE), truffet tiltak for å klarlegge hvilken type terminalutstyr
som bør omfattes av felles tekniske forskrifter, samt den tilhørende
erklæringen om disse forskrifters virkeområde.

Vedkommende standardiseringsorgan har utarbeidet de
harmoniserte standarder for gjennomføring av de grunnleggende
krav som får anvendelse.

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt
i direktiv 91/263/EØF, framlagt utkastet til tiltak for ACTE til
uttalelse.

I henhold til artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt i direktiv 91/263/
EØF hører det under Kommisjonen å vedta de tilsvarende
harmoniserte standarder for gjennomføring av de grunnleggende
krav som skal omformes til felles tekniske forskrifter.

De felles tekniske forskrifter som vedtas i dette vedtak er i samsvar
med uttalelse avgitt av ACTE 14. desember 1993 -

GJORT DETTE VEDTAK:

120

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. juli 1994

om felles tekniske forskrifter med hensyn til kravene i forbindelse med anvendelse av telefoni
i nettet for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)(*)

(94/472/EF)

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 194 av 29.7.1994, s. 91, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) EFT nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(4) EFT nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

Artikkel 1
1. Dette vedtak får anvendelse på terminalutstyr som er

bestemt til tilkopling til det offentlige telenettet og som
omfattes av den harmoniserte standard fastsatt i artikkel 2
nr. 1 i dette vedtak.

2. Dette vedtak fastsetter felles tekniske forskrifter for kravene
i forbindelse med anvendelse av telefoni, som termi-
nalutstyr for digital europeisk trådløs telekommunikasjon
(DECT) som opererer på frekvensbåndet 1 880 til 1 900
MHz, tilfredsstiller.

Artikkel 2
1. De felles tekniske forskrifter skal omfatte den harmoniserte

standarden som er utarbeidet av vedkommende
standardiseringsorgan for gjennomføring av de
grunnleggende krav nevnt i artikkel 4 bokstav g) i direktiv
91/263/EØF. Henvisning til denne standarden finnes i
vedlegget.

2. Terminalutstyr som omfattes av dette vedtak skal være i
samsvar med de felles tekniske forskrifter nevnt i nr. 1,
tilfredsstille de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 4
bokstav a) og b) i direktiv 91/263/EØF samt kravene i andre
gjeldende direktiver, særlig rådsdirektiv 73/23/EØF(3).og
89/336/EØF(4).

Artikkel 3
Med hensyn til terminalutstyr som omfattes av artikkel 1 nr. 1 i
dette vedtak, skal de meldte organer som er utpekt til å
gjennomføre rutinene nevnt i artikkel 9 i direktiv 91/263/EØF,
bruke den harmoniserte standard nevnt i vedlegget eller garantere
at den tas i bruk senest den dato dette vedtak trer i kraft.

Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
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VEDLEGG

Henvisning til den harmoniserte standard som får anvendelse

Den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 i dette vedtak er:

Europeisk digitalt telekommunikasjonssystem

Digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)

Alminnelige tilkoplingskrav til terminalutstyr - Anvendelse av telefoni

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner

ETSI-sekretariatet

TBR 10 - desember 1993

(uten forord)

Tilleggsopplysninger

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner er anerkjent i henhold til rådsdirektiv
83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standard nevnt ovenfor har blitt utarbeidet i henhold til et mandat innvilget i samsvar
med de relevante framgangsmåtene i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksten til ovennevnte harmoniserte standard kan fås ved henvendelse til:

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
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(1) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.
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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 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 94/10/EF av 23. mars 1994
om annen vesentlige endring av direktiv 83/189/EØF om en
informasjonsrutine for standarder og tekniske forskrifter(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
1. I avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 1 (rådsdirektiv 83/

189/EØF) skal nytt strekpunkt før tilpasningene lyde:

“- 394 L 0010: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/
10/EF av 23. mars 1994 (EFT nr. L 100 av 19.4.1994,
s. 30)”.

2. I nr. 1 (rådsdirektiv 83/189/EØF)

a) i tilpasning a) endres henvisningen til “artikkel 1 nr.
7” til “artikkel 1 nr. 1” og tallet “7.” erstattes med “1.”,

b) skal ny tilpasning b) lyde:

“b) Artikkel 1 nr. 2 annet ledd skal lyde:

“Uttrykket “teknisk spesifikasjon” omfatter også
produksjonsmetoder og -prosesser som benyttes

i forbindelse med produkter beregnet på konsum
og på bruk i fôrvarer, i forbindelse med
legemidler som definert i artikkel 1 i direktiv
65/65/EØF (avtalens vedlegg II kapittel XIII nr.
1), samt produksjonsmetoder og -prosesser i
forbindelse med andre produkter, dersom de har
betydning for produktenes egenskaper.” ”,

c) utgår tidligere tilpasning e),

d) blir tidligere tilpasning b), c), og d) henholdsvis
tilpasning c), d) og e),

e) i tilpasning d), dvs. tidligere tilpasning c), erstattes
ordet “annet” med “fjerde”,

f) i innledningen til tilpasning g) erstattes “liste I i
vedlegget” med “vedlegg II”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/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. februar 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.
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94/EØS/57/11EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 40/94
av 15. desember 1994

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein
(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS- tillegget til EF-Tidende nr. 17

av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30.
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om utviklingen i standardiseringen i bestemte økonomiske
sektorer.

Det europeiske standardiseringssystem må organiseres av og for
de berørte parter og må baseres på sammenheng,
gjennomsiktighet, åpenhet, enighet, uavhengighet i forhold til
særlige interesser, effektivitet og beslutninger tatt på grunnlag
av nasjonal representasjon.

Standardiseringsprosessen i Fellesskapet må bygge på grunnleg-
gende rettigheter for de nasjonale standardiseringsorganer, f.eks.
å ha mulighet til å rekvirere forslag til standarder, få kjennskap
til tiltak som er truffet som følge av de innsendte kommentarer,
bli tatt med i det nasjonale standardiseringsarbeidet eller anmode
om at det utarbeides europeiske standarder til erstatning av de
nasjonale. Det er opp til medlemsstatene å treffe de nødvendige
tiltak innenfor sitt myndighetsområde for å sikre at deres
standardiseringsorganer tar hensyn til disse rettighetene.

Bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF om stillstand for de
nasjonale standardiseringsorganer når en europeisk standard
utarbeides, må bringes på linje med de aktuelle bestemmelser
som vedtas av standardiseringsorganene innenfor rammen av
de europeiske standardiseringsorganer.

Med hensyn til tekniske forskrifter for produkter, vil tiltak som
skal sikre at markedet virker tilfredstillende eller bidra til å utvikle
det, særlig innebære bedre gjennomsiktighet med hensyn til de
nasjonale hensikter, samt en utvidelse av kriteriene og vilkårene
for å vurdere den virkning forslag til forskrifter kan få på
markedet.

På bakgrunn av dette er det viktig å vurdere alle de krav som er
fastsatt for et produkt og å ta hensyn til utviklingen i nasjonal
praksis for forskrifter om produkter.

Foruten tekniske spesifikasjoner, kan krav som vedrører et
produkts livssyklus etter dets markedsføring, påvirke det frie
varebytte og skape hindringer for at det indre marked skal virke
tilfredsstillende.

Gjennomføringen av direktiv 83/189/EØF har vist at det er behov
for å klargjøre begrepet «tekniske forskrifter som det faktisk er

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A, 213 og 43,

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:

For at det indre marked skal kunne virke tilfredstillende, bør det
sørges for best mulig gjennomsiktighet med hensyn til de
nasjonale tiltak for utarbeiding av standarder og tekniske
forskrifter ved å endre informasjonsrutinen som ble innført ved
direktiv 83/189/EØF(3).

For å fjerne hindringene for at det indre marked skal kunne virke
tilfredstillende, bør nevnte direktivs virkeområde utvides.

I lys av de erfaringer som er gjort, bør meldingsprosedyren for
de nasjonale standardiseringsorganers arbeidsprogrammer endres
for mer presist å kunne fastsette de opplysninger som må meldes,
samt å gjøre prosedyren mer fleksibel og mindre kostbar.

Systematisk melding er bare nødvendig for nye stan-
dardiseringsemner, og bare så langt behandlingen av disse emnene
på nasjonalt plan kan føre til ulikheter i de nasjonale standarder,
som dermed kan virke forstyrrende på markedet. Enhver melding
eller senere underretning om utviklingen i det nasjonale arbeidet,
må avhenge av den interesse som er vist for slikt arbeid av dem
som tidligere har blitt underrettet om et nytt emne.

Kommisjonen må imidlertid ha mulighet til å anmode om å bli
underrettet om de nasjonale standardiseringsprogrammer i sin
helhet eller om deler av dem, for å kunne foreta undersøkelser

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/10/EF

av 23. mars 1994

om annen vesentlige endring av direktiv 83/189/EØF om en informasjonsrutine
for standarder og tekniske forskrifter(*)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort  i EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 340 av 23.12.1992, s. 7.

(2) EFT nr. C 201 av 26.7.1993, s. 11.

(3) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8. Direktivet sist endret ved vedtak 92/
400/EØF (EFT nr. L 221 av 6.8.1992, s. 55).
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påbudt å overholde». Bestemmelser der offentlige myndigheter
henviser til tekniske spesifikasjoner eller andre krav, eller
oppfordrer til overholdelse av disse, samt bestemmelser om
produkter der de offentlige myndigheter medvirker i
allmennhetens interesse, fører særlig til at nevnte spesifikasjoner
og krav blir gitt en mer bindende verdi enn den de normalt ville
hatt på grunn av deres private opprinnelse.

Det er derfor viktig at framgangsmåten for hurtig behandling
blir tilpasset slik at den avspeiler de erfaringer som er gjort til
nå.

Erfaringene med anvendelsen av direktiv 83/189/EØF har også
vist at visse definisjoner, regler eller forpliktelser for
medlemsstatene i henhold til nevnte direktiv bør klargjøres og
presiseres, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser
med hensyn til anvendelsen av andre fellesskapsdirektiver.

Formålet med det indre marked er å skape forhold som styrker
foretaks konkurranseevne. For at foretak bedre skal kunne utnytte
fordelene ved dette markedet, kreves det mer informasjon. Det
er derfor nødvendig å gi markedsdeltakerne en mulighet til å gi
sin vurdering av virkningene av de nasjonale tekniske forskrifter
som er foreslått av andre medlemsstater, ved regelmessig
offentliggjøring av titlene på de meldte forslagene, samt ved en
endring av bestemmelsene om at disse forslagene er fortrolige.

Av hensyn til rettssikkerheten, bør medlemsstatene offentliggjøre
det forhold at en nasjonal teknisk forskrift har blitt vedtatt i
samsvar med formalitetene i direktiv 83/189/EØF, sist endret
ved dette direktiv.

Det indre marked innebærer, særlig der det er umulig at
medlemsstatene gjennomfører prinsippet om gjensidig
anerkjennelse, at Kommisjonen foreslår vedtakelse av bindende
fellesskapsrettsakter. Det er innført en særlig midlertidig
stillstandsperiode for å unngå at vedtakelse av nasjonale tiltak er
til hinder for Rådets vedtakelse av Kommisjonens forslag på
samme område.

Erfaringene viser at stillstandsperioden, for å kunne oppfylle sitt
mål, må forlenges slik at det i sterkere grad kan tas hensyn til
den tid drøftingene i Rådet tar. Med henblikk på å lette Rådets
vedtakelse av fellesskapstiltak, bør også medlemsstatene avstå
fra å vedta tekniske forskrifter når Rådet har vedtatt en felles
holdning til et forslag fra Kommisjonen om samme emne -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 83/189/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) nr. 7 blir nr. 1,

b) nr. 1 erstattes med følgende nr.:

«2. «teknisk spesifikasjon»: spesifikasjon i et
dokument som fastsetter hvilke krav det skal
stilles til et produkts egenskaper, f.eks. med
hensyn til kvalitetsnivå, yteevne, sikkerhet eller
dimensjoner, herunder de spesifikasjoner som er
aktuelle for produktet når det gjelder
varebetegnelse, terminologi, symboler, prøving
og prøvingsmetoder, pakking, merking og
etikettering, samt framgangsmåter for sam-
svarsvurdering.

Termen «teknisk spesifikasjon» dekker dessuten
produksjonsmetoder og -prosesser i forbindelse
med landbruksvarer i henhold til traktatens
artikkel 38 nr. 1, produkter beregnet på konsum
og fôrvarer, samt legemidler som definert i
artikkel 1 i direktiv 65/65/EØF(*) , og produk-
sjonsmetoder og -prosesser i forbindelse med
øvrige produkter når de har innvirkning på
produktenes egenskaper,

3. «annet krav»: krav som ikke er en teknisk
spesifikasjon, pålagt et produkt særlig av hensyn
til forbrukervern og miljøvern, og som vedrører
dets livssyklus etter markedsføring, f.eks vilkår
for bruk, resirkulering, gjenbruk eller disponering
når disse vilkårene kan påvirke produktets
sammensetning eller egenskaper eller omset-
ningen av det i betydelig grad,

(*) EFT nr. 22 av 9.2.1965, s. 368/65. Direktivet sist

endret ved direktiv 93/39/EØF (EFT nr. L 214 av

24.8.1993, s. 22).»

c) nr. 2 erstattes med følgende:

«4. «standard»: teknisk spesifikasjon som er
godkjent av et anerkjent standardiseringsorgan
for gjentatt eller stadig anvendelse, likevel slik
at det ikke er obligatorisk å følge den, og som
kommer inn under en av følgende kategorier:

- internasjonal standard: standard som er
vedtatt av en internasjonal standardiserings-
organisasjon og som er stilt til rådighet for
offentligheten,

- europeisk standard: standard som er vedtatt
av et europeisk standardiseringsorgan og som
er stilt til rådighet for offentligheten,

- nasjonal standard: standard som er vedtatt
av et nasjonalt standardiseringsorgan og som
er stilt til rådighet for offentligheten,»
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d) nr. 3 erstattes med følgende nr.:

«5. «standardiseringsprogram»: arbeidsprogram som
er utarbeidet av et anerkjent standar-
diseringsorgan og som regner opp de emner som
omfattes av standardiseringsarbeid,»

e) nr. 4 blir nr. 6,

f) nr. 7 skal lyde:

«7. «europeisk standardiseringsorgan»: organ nevnt
i vedlegg I,»

g) nytt nr. 8, 9, og 10 skal lyde:

«8. «nasjonalt standardiseringsorgan»: organ nevnt
i vedlegg II,

9. «teknisk forskrift»: teknisk spesifikasjon eller
annet krav, herunder de relevante administrative
bestemmelser som det er påbudt å overholde,
rettslig eller faktisk, ved markedsføring eller bruk
i en medlemsstat eller i en større del av denne
stat, samt medlemsstatenes lover og forskrifter
om forbud mot produksjon, import,
markedsføring eller bruk av et produkt, med
forbehold for bestemmelsene i artikkel 10.

De tekniske forskrifter som det er påbudt å
overholde omfatter særlig:

- en medlemsstats lover eller forskrifter som
enten henviser til tekniske spesifikasjoner
eller andre krav, eller til fagkodekser eller
kodekser for god praksis, som igjen henviser
til tekniske spesifikasjoner eller andre krav,
og overholdelse av disse antas å sikre samsvar
med de krav som er fastsatt i nevnte lover
eller forskrifter,

- frivillige avtaler der de offentlige myndig-
heter er avtalepart og som i allmennhetens
interesse tar sikte på å overholde tekniske
spesifikasjoner eller andre krav, bortsett fra
anbudsgrunnlag ved offentlige innkjøp,

- tekniske spesifikasjoner eller andre krav som
er knyttet til skattemessige eller finansielle
tiltak som påvirker forbruket av produkter ved
å oppmuntre til overholdelse av disse tekniske
spesifikasjonene eller andre krav; tekniske
spesifikasjoner eller krav knyttet til nasjonale
trygdesystemer, er ikke omfattet.

Dette omfatter tekniske forskrifter som er fastsatt

av myndigheter utpekt av medlemsstatene og
som er oppført på en liste, som skal utarbeides
av Kommisjonen innen iverksettingen av dette
direktiv innenfor rammen av komiteen nevnt i
artikkel 5.

Listen skal endres etter samme framgangsmåte,

10. «forslag til teknisk forskrift»: teksten i en teknisk
spesifikasjon eller et annet krav, herunder ad-
ministrative bestemmelser, utformet i den hensikt
å fastsette den som teknisk forskrift, eller for i
siste instans å få den fastsatt som teknisk
forskrift, og denne teksten er på et forberedende
stadium, eller det kan fremdeles gjøres vesentlige
endringer i den.

Dette direktiv får ikke anvendelse på de tiltak
som medlemsstatene anser som nødvendige
innenfor rammen av traktaten for å sikre vern
av personer, særlig arbeidstakere, når produkter
blir brukt, forutsatt at slike tiltak ikke berører
produktene.»

2) Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

1. Kommisjonen og standardiseringsorganene nevnt i
vedlegg I og II skal underrettes om de nye emner der
de nasjonale organer nevnt i vedlegg II har besluttet å
fastsette eller endre en standard ved å oppføre dem i
sine standardiseringsprogrammer, med mindre det
dreier seg om en identisk eller ekvivalent gjengivelse
av en internasjonal eller europeisk standard.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal særlig angi om den
berørte standard:

- vil bli en ikke ekvivalent gjengivelse av en
internasjonal standard,

- vil bli en ny nasjonal standard, eller

- vil utgjøre en endring av en nasjonal standard.

Etter å ha rådført seg med komiteen nevnt i artikkel 5,
kan Kommisjonen utarbeide regler for en samlet
presentasjon av disse opplysningene, samt en plan og
kriterier for presentasjonen av disse opplysningene for
å lette vurderingen av dem.

3. Kommisjonen kan anmode om å bli underrettet om
standardiseringsprogrammene i sin helhet eller om
deler av dem.
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Den skal stille disse opplysningene til rådighet for
medlemsstatene i en form som gjør det mulig å vurdere
og sammenligne de ulike programmene.

4. Kommisjonen skal om nødvendig endre vedlegg II på
grunnlag av medlemsstatenes underretninger.

5. Rådet skal, etter forslag fra Kommisjonen, treffe
beslutning om enhver endring av vedlegg I.»

3) Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

Standardiseringsorganene nevnt i vedlegg I og II, samt
Kommisjonen, skal på anmodning motta alle forslag til
standarder. De berørte organer skal holde dem underrettet
om oppfølgingen av de eventuelle kommentarer de har
avgitt med hensyn til disse forslagene.»

4) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for
å sikre at deres standardiseringsorganer:

- oversender opplysninger i samsvar med artikkel
2 og 3,

- offentliggjør forslagene til standarder på en slik
måte at det også kan innhentes kommentarer fra
parter som er etablert i andre medlemsstater,

- gi de øvrige organer som er nevnt i vedlegg II
rett til å delta passivt eller aktivt (ved å sende en
observatør) i det planlagte arbeide,

- ikke motsetter seg at et standardiseringsemne i
deres arbeidsprogram blir drøftet på europeisk
plan etter regler fastsatt av de europeiske
standardiseringsorganer, og ikke iverksetter tiltak
som kan skade et vedtak med hensyn til dette.

2. Medlemsstater skal særlig avstå fra enhver form for
anerkjennelse, godkjenning eller henvisningsmessig
bruk av en nasjonal standard som er vedtatt i strid med
artikkel 2, 3, og 4.»

5) I artikkel 7 skal nr. 1 lyde:

«1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for
å sikre at deres standardiseringsorganer mens den
europeiske standard nevnt i artikkel 6 nr. 3 første
strekpunkt utarbeides, eller etter at denne er godkjent,

ikke treffer noen tiltak som kan skade den planlagte
harmonisering, og særlig at de ikke på det aktuelle
område offentliggjør en ny eller endret nasjonal stand-
ard som ikke fullt ut er i samsvar med en eksisterende
europeisk standard.»

6) Artikkel 8 skal lyde:

a) nr. 1 skal lyde:

«1. Med forbehold for artikkel 10, skal
medlemsstatene umiddelbart oversende
Kommisjonen alle forslag til tekniske forskrifter,
unntatt når en slik teknisk forskrift bare er en
uavkortet gjengivelse av en internasjonal eller
europeisk standard, der det i så fall er tilstrekkelig
med opplysninger om den aktuelle standard. De
skal også gi Kommisjonen en kort melding om
grunnene til at det er nødvendig å innføre en slik
teknisk forskrift, dersom dette ikke allerede
framgår av forslaget.

Medlemsstatene skal om nødvendig samtidig
oversende teksten til de lover og forskrifter som
hovedsakelig og direkte ligger til grunn, dersom
det er nødvendig å kjenne en slik tekst for å kunne
vurdere rekkevidden av forslaget til teknisk
forskrift, dersom den ikke har blitt oversendt i
en tidligere melding.

Medlemsstatene skal oversende en ny melding
på de ovennevnte vilkår dersom de foretar
vesentlige endringer i forslaget til forskrift, som
fører til en endring av virkeområdet, en avkorting
av den opprinnelig fastsatte tidsplan for
gjennomføringen, en tilføyelse av spesifikasjoner
eller krav, eller en innstramming av disse.

Dersom et forslag til teknisk forskrift særlig tar
sikte på å begrense markedsføringen eller
anvendelsen av et kjemisk stoff, preparat eller
produkt av hensyn til folkehelsen eller vern av
forbrukerne eller miljøet, skal medlemsstatene
dessuten oversende et sammendrag av, eller
henvisninger til, de relevante opplysninger om
det aktuelle stoff, preparat eller produkt og om
kjente erstatningsprodukter som finnes på
markedet, i det omfang disse opplysningene er
tilgjengelige, og angi hvilke virkninger tiltaket
forventes å ha på folkehelsen, vernet av
forbrukerne og miljøet, sammen med en
risikovurdering, som der det er hensiktsmessig
foretas i samsvar med de generelle prinsippene
for risikovurdering av kjemiske stoffer som er
nevnt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EØF) nr.
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793/93(*)  når det gjelder et eksisterende stoff,
eller i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 92/32/EØF(**)
når det gjelder et nytt stoff.

Kommisjonen skal umiddelbart underrette de
øvrige medlemsstatene om forslaget til teknisk
forskrift og alle andre dokumenter som den har
fått tilsendt. Den kan også framlegge forslaget til
uttalelse for komiteen nevnt i artikkel 5, og om
nødvendig, for den kompetente komité på det
aktuelle området.

Med hensyn til tekniske spesifikasjoner eller
andre krav nevnt i artikkel 1 nr. 9 tredje
strekpunkt, kan Kommisjonens eller med-
lemsstatenes utførlige kommentarer eller
uttalelser bare berøre det aspekt som eventuelt
utgjør en handelshindring, og ikke tiltakets
skattemessige eller finansielle aspekter.

(*) EFT nr. L 84 av 5.4.1993, s. 1.

(**) EFT nr. L 154 av 5.6.1992, s.1.»

b) nr. 3 og 4 skal lyde:

3. Medlemsstatene skal omgående oversende
Kommisjonen den endelige teksten til en teknisk
forskrift.

4. Opplysninger gitt i henhold til denne artikkel skal
ikke være fortrolige, med mindre medlemsstaten
som har gitt melding uttrykkelig anmoder om det.
Enhver slik anmodning skal være begrunnet.

I tilfeller der en slik anmodning framsettes, kan
komiteen nevnt i artikkel 5 og de nasjonale
myndigheter, forutsatt at de nødvendige
forholdsregler er tatt, søke en sakkyndig uttalelse
fra fysiske eller juridiske personer i den private
sektor.»

c) nytt nr. 5 skal lyde:

«5. Når et forslag til teknisk forskrift utgjør en del
av et tiltak som på forslagsstadiet skal oversendes
i henhold til andre fellesskapsrettsakter, kan
medlemsstatene oversende meldingen nevnt i
artikkel 8 nr. 1 i dette direktiv i henhold til den
andre rettsakten, forutsatt at de formelt angir at
nevnte melding også skal gjelde i henhold til dette
direktiv.

Dersom Kommisjonen ikke reagerer på et forslag
til teknisk forskrift innenfor rammen av dette
direktiv, skal dette ikke berøre andre beslutninger

som måtte treffes innenfor rammen av andre
fellesskapsrettsakter.»

7) Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal utsette vedtakelsen av et forslag
til teknisk forskrift i tre måneder fra dagen
Kommisjonen mottar meldingen nevnt i artikkel 8 nr.
1.

2. Medlemsstatene skal utsette:

- vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i
form av en frivillig avtale, som fastlagt i artikkel
1 nr. 9 annet ledd annet strekpunkt, i fire
måneder,

- med forbehold for nr. 3, 4 og 5, vedtakelsen av
alle andre forslag til tekniske forskrifter, i seks
måneder

regnet fra den dato Kommisjonen mottar meldingen
nevnt i artikkel 8 nr. 1, dersom Kommisjonen eller en
annen medlemsstat innen tre måneder etter denne dato
avgir en utførlig uttalelse om at det planlagte tiltak
kan skape hindringer for det frie varebytte innenfor
det indre marked.

Den berørte medlemsstat skal avlegge rapport til
Kommisjonen om hvordan den har til hensikt å følge
opp slike utførlige uttalelser. Kommisjonen skal
kommentere oppfølgingen.

3. Medlemsstatene skal utsette vedtakelsen av et forslag
til teknisk forskrift i 12 måneder regnet fra dagen
Kommisjonen mottar meldingen nevnt i artikkel 8 nr.
1, dersom Kommisjonen innen tre måneder etter denne
dato gjør kjent at den har til hensikt å forslå eller vedta
et direktiv, en forordning eller gjøre et vedtak om dette
i samsvar med traktatens artikkel 189.

4. Medlemsstatene skal utsette vedtakelse av et forslag
til teknisk forskrift i 12 måneder regnet fra dagen
Kommisjonen mottar meldingen nevnt i artikkel 8 nr.
1, dersom Kommisjonen innen tre måneder etter denne
dato gjør kjent at den har fastslått at forslaget til teknisk
forskrift gjelder et emne som omfattes av et forslag til
direktiv, forordning eller vedtak som er forelagt Rådet
i samsvar med traktatens artikkel 189.

5. Dersom Rådet fastsetter en felles holdning i
stillstandperioden nevnt i nr. 3 og 4, skal denne
perioden forlenges til 18 måneder, med forbehold for
artikkel 9 nr. 6.
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6. Forpliktelsene nevnt i nr. 3, 4 og 5 skal opphøre:

- når Kommisjonen meddeler medlemsstatene at
den ikke lenger har til hensikt å foreslå eller vedta
en bindende fellesskapsrettsakt,

- når Kommisjonen meddeler medlemsstatene at
den trekker sitt forslag eller utkast tilbake,

- når Kommisjonen eller Rådet har vedtatt en
bindende fellesskapsrettsakt.

7. Nr. 1 til 5 får ikke anvendelse når en medlemsstat av
presserende årsaker som skyldes en alvorlig og
uforutsigbar situasjon, i forbindelse med vern av
menneskers eller dyrs helse, vern av plantelivet eller
opprettholdelse av sikkerheten, må forberede tekniske
forskrifter på meget kort varsel for å vedta og innføre
dem umiddelbart, uten at konsultasjon er mulig.
Medlemsstaten skal i meldingen nevnt i artikkel 8, angi
grunnene som gjør den hurtige innføring av de aktuelle
tiltakene nødvendig. Kommisjonen skal uttale seg om
meldingen så snart som mulig. Den skal treffe egnede
tiltak i tilfeller der denne framgangsmåten blir
misbrukt. Kommisjonen skal holde Europaparlamentet
underrettet.»

8) Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10

1. Artikkel 8 og 9 får ikke anvendelse på medlemsstatenes
lover og forskrifter eller på frivillige avtaler, dersom
medlemsstatene dermed:

- oppfyller bindende fellesskapsrettsakter som
fører til vedtakelse av tekniske spesifikasjoner,

- oppfyller forpliktelser som følger av en
internasjonal avtale som fører til vedtakelse av
felles spesifikasjoner i Fellesskapet,

- anvender beskyttelsesklausuler som er fastsatt i
bindende fellesskapsrettsakter,

- anvender artikkel 8 nr. 1 i rådsdirektiv 92/59/
EØF av 29. juni 1992 om allminnelig
produktsikkerhet(*) ,

- begrenser seg til å fullbyrde en dom avsagt av
De europeiske fellesskaps domstol,

- begrenser seg til å endre en teknisk forskrift i
henhold til artikkel 1 nr. 9 i dette direktiv, etter
anmodning fra Kommisjonen, med henblikk på
å fjerne enn handelshindring.

2. Artikkel 9 får ikke anvendelse på medlemsstatenes
lover og forskrifter som tar sikte på forbud mot
produksjon, forutsatt at de ikke hindrer det frie
varebytte.

3. Artikkel 9 nr. 3 til 6 får ikke anvendelse på de frivillige
avtaler som er nevnt i artikkel 1 nr. 9 annet ledd annet
strekpunkt.

4. Artikkel 9 får ikke anvendelse på de tekniske
spesifikasjoner eller andre krav nevnt i artikkel 1 nr. 9
annet ledd tredje strekpunkt.

(*) EFT nr. L 228 av 11.8.1992, s. 24.»

9) Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

Kommisjonen skal hvert annet år framlegge rapport for
Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale
komité om resultatene av anvendelsen av dette direktiv.
Lister over standardiseringsarbeidet som de europeiske
standardiseringsorganer er blitt pålagt i henhold til dette
direktiv, samt statistikker over de meldinger som er mottatt,
skal offentliggjøres en gang per år i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.»

10) Artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

Tekniske forskrifter 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.»

11) Vedlegg I og II i dette direktivs vedlegg tilføyes som nytt
vedlegg.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen
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.
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Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
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Utferdiget i Brussel, 23. mars 1994.

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

For Rådet

Th. PANGALOS

Formann
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1. BELGIA 7. IRLAND

IBN/BIN NSAI

Institut belge de normalisation National Standards Authority of Ireland
Belgisch Instituut voor
Normalisatie ETCI

CEB/BEC Electro-Technical Council of Ireland

Comité électrotechnique belge 8. ITALIA
Belgisch Elektrotechnisch Comité

UNI
2. DANMARK

Ente Nazionale Italiano di Unificazione
DS

CEI
Dansk Standardiseringsråd

Comitato Elettrotecnico Italiano
DEK

9. LUXEMBOURG
Dansk Elektroteknisk Komite

ITM
3. TYSKLAND

Inspection du travail et des mines
DIN

SEE
Deutsches Institut für Normung e.V.

Service de l’énergie de l’État

VEDLEGG

«VEDLEGG I

Europeiske standardiseringsorganer

CEN
Den europeiske standardiseringskomité

CENELEC
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering

ETSI
Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner

VEDLEGG II

Nasjonale standardiseringsorganer
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10. NEDERLAND

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

12. DET FORENTE KONGERIKE

BSI

British Standards Institution

BEC

normalisation British Electrotechnical Committee.»

DKE

Deutsche Elektrotechnische
Kommission im DIN und VDE

4. HELLAS

ELOT

Hellenic Organization for
Standardization

5. SPANIA

AENOR

Asociación Española de

Normalización y Certificación

6. FRANKRIKE

AFNOR

Association française de

UTE

Union technique de l’électricité -
Bureau de normalisation auprès
de l’AFNOR
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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 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).

Rådsresolusjon av 16. juni 1994 om utvikling av forvalt-
ningssamarbeidet i forbindelse med gjennomføringen og
håndhevingen av Fellesskapets regelverk innen rammen av det
indre marked(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XIX etter nr. 11
(kommisjonsrekommandasjon 92/579/EØF) skal nytt nr. 12 lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 41/94
av 15. desember 1994

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

94/EØS/57/12

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

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

(2) EFT nr. C 179/94, s. 1.

“12. C/179/94/s. 1: Rådsresolusjon av 16. juni 1994 om
utvikling av forvaltningssamarbeidet i forbindelse med
gjennomføringen og håndhevingen av Fellesskapets
regelverk innen rammen av det indre marked (EFT nr. C
179 av 1.7.1994, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon C/179/94/s. 1 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. februar 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.
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RÅDSRESOLUSJON

av 16. juni 1994

om utvikling av forvaltningssamarbeidet i forbindelse med
gjennomføringen og håndhevingen av Fellesskapets regelverk innen

rammen av det indre marked(*)

(94/C 179/01)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som henviser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

som henviser til erklæringen om gjennomføring av felles-
skapsretten vedtatt på konferansen av representanter for
medlemsstatenes regjeringer 7. februar 1992, vedlagt traktaten
om Den europeiske union,

som henviser til kommisjonsmelding til Rådet og Euro-
paparlamentet av 2. desember 1992 om virkemåten til
Fellesskapets indre marked etter 1992: oppfølging av Sutherland-
rapporten,

som henviser til rådsresolusjon av 7. desember 1992 om den
praktiske gjennomføring av det felles marked(1),

som henviser til kommisjonsmelding til Rådet av 22. desember
1993 med tittelen «Best mulig utnyttelse av det indre marked:
strategisk program»,

som henviser til kommisjonsmelding til Rådet og
Europaparlamentet av 16. februar 1994 om utvikling av
forvaltningssamarbeidet i forbindelse med gjennomføringen og
håndhevingen av Fellesskapets regelverk innen rammen av det
indre marked,

som henviser til kommisjonsmelding til Rådet, Europaparlamentet
og Den økonomiske og sosiale komité av 16. desember 1993 om
behandling av hastesaker i forbindelse med gjennomføring av
fellesskapsregler,

som henviser til Europaparlamentets resolusjon av 20. april 1994
om kommisjonsmeldingen til Rådet med tittelen «Best mulig
utnyttelse av det indre marked: strategisk program»,
som henviser til resolusjon godkjent av Rådet 30. mai 1994 om
samordning av utveksling av opplysninger mellom forvaltninger,
og

som tar følgende i betraktning:

(*) Denne EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. C 179 av 1.7.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 334 av 18.12.1992, s. 1.

Medlemsstatene skal i henhold til traktatens artikkel 5 lette
virkeliggjøringen av Fellesskapets oppgaver, og for dette formål
er det nødvendig at de samarbeider med hverandre og med
Fellesskapets organer.

For at Fellesskapet skal virke på en tilfredsstillende måte er det
av avgjørende betydning å øke den gjensidige tillit og åpenhet
mellom forvaltningene, og derved sikre at Fellesskapets regelverk
håndheves på en virkningsfull, effektiv og ensartet måte i alle
medlemsstater.

Forvaltningssamarbeidet bør være til fordel for næringslivet og
forbrukerne ved å gjøre det lettere for dem å nyte godt av sine
rettigheter innenfor det indre marked.

Opprettelsen av det indre marked fordrer et økt samarbeid mellom
forvaltningene for å sikre at Fellesskapets regelverk overholdes.
Forvaltningssamarbeidet bør respektere prinsippet om
forholdsmessighet mellom de krav som stilles til forvaltningene
og de fordeler som kan oppnås av dette samarbeidet, samt
prinsippet om nødvendig fortrolighet, forretningshemmeligheter
og taushetsplikt, og samarbeidet bør ikke føre til unødig byråkrati
og overlapping med gjeldende systemer, og det bør respektere
medlemsstatenes forvaltningsstrukturer.

Forvaltningssamarbeidet bør gjennomføres i samsvar med
gjeldende fellesskapsbestemmelser og nasjonale bestemmelser
om personvern -

SER MED TILFREDSHET PÅ kommisjonsmeldingen til Rådet
og Europaparlamentet om utvikling av forvaltningssamarbeidet
i forbindelse med gjennomføringen og håndhevingen av
Fellesskapets regelverk innen rammen av det indre marked,

SER MED TILFREDSHET PÅ kommisjonsmeldingen til Rådet,
Europaparlamentet og Den økonomiske og sosiale komité om
behandling av hastesaker i forbindelse med gjennomføring av
fellesskapsregler og de forslag som Kommisjonen har framsatt
med sikte på å bedre de gjeldende mekanismer,

SER MED TILFREDSHET PÅ at Kommisjonen har tatt initiativ
til å foreslå et program for drøftinger med tjenestemenn med
ansvar for håndhevingen av bestemmelsene i medlemsstatene,
for å fastslå behovet for forvaltningssamarbeid på de ulike
områdene,
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ER ENIG OM at det er behov for fortsatt innsats for å bedre
kommunikasjonen mellom forvaltningene av hensyn til en
virkningsfull, effektiv og ensartet håndheving av
fellesskapsbestemmelsene for det indre marked, og at behovene
på hvert område må vurderes enkeltvis,

OPPFORDRER medlemsstatene til å lette dette samarbeidet
innbyrdes mellom sine forvaltninger og mellom forvaltningene
og Kommisjonen, særlig ved innen utgangen av 1994 å underrette
Kommisjonen om kontaktpunkter og formidle vesentlige
opplysninger om sine forvaltningsstrukturer for å skape en bedre
forståelse av forvaltningsstrukturen i hver enkelt medlemsstat
på de områder som er oppført i vedlegget, med mindre
Kommisjonen opplyser om at slik underretning allerede er gitt,

BEKREFTER at hvert kontaktpunkt bør være personer eller
tjenester som medlemsstatene uttrykkelig gir ansvar for den
interne samordningen på områdene oppført i vedlegget, for å
sikre en forbindelse mellom nasjonale forvaltningsmyndigheter
med ansvar for håndhevingen av reglene som berører det indre
marked, samt mellom disse myndigheter og Kommisjonen,

ERKJENNER at kontaktpunktenes viktigste oppgave er å
samarbeide gjennom en smidig, pragmatisk og kostnadseffektiv
utveksling av opplysninger og å fremme den gjensidige tillit til
håndhevingen av fellesskapsreglene, ved å unngå unødig
byråkrati og overlapping med gjeldende systemer og ved å
respektere medlemsstatenes forvaltningsstrukturer og kravene til
forholdsmessighet, fortrolighet, forretningshemmeligheter,
taushetsplikt og personvern,

OPPFORDRER Kommisjonen og medlemsstatene:

a) til aktivt å følge opp sitt program for drøftinger i de relevante
komiteer der slike finnes, med sikte på å definere behov og

oppnå enighet om egnet praksis eller hensiktsmessige
framgangsmåter for hver enkelt sektor,

b) til å fortsette arbeidet i de relevante organer for å fastlegge
prioriteter for opprettelsen av telematikknett mellom
forvaltningene samt å fortsette arbeidet med å installere
nett som er definert som nødvendige og lønnsomme,

OPPFORDRER Kommisjonen:

a) til å spille en ledende rolle i den praktiske tilretteleggingen
av samarbeidet mellom vedkommende forvaltninger i
medlemsstatene og Kommisjonens kontorer, fortrinnsvis
innen rammen av de bestående organer og komiteer,

b) til å foreslå tilpasninger av Fellesskapets regelverk dersom
erfaringen fra forvaltningssamarbeidet viser at det er
nødvendig,

c) til eventuelt å treffe tilleggstiltak til støtte for
forvaltningssamarbeidet, som f.eks. å avholde seminarer
og å offentliggjøre forklarende veiledninger,

d) til å rapportere om utviklingen av forvaltningssamarbeidet
i Kommisjonens årsberetning om det indre marked,

MERKER SEG at Kommisjonen om nødvendig vil framlegge
relevante forslag om tilleggsmidler som kan bli nødvendige for
støttetiltakene,

PÅTAR SEG å vurdere Kommisjonens forslag om å bedre
kontakten mellom medlemsstatenes forvaltninger innbyrdes og
mellom forvaltningene og Kommisjonen med sikte på å fremme
fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital.
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VEDLEGG

PROGRAM FOR DRØFTINGER AV FORVALTNINGSSAMARBEIDET I FORBINDELSE
MED GJENNOMFØRINGEN OG HÅNDHEVINGEN AV FELLESSKAPETS REGELVERK

INNEN RAMMEN AV DET INDRE MARKED

- Områder

- Teknisk harmonisering: direktiver om fjerning av handelshindringer

 - Offentlig innkjøp

- Skytevåpen

-  Varer som kan brukes til to formål

- Direktiv om alminnelig produktsikkerhet

- Telekommunikasjon

 - Næringsmidler, dyre- og plantehelse, veterinærpreparater

- Underretning om tekniske forskrifter

- Toll

- Beskatning

- Narkotikaprekursorer

- Kulturgjenstander

- Etableringsrett

- Selskapsrett

- Forsikring, bankvirksomhet, omsettelige verdipapirer

- Immaterialrett

- Kringkasting

- Transport
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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:

Kommisjonsvedtak 94/23/EF av 17. januar 1994 om felles regler
for de europeiske tekniske godkjenninger(1) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XXI etter nr. 1 (rådsdirektiv 89/
106/EØF) skal nytt nr. 2 lyde:

“2. 394 D 0023: Kommisjonsvedtak 94/23/EF av 17. januar
1994 om felles regler for de europeiske tekniske
godkjenninger (EFT nr. L 17 av 20.1.1994, s. 34)

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

a) Vedleggets kapittel 3.2.2. annet ledd skal lyde:

“Dersom det i EOTAs tekniske råd oppnås konsensus
om søknader i henhold til artikkel 8 nr. 2 bokstav a) i

direktiv 89/106/EØF, skal de nødvendige opplysninger
sendes til EØS-komiteen med godkjenning fra EOTAs
leder, for å få myndighet til å utstede ETA. I motsatt
fall skal saken sendes videre til EOTAs styre, som
treffer beslutning om hvorvidt den skal legges fram
for EØS-komiteen”.

b) I vedleggets kapittel 3.2.2. tredje ledd skal “EF-
kommisjonen” erstattes med “EØS-komiteen”.

c) I vedleggets kapittel 3.2.5. siste punktum skal ordene
“henvises til det faste byggeutvalg (artikkel 9 nr. 2 i
direktivet) gjennom EF-kommisjonen” erstattes med
“henvises til EØS-komiteen”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 94/23/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. februar 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 42/94
av 15. desember 1994

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

(1) EFT nr. L 17 av 20.1.1994, s. 34.

94/EØS/57/13
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
byggevarer(1), særlig vedlegg II, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 8 i nevnte direktiv fastsetter at en europeisk teknisk
godkjenning kan gis for visse varer, særlig varer som verken
omfattes av harmoniserte standarder eller anerkjente nasjonale
standarder, og for varer som i betydelig grad avviker fra har-
moniserte standarder eller anerkjente nasjonale standarder.

Det er fastsatt at innlegging av søknader om samt forberedelse
og innvilging av godkjenninger skal foretas etter felles regler.
Vedlegg II i ovennevnte direktiv fastsetter også at de felles
reglene skal vedtas av Kommisjonen på grunnlag av utvalgets
uttalelse i samsvar med artikkel 20 i direktivet.

Utvalget omhandlet i direktivet har på sitt møte 22. april 1993
avgitt positiv uttalelse om disse felles regler etter framgangsmåten
fastsatt i nevnte direktiv -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Eneste artikkel
Innlegging av søknader om samt forberedelse og innvilging av
europeiske tekniske godkjenninger i henhold til direktiv 89/106/
EØF skal foretas etter de felles regler som er fastsatt i vedlegget
til denne beslutning.

KOMMISJONSBESLUTNING

av 17. januar 1994

om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger(*)

(94/23/EF)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 17 av 20.1.1994, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 12.
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Utferdiget i Brussel, 17. januar 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

FELLES REGLER FOR SØKNADER OM SAMT FORBEREDELSE OG INNVILGING AV
EUROPEISKE TEKNISKE GODKJENNINGER

0. Introduksjon

0.1. Disse felles regler fastsetter hvilke prosedyrer som skal anvendes ved søknader om samt
forberedelse og innvilging av europeiske tekniske godkjenninger, omhandlet i vedlegg II nr. 3
i rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om byggevarer(1).(heretter kalt «direktivet»).

0.2. Den europeiske organisasjon for tekniske godkjenninger (EOTA) er en sammenslutning av
organer som er utpekt av medlemsstatene til å utstede europeiske tekniske godkjenninger (ETA)
i henhold til direktivet.

1. Generelle regler

1.1. EOTAs sekretariat skal ajourføre listen over de ETA som er utstedt. Listen skal offentliggjøres
minst en gang årlig.

1.2. EOTAs tekniske råd er ansvarlig for å nedsette de komiteer som er nødvendige for å forberede
og samordne utarbeidingen av ETA.

1.3. Godkjenningsorganene skal offentliggjøre de ETA de har utstedt på sine respektive offisielle
språk.

1.4. Problemer i forbindelse med direktivet som ikke kan løses av EOTAs styre, skal oversendes
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (heretter kalt «EF-Kommisjonen») som skal treffe
beslutning.

2. Regler for søknad om ETA

2.1. En søknad om ETA kan inngis av en produsent eller av hans representant som er etablert i
Fellesskapet (begge heretter kalt «søkeren»). Representanten må være særskilt utpekt av
produsenten til å handle på vegne av ham.

2.2. Søknaden kan inngis til hvilket som helst av de EOTA-organer som er ansvarlige for det
aktuelle område; det er imidlertid ikke tillatt å sende søknad for samme vare til flere enn ett
organ.

2.3. Når søknad inngis i henhold til disse regler, gir søkeren det organ han har sendt søknaden til,
myndighet til å informere EF-Kommisjonen, de øvrige EOTA-organer samt EOTAs sekretariat
om søknadens innhold.

2.4. Før søknaden inngis, skal søkeren på anmodning og etter å ha gitt godkjenningsorganet alle
ønskede opplysninger, motta informasjon om:

- godkjenningsprosedyren,
- den tid godkjenningsorganet anser nødvendig for å gjennomføre prosedyren for den

aktuelle vare
og

- de forventede kostnader for den aktuelle prosedyre samt betalingsvilkårene.

Dersom det aktuelle område ikke allerede er godkjent som egnet for ETA, eller dersom den
aktuelle vare skiller seg vesentlig fra de harmoniserte standarder eller de anerkjente nasjonale
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(1) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 12.
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standarder, vil ovennevnte opplysninger bli gitt søkeren bare etter at en beslutning om hvorvidt
det er mulig å utstede ETA er truffet etter framgangsmåten i nr. 3.2.

Søkeren skal underrettes om denne beslutning.

2.5. Med mindre godkjenningsorganet har fastsatt andre bestemmelser, skal søknaden inngis ved
anvendelse av et standardskjema (se tillegg 1) utfylt på språket i den medlemsstat der
godkjenningsorganet ligger.

2.6. En beskrivelse av varen, spesifikasjoner, tegninger og prøverapporter som redegjør for varen
og dens bruksområde skal være vedlagt søknaden.

2.7. Søkeren skal angi alle varens produksjonssteder på søknadsskjemaet. Han skal sørge for at de
kan besiktiges i arbeidstiden av godkjenningsorganet eller dets representant med henblikk på
utstedelse av ETA.

2.8. Godkjenningsorganet skal innen to måneder bekrefte at søknaden er mottatt samt bekrefte at
det vil iverksette prosedyren (se standardskjema i tillegg 2).

Dersom søknaden avslås, skal godkjenningsorganet begrunne dette.

Søkeren kan deretter henvende seg til et annet godkjenningsorgan.

2.9. Godkjenningsorganet skal opplyse søkeren om hvilke dokumenter, prøveresultater,
beregninger, osv. han må framlegge for at godkjenningsorganet skal kunne vurdere om varen
er egnet til sitt tiltenkte bruksområde.

Det er søkerens plikt å skaffe godkjenningsorganet de nødvendige dokumenter og å bistå
godkjenningsorganet under vurderingen av varen.

2.10. EOTA-organene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre fortrolig behandling av de
viktige opplysninger de får kjennskap til i forbindelse med sin virksomhet.

2.11. Søkeren må avgi en formell erklæring om at han skal betale alle utgifter i forbindelse med
godkjenningsprosedyren og utarbeidingen av utfyllende dokumenter til søknaden i samsvar
med de nasjonale regler.

2.12. Dersom søkeren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette dokument, kan
godkjenningsorganet annullere søknaden etter utløpet av en rimelig tidsfrist.

3. Regler for innvilging av ETA

3.0. ETA vedrører bare de egenskaper ved varen som har forbindelse med de grunnleggende krav
som er fastsatt i vedlegg I i direktivet og i basisdokumentene nevnt i artikkel 3 nr. 3 i direktivet.
CE-merkingen angår bare disse egenskapene.

Dersom andre egenskaper tas i betraktning, skal vurderingen i denne forbindelse holdes klart
atskilt fra den vurdering som angår de grunnleggende krav, etter avtale mellom medlemmene
av EOTA. Slike vurderinger er frivillige.

Oppstillingen av en ETA skal samsvare med den alminnelige oppstilling som er vedtatt av
EF-Kommisjonen.

3.1. Innvilging av en ETA på grunnlag av retningslinjer (i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i direktivet)
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3.1.1. Innholdet i og oppstillingen av en ETA skal samsvare med de relevante retningslinjer.

3.1.2. Det godkjenningsorgan som utsteder en ETA skal sende den til:

- alle andre EOTA-organer,
- EOTAs sekretariat som skal sende en kopi til EF-Kommisjonen.

3.1.3. I en overgangsperiode som EOTA skal fastsette særskilt for de enkelte ETA-retningslinjer,
skal utkastet til ETA samt vedlegg (prøveresultater) sendes til forhåndshøring hos EOTAs
kompetente organer(1).og til EOTAs sekretariat for uttalelse innen to måneder, for å sikre
samsvaret mellom de ETA som er utstedt av godkjenningsorganene.

3.1.4. Dersom EF-Kommisjonen i henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktivet og etter uttalelse fra det faste
byggeutvalg påviser feil i en ETA som skyldes en mangel i de relevante retningslinjer, skal
godkjenningsorganene ikke utstede flere ETA på grunnlag av disse retningslinjer.

3.2. Innvilging av ETA uten retningslinjer (i samsvar med artikkel 9 nr. 2 i direktivet)

3.2.1. Innholdet i og oppstillingen av en ETA skal samsvare med den alminnelige oppstilling som er
vedtatt av EF-Kommisjonen.

3.2.2. Et godkjenningsorgan som mottar en anmodning i henhold til nr. 2.4 eller en søknad om ETA
for en vare av en type det ikke tidligere er sendt søknad for, skal først rådspørre EOTAs tekniske
råd med henblikk på å oppnå rådets prinsipielle samtykke til at ETA for denne varen innvilges
samt til at den foreslåtte prosedyre for samsvarsattestering anvendes.

Dersom det i EOTAs tekniske råd oppnås konsensus om søknader i henhold til artikkel 8 nr. 2
bokstav a) i direktivet, skal de nødvendige opplysninger som EF-Kommisjonen har bedt om,
sendes til sistnevnte med godkjenning fra EOTAs leder, for å få myndighet til å utstede ETA.
I motsatt fall skal saken sendes videre til EOTAs styre, som treffer beslutning om hvorvidt den
skal legges fram for EF-Kommisjonen.

Med hensyn til søknader om ETA for varene nevnt i artikkel 8 nr. 2 bokstav b) i direktivet, skal
EF-Kommisjonen på grunnlag av EOTAs vurdering og de relevante opplysninger, avgjøre om
en vare av en type som omfattes av harmoniserte standarder eller anerkjente nasjonale standarder
avviker fra disse standarder i betydelig grad, og om en ETA derfor kan utstedes.

3.2.3. Dersom det i henhold til nr. 3.2.2 oppnås enighet, skal det godkjenningsorgan som har mottatt
søknaden ha en forutgående samtale med de øvrige kompetente EOTA-organer, der det
redegjøres for hvordan søknaden er tenkt behandlet, herunder prøveprogrammet, kravene til
yteevne og prosedyren for den fastsatte samsvarsattestering.

Godkjenningsorganet skal ta hensyn til kommentarer fra de øvrige EOTA-organer.

3.2.4. Dersom søknaden om ETA gjelder en vare av en type der prosedyren nevnt i nr. 3.2.3 allerede
er fastsatt, skal godkjenningen baseres på denne fastlagte prosedyre.

3.2.5. Før utstedelse av en ETA skal godkjenningsorganet sende et utkast til ETA sammen med søkerens
dokumentasjon til de kompetente EOTA-organer og til EOTAs sekretariat, og be om en uttalelse
innen to måneder.

ETA skal utstedes av godkjenningsorganet når alle kompetente EOTA-organer har gitt sitt
skriftlige samtykke, idet det tas hensyn til vedlegg II nr. 2 tredje punktum i direktivet.

ETA sendes ut som beskrevet i nr. 3.1.2.

141

(1) Kompetente EOTA-organer: organer som er utpekt av medlemsstatene til å arbeide innenfor det særskilte emneområde.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.57/ 31.12.1994

 00
Dersom det oppstår problemer som ikke kan avklares, skal saken settes på det tekniske råds
dagsorden.

Dersom det oppnås konsensus i det tekniske råd, skal ETA utstedes av godkjenningsorganet.

I motsatt fall skal saken settes på dagsordenen for EOTAs styre, som skal treffe beslutning om
den videre saksgang.

Dersom det ikke oppnås konsensus i EOTAs styre, skal saken henvises til det faste byggeutvalg
(artikkel 9 nr. 2 i direktivet) gjennom EF-Kommisjonen.

4. Tilbakekalling av ETA

4.1. Godkjenningsorganet skal tilbakekalle en ETA dersom EF-Kommisjonen har meddelt
medlemsstatene dette i henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktivet.

4.2. Godkjenningsorganet skal informere de øvrige EOTA-organer og EOTAs sekretariat om
tilbakekallingen. EOTAs sekretariat skal informere EF-Kommisjonen.

5. Endring av ETA

5.1. For endring av en ETA får den normale søknadsprosedyre tilsvarende anvendelse. Søknaden
om endring skal sendes til det godkjenningsorgan som har utstedt den godkjenning som skal
endres.

5.2. Bestemmelsene i nr. 3.1 og 3.2 får tilsvarende anvendelse, idet godkjenningsprosedyren
utelukkende skal omfatte de punkter som berøres direkte av endringen.

5.3. Det utstedes en ny ETA som skal erstatte den foregående.

6. Forlengelse av gyldighetstiden

6.1. I henhold til artikkel 8 nr. 4 i direktivet kan en ETAs gyldighetstid forlenges med (normalt)
fem år, forutsatt at EF-Kommisjonen ikke har underrettet de berørte godkjenningsorganer og/
eller EOTA om at vilkårene for utstedelsen av den opprinnelige ETA er endret. Søknader om
forlengelse skal framlegges skriftlig og være mottatt av godkjenningsorganet senest seks
måneder før den dato ETA utløper.

Med hensyn til prosedyren får bestemmelsene i nr. 3.1 og 3.2 tilsvarende anvendelse.

6.2. De relevante tekniske dokumenter som kreves i henhold til ETA-retningslinjene for forlengelse,
skal vedlegges søknaden om forlengelse. Dersom det ikke finnes retningslinjer, skal
godkjenningsorganet etter samråd med EOTA-organene informere søkeren om hvilke tekniske
dokumenter som skal vedlegges.

6.3. Ansvaret for slike forlengelser skal påhvile det organ som utsteder dem, og saksbehandlingen
skal være like fullstendig som den opprinnelige.
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Tillegg 1

SØKNAD OM EUROPEISK TEKNISK GODKJENNING I HENHOLD TIL KAPITTEL III I
RÅDSDIREKTIV 89/106/EØF

1. Søknaden sendes til:

(Navn på godkjenningsorganet utpekt i henhold til kapittel III artikkel 10 i direktivet).

2. Søker:

(Produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet; dersom søknaden framlegges av
representanten etablert i Fellesskapet, skal fullmakt fra produsenten vedlegges søknaden).

3. Byggevaretype:

4. Varens handelsbetegnelse(r) som skal oppføres i godkjenningen:

5. Beskrivelse av byggevaren og dens bruksområde:

(Utfyllende dokumentasjon skal vedlegges søknaden; se punkt 2.6 i de felles regler for søknad om
samt forberedelse og innvilging av europeiske tekniske godkjenninger).

6. Produksjonssteder der byggevaren skal framstilles:

7. Søkerens erklæring:

Jeg erklærer

( *) - at jeg ikke har søkt om europeisk teknisk godkjenning for byggevaren omhandlet i nr.
3 og 4 hos noe annet EOTA-organ,

( *) - at jeg har søkt om europeisk teknisk godkjenning for byggevaren omhandlet i nr. 3 og
4 hos

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

(navn på annet EOTA-organ),

denne søknaden ble avslått,

(#) Sett kryss.
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- at jeg samtykker i at de øvrige EOTA-organer og EF-Kommisjonen blir informert om min

søknad,

- at jeg skal betale utgiftene i forbindelse med godkjenningsprosedyren i samsvar med de
nasjonale regler som gjelder for organet nevnt i nr. 1 (se vedlegg II nr. 6 i ovennevnte direktiv),

- at jeg skal yte den nødvendige bistand under godkjenningsprosedyren,

- at jeg skal sørge for at produksjonsstedene til enhver tid kan besiktiges i arbeidstiden av
godkjenningsorganet eller dets representant med henblikk på utstedelse av ETA.

................................................................              ..................................................................
(sted og dato)                                                               (underskrift)

144



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende31.12.1994 Nr.57/00145

Tillegg 2

(Det utpekte godkjenningsorgans navn og adresse)

BEKREFTELSE PÅ AT SØKNAD OM EUROPEISK TEKNISK GODKJENNING I
HENHOLD TIL RÅDSDIREKTIV 89/106/EØF ER MOTTATT

1. Søknad sendt av
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
datert..............................................................................................................................................

(dato for søknaden)

om europeisk teknisk godkjenning av byggevaren
.......................................................................................................................................................

omhandlet i nr. 3 og 4 i ovennevnte søknad godtas, og prosedyren er iverksatt.

2. Godkjenningsprosedyren har følgende referansenummer:
.......................................................................................................................................................

3. Godkjenningsprosedyren gjennomføres på bakgrunn av:

- følgende bestemmelser:
.........................................................................................................................................................
(lovbestemmelser som er anvendt ved gjennomføringen av rådsdirektiv 89/106/EØF i den nasjonale
lovgivning),

- de felles regler for søknad om samt forberedelse og innvilging av europeiske tekniske
godkjenninger,

- (eventuelt det berørte godkjenningsorgans bestemmelser, vedtekter, kontrakter eller lignende).

4. Utgiftene i forbindelse med godkjenningsprosedyren er fastsatt på grunnlag av:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[takster, lovbestemmelser eller andre bestemmelser som gjelder for godkjenningsorganet (med
henvisninger)].

.................................................................                         .............................................................
(sted og dato)                                                                                  (underskrift)
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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:

Kommisjonsmelding C/62/94/s. 1 om basisdokumentene til
rådsdirektiv 89/106/EØF(1) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XXI etter nr. 2 (kommisjonsvedtak
94/23/EF) skal ny overskrift og nytt nr. 3 lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 43/94
av 15. desember 1994

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

“RETTSAKTER SOM AVTALEPARTENE SKAL TA I
BETRAKTNING

Partene skal ta i betraktning innholdet i følgende rettsakter:

3. C/62/94/s. 1: Kommisjonsmelding om basisdokumentene
til direktiv 89/106/EØF (EFT nr. C 62 av 28.2.1994, s.
1)”.

Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft 1. februar 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 3
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

(1) EFT nr. C 62 av 28.2.1994, s. 1.

94/EØS/57/14
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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 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 94/25/EF av 6. juni 1994 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
lystfartøyer(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II skal nytt kapittel XXXI lyde:

“XXXI. LYSTFARTØYER

OMHANDLEDE RETTSAKTER

1. 394 L 0025: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF
av 16. juni 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover
og forskrifter om lystfartøyer (EFT nr. L 164 av 30.6.1994,
s. 15)”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/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. februar 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.

94/EØS/57/15EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 44/94
av 15. desember 1994

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For EØS-komiteen

Formann

H. Hafstein

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

(2) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 15.
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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(3), og

ut fra følgende betraktninger:

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

De lover og forskrifter om lystfartøyers sikkerhet som gjelder i
de ulike medlemsstatene, avviker fra hverandre med hensyn til
virkeområde og innhold. Disse ulikhetene kan skape
handelshindringer og ulike konkurransevilkår innenfor det indre
marked.

Harmonisering av de nasjonale lovgivninger er den eneste måte
å fjerne disse hindringene for den frie handel på. Dette målet kan
ikke nås av den enkelte medlemsstat alene på en tilfredsstillende
måte. Dette direktiv fastsetter bare de krav som er nødvendige
for den frie bevegelighet for lystfartøyer.

Dette direktiv får anvendelse bare på lystfartøyer med en minste
lengde på 2,5 meter og en største lengde på 24 meter, idet
sistnevnte er avledet fra ISO-standardene.

Fjerning av tekniske hindringer for lystfartøyer og deres deler
eller utstyr bør, i den grad de ikke kan fjernes ved gjensidig
likeverdig anerkjennelse mellom alle medlemsstater, følge den
nye metode som er fastsatt i rådsresolusjon av 7. mai 1985(4),

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/25/EF

av 16. juni 1994

om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om lystfartøyer(*)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 123 av 15.5.1992, s. 7.

(2) EFT nr. C 313 av 30.11.1992, s. 38.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 18. november 1992 (EFT nr. C 337 av
21.12.1992, s. 17). Rådets felles holdning av 16. desember 1993 (EFT nr.
C 137 av 19.5.1994, s.1). Europaparlamentsbeslutning av 9. mars 1994
(EFT nr. C 91 av 28.3.1994).

(4) EFT nr. C 136 av 4.6.1985, s. 1.

som pålegger definisjon av grunnleggende krav til sikkerhet og
andre sider som er viktige for alminnelig velferd. Traktatens
artikkel 100 A nr. 3 fastsetter at Kommisjonens forslag på
områdene helse, sikkerhet, miljøvern og forbrukervern skal
bygge på et høyt beskyttelsesnivå. De grunnleggende krav utgjør
de kriterier som lystfartøyer, delvis ferdigbygde fartøyer og deres
deler eller utstyr, monterte og umonterte, må oppfylle.

Derfor definerer dette direktiv bare de grunnleggende krav. For
å lette oppgaven med å bevise at de grunnleggende krav er
overholdt, er det nødvendig med harmoniserte standarder på
europeisk plan for lystfartøyer samt for deres deler eller utstyr.
Disse harmoniserte standardene på europeisk plan utarbeides av
private organer og må bevare sin status som ikke-bindende
bestemmelser. I henhold til dette anerkjennes Den europeiske
standardiseringskomité (CEN) og Den europeiske komité for
elektroteknisk standardisering (CENELEC) som de organer som
er kompetente til å vedta harmoniserte standarder i samsvar med
de overordnede retningslinjer for samarbeid mellom
Kommisjonen og disse to organer, undertegnet 13. november
1984. I dette direktiv menes med en harmonisert standard en
teknisk spesifikasjon (europeisk standard eller harmoni-
seringsdokument) som er vedtatt av ett av disse organene eller
av begge, etter mandat fra Kommisjonen i samsvar med
rådsdirektiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter(5),
samt i henhold til de ovennevnte overordnede retningslinjer.

I betraktning av den risiko som finnes ved bruk av lystfartøyer
og deres deler og utstyr, må det fastsettes rutiner for vurdering
av samsvar med de grunnleggende krav i direktivet. Disse
rutinene må utformes i forhold til den risikograd som lystfartøyer
samt deres deler og utstyr kan representere. Derfor må hver
samsvarskategori suppleres med en passende rutine eller et valg
mellom flere likeverdige rutiner. De utvalgte rutiner er i samsvar
med 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(6).

Rådet har fastsatt at CE-merking skal foretas enten av
produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet.
Merkingen betyr at lystfartøyer samt deres deler og utstyr er i
samsvar med alle de grunnleggende krav og vurderings-
prosedyrene fastsatt i den gjeldende fellesskapsrett for produktet.

(5) 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).

(6) EFT nr. L 220 av 30.8.1993, s. 23.
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Det er hensiktsmessig at medlemsstatene som fastsatt i traktatens
artikkel 100 A nr. 5, kan treffe midlertidige tiltak for å begrense
eller forby markedsføring og bruk av lystfartøyer eller deler eller
utstyr dersom de representerer en særlig risiko for personers og
eventuelt husdyrs eller eiendelers sikkerhet, forutsatt at disse
tiltakene er undergitt en kontrollordning i Fellesskapet.

De som ethvert vedtak i henhold til dette direktiv er rettet til, må
kjenne til begrunnelsene for dette vedtak og hvilke
klagemuligheter de har.

Det må fastsettes en overgangsordning som gjør det mulig å
markedsføre og ta i bruk lystfartøyer og deres deler og utstyr
som er framstilt i samsvar med de nasjonale regler som var
gjeldende på tidspunktet for vedtagelse av dette direktiv.

Dette direktiv inneholder ikke bestemmelser for å begrense
bruken av lystfartøyet etter at det er tatt i bruk.

Bygging av lystfartøyer kan påvirke miljøet ved at fartøyene kan
slippe ut forurensende stoffer. I dette direktiv må det derfor
fastsettes bestemmelser om miljøvern, slik at disse bestemmelsene
gjelder bygging av lystfartøyer ut fra den direkte virkningen på
miljøet.

Bestemmelsene i dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
rett til i samsvar med traktaten å vedta krav som de anser
nødvendige med hensyn til skipsfart i visse farvann for å verne
miljøet og vannveienes struktur og for å sørge for sikkerheten på
disse, så sant dette ikke gjør det nødvendig å endre lystfartøyene
på en måte som ikke er angitt i dette direktiv -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL 1

Artikkel 1
1. Dette direktiv får anvendelse på lystfartøyer, på delvis

ferdigbygde lystfartøyer og på deler eller utstyr omhandlet
i vedlegg II, både monterte og umonterte.

2. I dette direktiv menes med «lystfartøy» ethvert fartøy av
enhver art og med enhver framdriftsform der skroglengden
er mellom 2,5 m og 24 m målt i samsvar med de
harmoniserte standarder som får anvendelse, og som er
beregnet til sports- og fritidsbruk. Det at samme fartøy kan
anvendes til befraktning eller til opplæring i bruk av
lystfartøyer skal ikke være til hinder for at det omfattes av
dette direktiv når det markedsføres med fritidsbruk som
formål.

3. Følgende skal være unntatt fra dette direktivs
anvendelsesområde:

a) fartøyer som utelukkende er beregnet på konkurranse,
herunder kapproingsbåter og robåter for trening, og
som er betegnet som dette av produsenten,

b) kanoer og kajakker, gondoler og vannsykler,

c) seilbrett,

d) motordrevne brett, fartøyer for én person og andre
lignende motordrevne fartøyer,

e) originale historiske fartøyer og enkeltstående kopier
av slike, konstruert før 1950, og som i hovedsak er
rekonstruert med originalmaterialer og betegnet som
dette av produsenten,

f) forsøksfartøyer, så sant de ikke senere blir markedsført
på fellesskapsmarkedet,

g) fartøyer konstruert for personlig bruk så sant de ikke
senere i løpet av fem år blir markedsført på
fellesskapsmarkedet,

h) fartøyer som særlig er beregnet på å ha mannskap og å
transportere personer i kommersielle hensyn, med
forbehold for nr. 2, særlig de fartøyer som er definert
i rådsdirektiv 82/714/EØF av 4. oktober 1982 om
fastsettelse av tekniske krav til fartøyer på innlands
vannveier(1), uavhengig av antall passasjerer,

i) undervannsfartøyer,

j) luftputefartøyer,

k) hydrofoilfartøyer.

Artikkel 2

Markedsføring og ibruktaking
1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for at

produktene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 kan markedsføres
eller tas i bruk for anvendelse i samsvar med sitt formål
bare dersom de ikke setter personers sikkerhet og helse,
eiendeler og miljøet i fare når de er riktig bygd og
vedlikeholdt.

2. Bestemmelsene i dette direktiv skal ikke være til hinder for
at medlemsstatene i samsvar med traktaten kan vedta
bestemmelser om skipsfart i visse farvann for å verne miljøet
og vannveienes struktur og for å sørge for sikkerheten på
disse, så sant dette ikke gjør det nødvendig å endre fartøyer
som er i samsvar med dette direktiv.

Artikkel 3

Grunnleggende krav
Produktene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 skal oppfylle de
grunnleggende krav til sikkerhet, helse, miljøvern og
forbrukervern fastsatt i vedlegg I.

(1) EFT nr. L 301 av 28.10.1982, s. 1.
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Artikkel 4

Fri bevegelighet for produkter omhandlet
i artikkel 1 nr. 1

1. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller hindre
markedsføring og ibruktaking på sine territorier av
lystfartøyer omhandlet i artikkel 1 nr. 1, med CE-merking
omhandlet i vedlegg IV som angir om de er i samsvar med
alle bestemmelser i dette direktiv, herunder rutinene for
samsvarsvurdering omhandlet i kapittel II.

2. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller hindre
markedsføring av delvis ferdigbygde fartøyer når
produsenten, hans representant etablert i Fellesskapet eller
den som er ansvarlig for markedsføringen, i samsvar med
vedlegg III bokstav a) erklærer at de er beregnet på å
ferdigstilles av andre.

3. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller hindre
markedsføring og ibruktaking av deler eller utstyr omhandlet
i vedlegg II, med CE-merking omhandlet i vedlegg IV som
angir at de er i samsvar med relevante grunnleggende krav,
når disse delene eller dette utstyret er beregnet på å monteres
i lystfartøyer i samsvar med erklæringen omhandlet i
vedlegg III bokstav b) fra produsenten, hans representant
etablert i Fellesskapet eller, ved import fra tredjestater, fra
enhver som markedsfører disse delene eller dette utstyret
på fellesmarkedet.

4. Medlemsstatene skal ikke skape hindringer, særlig i
forbindelse med messer, utstillinger og demonstrasjoner,
for framvisning av produkter omhandlet i artikkel 1 nr. 1
som ikke er i samsvar med dette direktiv, så sant et synlig
skilt klart angir at disse produktene ikke kan markedsføres
eller tas i bruk før det foreligger samsvar.

5. Når produktene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 omfattes av
andre direktiver som gjelder andre sider, og som fastsetter
påføring av CE-merking, skal denne merkingen angi at disse
produktene også oppfyller bestemmelsene i disse andre
direktivene. Dersom imidlertid ett eller flere av disse
direktivene i en overgangsperiode overlater valget for
hvilken ordning som skal anvendes til produsenten, skal
CE-merkingen angi at produktene oppfyller bestemmelsene
bare i de direktiver som er anvendt av produsenten. I dette
tilfellet må henvisninger til disse direktivene, slik de er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, være angitt
i dokumenter, veiledninger eller instrukser som kreves i
henhold til disse direktivene, og som følger disse
produktene.

Artikkel 5
Medlemsstatene skal regne produktene omhandlet i artikkel 1 nr.
1 for å være i samsvar med de grunnleggende kravene omhandlet
i artikkel 3, når de oppfyller de tilsvarende nasjonale standardene
som er vedtatt i samsvar med de harmoniserte standardene med
referansenummer offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende; medlemsstatene skal offentliggjøre referansenummerne
for disse nasjonale standardene.

Artikkel 6
1. Når en medlemsstat eller Kommisjonen anser at de

harmoniserte standardene omhandlet i artikkel 5 ikke fullt
ut oppfyller de grunnleggende krav omhandlet i artikkel
3, skal Kommisjonen eller medlemsstaten forelegge saken
for komiteen nedsatt ved direktiv 83/189/EØF og legge
fram sin begrunnelse. Komiteen skal avgi en hasteuttalelse.

Kommisjonen skal ta hensyn til komiteens uttalelse og
underrette medlemsstatene om vedkommende standarder
må trekkes tilbake fra offentliggjøringene omhandlet i
artikkel 5.

2. Kommisjonen kan vedta ethvert passende tiltak for å sikre
praktisk og ensartet gjennomføring av dette direktiv i
henhold til framgangsmåten fastsatt i nr. 3.

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

Den faste komité fastsetter sin forretningsorden.

Kommisjonens representant skal framlegge for den faste
komité 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 den
faste komités uttalelse. Kommisjonen skal underrette
nevnte komité om på hvilken måte den har tatt hensyn til
uttalelsen.

4. Den faste komité kan videre behandle enhver sak i
forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv som er
fremmet av dens leder, enten på initiativ fra lederen eller
på anmodning fra en medlemsstat.

Artikkel 7

Beskyttelsesklausul
1. Dersom en medlemsstat konstaterer at lystfartøyer eller

deler eller utstyr omhandlet i vedlegg II med CE-merking
fastsatt i vedlegg IV, når de er korrekt konstruert, montert
og vedlikeholdt og brukt i samsvar med sitt formål, kan
medføre fare for personers sikkerhet og helse, eiendeler
eller miljøet, skal den treffe alle nødvendige midlertidige
tiltak for å trekke disse produkter tilbake fra markedet eller
forby eller begrense at de markedsføres eller tas i bruk.

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om disse tiltakene og angi grunnene til sitt vedtak særlig
dersom det manglende samsvaret skyldes:
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a) at de grunnleggende kravene omhandlet i artikkel 3
ikke er oppfylt,

b) feilaktig anvendelse av standardene omhandlet i
artikkel 5 i den utstrekning disse standarder er
påberopt,

c) mangler ved selve standardene omhandlet i artikkel 5.

2. Kommisjonen skal rådspørre de berørte parter så snart som
mulig. Dersom Kommisjonen etter denne rådspørringen
konstaterer:

- at tiltakene er rettmessige, skal den umiddelbart
underrette medlemsstaten som har tatt initiativet, samt
de andre medlemsstatene; i tilfelle vedtaket omhandlet
i nr. 1 skyldes mangler ved standardene, skal
Kommisjonen etter å ha rådspurt de berørte parter
framlegge saken for komiteen omhandlet i artikkel 6
nr. 1, innen to måneder dersom medlemsstaten som
har gjort vedtaket har til hensikt å opprettholde det,
og iverksette framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr.
1,

- at tiltakene ikke er rettmessige, skal den umiddelbart
underrette medlemsstaten som har tatt initiativet, samt
produsenten eller hans representant etablert i
Fellesskapet.

3. Dersom en del eller noe utstyr omhandlet i vedlegg II, eller
et fartøy har CE-merking uten å oppfylle vilkårene for dette,
skal medlemsstaten som har myndighet over vedkommende
som har påført merkingen, treffe hensiktsmessige tiltak;
denne medlemsstaten skal underrette Kommisjonen og de
andre medlemsstatene om dette.

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

KAPITTEL II

Samsvarsvurdering

Artikkel 8
Før produksjon og markedsføring av produktene omhandlet i
artikkel 1 nr. 1, skal produsenten eller hans representant etablert
i Fellesskapet, for konstruksjonskategoriene for fartøyene A, B,
C og D omhandlet i vedlegg I nr. 1, anvende rutinene omhandlet
nedenfor:
1. For kategori A og B:

- for fartøyer med skroglengde på mindre enn 12 m:
intern produksjonskontroll samt prøvinger (modul A
a) omhandlet i vedlegg VI,

- for fartøyer med skroglengde fra 12 til 24 m: EF-
typeprøving (modul B) omhandlet i vedlegg VII, samt
typesamsvar (modul C) omhandlet i vedlegg VIII, eller
en av de følgende moduler: B + D, eller B + F, eller
G, eller H.

2. For kategori C:

a) for fartøyer med skroglengde fra 2,5 til 12 meter:

- dersom de harmoniserte standarder vedrørende
nr. 3.2 og 3.3 i vedlegg I er overholdt: intern
produksjonskontroll (modul A) omhandlet i
vedlegg V,

- dersom de harmoniserte standarder vedrørende
nr. 3.2 og 3.3 i vedlegg I ikke er overholdt: in-
tern produksjonskontroll samt prøvinger (modul
A a) omhandlet i vedlegg VI,

b) for fartøyer med skroglengde fra 12 til 24 meter: EF-
typeprøving (modul B) omhandlet i vedlegg VII, samt
typesamsvar (modul C) omhandlet i vedlegg VIII, eller
en av de følgende modulene: B + D, eller B + F, eller
G, eller H.

3. For kategori D:

For fartøyer med skroglengde fra 2,5 til 24 meter: intern
produksjonskontroll (modul A) omhandlet i vedlegg V.

4. For deler og utstyr omhandlet i vedlegg II: en av de følgende
modulene: B + C, eller B + D, eller B + F, eller G, eller H.

Artikkel 9

Meldte organer
1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre

medlemsstatene om hvilke organer de har utpekt til å
gjennomføre oppgavene i forbindelse med rutinene for
samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 8, samt de særlige
oppgaver som er tillagt organene, og identifikasjons-
nummerne som Kommisjonen på forhånd har tildelt dem.

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

2. Medlemsstatene skal anvende kriteriene fastsatt i vedlegg
XIV for vurdering av de organer som skal meldes. Organer
som oppfyller vurderingskriteriene fastsatt i de relevante
harmoniserte standardene, skal regnes for å oppfylle disse
kriteriene.

3. En medlemsstat skal trekke tilbake godkjenningen av et
slikt organ dersom den konstaterer at dette ikke lenger
oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg XIV. Den skal
umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om dette.
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KAPITTEL III

CE-merking

Artikkel 10
1. Lystfartøyer og deler og utstyr omhandlet i vedlegg II, som

regnes for å oppfylle de grunnleggende kravene omhandlet
i artikkel 3, må ha CE-samsvarsmerking når de
markedsføres.

2. CE-samsvarsmerkingen slik som gjengitt i vedlegg IV, må
være påført lystfartøyet som angitt i nr. 2.2 i vedlegg I,
samt på deler og utstyr omhandlet i vedlegg II og/eller på
deres emballasje, slik at den er synlig, lett leselig og
uutslettelig.

CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret
til det meldte organ som er ansvarlig for gjennomføringen
av rutinene omhandlet i vedlegg VI, IX, X, XI og XII.

3. Det skal være forbudt å påføre merkinger eller inskripsjoner
som kan villede tredjemann med hensyn til betydningen
eller den grafiske utformingen av CE-merkingen. Andre
merkinger kan påføres lystfartøyet samt deler og utstyr
omhandlet i vedlegg II og/eller deres emballasje, så sant de
ikke gjør CE-merkingen mindre synlig og leselig.

4. Med forbehold for artikkel 7:

a) dersom en medlemsstat konstaterer urettmessig
påføring av CE-merkingen, medfører dette at
produsenten eller hans representant etablert i
Fellesskapet plikter å stanse denne overtredelsen på
de vilkår som medlemsstaten fastsetter,

b) i tilfelle overtredelsen fortsetter, skal medlemsstaten
treffe alle nødvendige tiltak for å begrense eller forby
markedsføring av vedkommende produkt og for å sørge
for at det trekkes tilbake fra markedet, i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

KAPITTEL IV

Sluttbestemmelser

Artikkel 11
Enhver beslutning truffet ved anvendelse av dette direktiv, som
medfører begrensninger i markedsføring og ibruktaking av

produktene omhandlet i artikkel 1 nr. 1, skal begrunnes nøye.
Beslutningen skal meddeles den det gjelder så snart som mulig,
med opplysning om klageadgangen i henhold til gjeldende lover
i vedkommende medlemsstat og om hvilke frister som gjelder
for innsending av slik klage.

Artikkel 12
Kommisjonen skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre
at data som berører ethvert relevant vedtak med hensyn til
forvaltningen av dette direktiv, blir gjort tilgjengelige.

Artikkel 13
1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, senest 16. desember 1995. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelser fra 16.
juni 1996.

Den faste komité omhandlet i artikkel 6 nr. 3 kan begynne
sitt arbeid så snart dette direktiv trer i kraft. Medlemsstatene
kan treffe tiltakene omhandlet i artikkel 9 fra dette
tidspunkt.

Bestemmelsene omhandlet 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 oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

3. Medlemsstatene skal tillate markedsføring og ibruktaking
av produktene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 som er i samsvar
med gjeldende regler på deres territorier på tidspunktet for
vedtakelsen av dette direktiv, i fire år regnet fra dette
tidspunktet.

Artikkel 14
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 15
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. juni 1994.

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

For Rådet

Y. PAPANTONIOU

Formann
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VEDLEGG I

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSKRAV VED KONSTRUKSJON OG BYGGING

AV LYSTFARTØYER

1. KONSTRUKSJONSKATEGORIER FOR FARTØYER

Konstruksjonskategori Vindstyrke (Beaufort-skala)        Signifikant bølgehøyde
  (H _, i meter)

A - «Havgående fartøyer» mer enn 8 mer enn 4

B - «Fartøyer til bruk til og med 8 til og med 4
utenfor kysten»

C - «Fartøyer til bruk til og med 6 til og med 2
langs kysten»

D - «Fartøyer for beskyttet til og med 4 til og med 0,5
farvann»

Definisjoner

A. «HAVGÅENDE FARTØYER»: konstruert for lange reiser der vindstyrken kan overstige 8 (på
Beaufort-skalaen) og den signifikante bølgehøyden kan overstige 4 meter, og der fartøyene i stor
grad er selvhjulpne.

B. «FARTØYER TIL BRUK UTENFOR KYSTEN»: konstruert for reiser utenfor kysten der
vindstyrken kan komme opp i 8 og den signifikante bølgehøyden kan komme opp i 4 meter.

C. «FARTØYER TIL BRUK LANGS KYSTEN»: konstruert for reiser nær kysten og i store bukter,
elvemunninger, sjøer og elver, der vindstyrken kan komme opp i 6 og den signifikante bølgehøyden
kan komme opp i 2 meter.

D. «FARTØYER FOR BESKYTTET FARVANN»: konstruert for reiser på små sjøer, elver og kanaler,
der vindstyrken kan komme opp i 4 og den signifikante bølgehøyden kan komme opp i 0,5 meter.

Fartøyene i hver kategori skal være konstruert og bygd for å motstå disse parametrene med hensyn
til stabilitet, oppdrift og andre relevante grunnleggende krav omhandlet i vedlegg I, og skal ha
gode manøvreringsegenskaper.

2. ALMINNELIGE KRAV

Produktene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 skal være i samsvar med de grunnleggende kravene i den
grad disse får anvendelse på dem.

2.1. Identifikasjon av skroget

Alle fartøyer skal være merket med identifikasjonsnummer for skroget som inneholder følgende
opplysninger:

- produsentens kode,

- produksjonsland,
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- entydig serienummer,

- produksjonsår,

- modellår.

Den harmoniserte standarden som får anvendelse på området, inneholder detaljer om disse kravene.

2.2. Produsentskilt

Ethvert fartøy skal være utstyrt med et skilt som er fastmontert og atskilt fra identifikasjonsnummeret
for skroget, og som skal inneholde følgende opplysninger:

- produsentens navn,

- CE-merking (vedlegg IV),

- konstruksjonskategori for fartøyet i samsvar med nr. 1,

- største last i henhold til produsentens anbefalinger i samsvar med nr. 3.6,

- antall personer som fartøyet er konstruert for å transportere i henhold til produsentens
anbefalinger.

2.3. Vern mot fall overbord og midler som gjør det mulig å komme ombord igjen

Avhengig av konstruksjonskategori skal fartøyet være konstruert slik at det er minst mulig risiko
for å falle overbord og slik at det er lett å komme ombord igjen.

2.4. Sikt fra styreplassen

På motordrevne fartøyer skal styreplassen under normale bruksforhold (hastighet og last) gi
rormannen god sikt til alle kanter.

2.5. Brukerhåndbok for eieren

Hvert fartøy skal være utstyrt med en brukerhåndbok for eieren på det eller de offisielle
fellesskapsspråk som medlemsstaten der det markedsføres kan fastsette i samsvar med traktaten.
Denne brukerhåndboken skal særlig legge vekt på risikoen for brann og vanninnstrømming og
inneholde opplysningene omhandlet i nr. 2.2, 3.6 og 4, samt fartøyets egenvekt i kilogram.

3. KRAV TIL HELHET OG KONSTRUKSJONSEGENSKAPER

3.1. Struktur

Valget av materialer og deres sammensetninger, samt egenskapene ved fartøyets konstruksjon,
skal garantere at det er tilstrekkelig solid på alle måter. Det skal legges særlig vekt på
konstruksjonskategorien i samsvar med nr. 1 og største last anbefalt av produsenten i samsvar med
nr. 3.6.

3.2. Stabilitet og fribord

Fartøyet skal ha tilstrekkelig stabilitet og fribord i forhold til sin konstruksjonskategori i samsvar
med nr. 1 og største last anbefalt av produsenten i samsvar med nr. 3.6.
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3.3. Oppdrift og flyteevne

Skroget skal være bygd slik at fartøyet har riktige oppdriftsegenskaper i henhold til sin
konstruksjonskategori i samsvar med nr. 1 og største last anbefalt av produsenten i samsvar med
nr. 3.6. Alle beboelige flerskrogsfartøyer skal være konstruert slik at de har tilstrekkelig oppdrift
til å holde seg flytende når de ligger med bunnen i været.

Fartøyer på mindre enn 6 meter skal være utstyrt med passende oppdriftsmidler for at de skal
kunne flyte ved vanninnstrømming når de brukes i samsvar med sin konstruksjonskategori.

3.4. Åpninger i skrog, dekk og overbygning

Åpninger i skrog, dekk og overbygning skal ikke svekke fartøyets strukturelle helhet eller vanntette
konstruksjon når de er stengt.

Vinduer, kuøyne, dører og lukelemmer skal kunne motstå vanntrykk som de kan utsettes for der
de er plassert, samt den konsentrerte belastning som de kan bli utsatt for av vekten av personer
som går på dekk.

Utstyr for å slippe vann inn i eller ut av skroget under vannlinjen ved største last anbefalt av
produsenten i samsvar med nr. 3.6, skal være utstyrt med lett tilgjengelige lukkemekanismer.

3.5. Vanninnstrømming

Alle fartøyer skal være konstruert slik at risikoen for å synke er minst mulig.

Det skal legges særlig vekt på:

- cockpiter og brønner, som skal være selvlensende eller ha annet utstyr som hindrer vann i å
trenge inn i fartøyet,

- ventilasjonsutstyr,

- lensing av vann ved hjelp av passende pumper eller annet utstyr.

3.6. Største last anbefalt av produsenten

Største last anbefalt av produsenten [drivstoff, vann, forsyninger, forskjellig utstyr og personer (i
kilogram)] som fartøyet er konstruert for, slik som angitt på produsentskiltet, skal fastsettes i
samsvar med konstruksjonskategori (nr. 1), stabilitet og fribord (nr. 3.2), samt oppdrift og flyteevne
(nr. 3.3).

3.7. Plassering av redningsflåte

Alle fartøyer av kategori A og B, samt fartøyer av kategori C og D med en lengde på mer enn 6
meter skal ha ett eller flere plasseringssteder for redningsflåte(r) som er store nok til å romme det
antall personer som fartøyet er konstruert for å transportere i henhold til produsentens anbefalinger.
Plasseringsstedet eller -stedene skal til enhver tid være lett tilgjengelige.

3.8. Rømning

Alle beboelige flerskrogsfartøyer på over 12 meter skal ha rømningsveier som kan benyttes dersom
fartøyet snur bunnen i været.

Alle beboelige fartøyer skal ha rømningsveier som kan benyttes i tilfelle brann.
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3.9. Forankring, fortøyning og sleping

Alle fartøyer skal i forhold til sin konstruksjonskategori og sine egenskaper ha ett eller flere
forsterkede punkter eller andre muligheter for sikkert feste ved forankring, fortøyning og
sleping.

4. MANØVRERINGSEGENSKAPER

Produsenten skal sørge for at fartøyets manøvreringsegenskaper er tilfredsstillende når det er
utstyrt med den kraftigste av de motorer det er konstruert og bygd for. For alle motorer til
lystfartøyer skal den høyeste nominelle effekten være angitt i brukerhåndboken for eieren i
samsvar med den harmoniserte standarden.

5. KRAV TIL UTSTYR OG INSTALLASJON

5.1. Motorer og motorrom

5.1.1. Innenbordsmotorer

Alle innenbordsmotorer skal være installert på lukket sted atskilt fra beboelsesrom og slik at
risikoen for brann eller spredning av branner, samt risikoen for giftige damputslipp, varme,
støy eller vibrasjoner til beboelsesrom reduseres til et minimum.

Motordeler og -utstyr som krever jevnlig ettersyn og/eller vedlikehold skal være lett
tilgjengelige.

Isolasjonsmaterialene som benyttes inne i motorrommet, skal være brannsikre.

5.1.2. Ventilasjon

Motorrommet skal være ventilert. Alle luftåpninger skal sikres mot inntrengning av vann i
motorrommet.

5.1.3. Utsatte deler

Dersom motoren ikke er sikret med deksel eller eget avlukke, skal utsatte bevegelige eller
varme deler av motoren som kan forårsake personskade, være effektivt avskjermet.

5.1.4. Start av utenbordsmotorer

Alle fartøyer med utenbordsmotorer skal ha en innretning som hindrer at motoren startes i gir,
unntatt:

a) når motoren frambringer en statisk propellkraft på mindre enn 500 newton (N),

b) når motoren er utstyrt med en innretning som begrenser propellkraften til 500 N når
motoren startes.

5.2. Drivstoffsystem

5.2.1. Generelt

Innretninger og utstyr for påfylling, lagring og tilførsel av drivstoff samt ventilasjon skal
være konstruert og installert slik at de reduserer risikoen for brann og eksplosjon til et mini-
mum.
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5.2.2. Drivstofftanker

Tanker, ledninger og slanger for drivstoff skal være faste og atskilt fra eller vernet mot enhver
vesentlig varmekilde. Valget av tankmateriale og produksjonsmåte skal stå i forhold til tankenes
kapasitet og drivstofftypen. Alle rom der det er plassert tanker, skal være ventilert.

Flytende drivstoff med flammepunkt lavere enn 55 °C skal oppbevares i tanker som ikke er del
av skroget og som er:

a) atskilt fra motorrommet og alle andre antenningskilder,

b) atskilt fra oppholdsområder om bord.

Flytende drivstoff med flammepunkt lik eller høyere enn 55 °C kan oppbevares i tanker som
er en del av skroget.

5.3. Elektrisk system

Det elektriske systemet skal være konstruert og installert slik at det sikrer at fartøyet virker på
en tilfredsstillende måte under normale bruksforhold og reduserer risikoen for brann og elektrisk
støt til et minimum.

Alle kretser som forsynes fra batterier, med unntak av startkretsen for motoren, skal være
sikret mot overbelastning og kortslutning.

Det skal sørges for ventilasjon for å unngå oppsamling av gass som kan avgis fra batteriene.
Batteriene skal være forsvarlig festet og vernet mot vanninntrengning.

5.4. Styresystem

5.4.1. Generelt

Styresystemet skal være konstruert, utført og installert slik at styrekraft kan overføres under
forutsigbare driftsforhold.

5.4.2. Nødutstyr

Seilbåter og fartøyer med én innenbordsmotor med fjernstyrt styreanordningssystem skal ha
en nødinnretning som gjør det mulig å styre båten ved nedsatt hastighet.

5.5. Gassapparater

Gassapparater til husholdningsbruk skal være av en type som anvender gass i fordampet form,
og skal være konstruert og installert slik at lekkasjer og eksplosjonsrisiko unngås og slik at det
er mulig å foreta lekkasjeprøver. Materialene og bestanddelene skal være egnet til den særlige
gassen som benyttes, og skal være konstruert for å tåle slitasje og ytre påvirkninger som er
typiske for marint miljø.

Hvert apparat skal ha en tenningssikringsinnretning som virker på hver brenner. Hvert
gassapparat skal forsynes via en egen avgrening fra distribusjonssystemet, og hvert apparat
skal ha egen lukkeinnretning. Det skal være passende ventilasjon for å hindre risiko som kan
oppstå ved lekkasje og av forbrenningsprodukter.

Alle fartøyer som har gassapparater fast installert, skal ha et avlukke beregnet på å romme alle
gassflaskene. Avlukket skal være atskilt fra oppholdsområder, bare ha atkomst fra utsiden og
være ventilert mot utsiden slik at gass ledes ut over bord. Alle fastmonterte gassapparater skal
prøves etter at de er installert.
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5.6. Brannvern

5.6.1. Generelt

Hvilke typer utstyr som skal installeres, og innredningen av fartøyet skal fastsettes i forhold til
risikoen for brann og spredning av ild. Det skal legges særlig vekt på omgivelsene omkring
innretninger med åpen flamme, på varme områder eller motorer og hjelpemaskiner, på olje- og
drivstoffoverløp og utildekkede olje- og drivstoffrør, og på å unngå installering av elektriske
ledninger over varme områder rundt maskiner.

5.6.2. Brannslokkingsutstyr

Fartøyene skal ha utstyr til brannslokking i samsvar med risikoen for brann. Avlukker for
bensinmotorer skal være sikret med et brannslokkingssystem som gjør det unødvendig å åpne
avlukkene ved brann. Håndslokkingsapparater skal være festet på lett tilgjengelige steder, og
ett av dem skal være plassert slik at det lett kan nås fra fartøyets styreplass.

5.7. Navigasjonslys

Når det er installert navigasjonslys, skal de være i samsvar enten med de internasjonale regler
til forebygging av sammenstøt på sjøen (Colreg) av 1972, med senere endringer, eller med
CEVNI-reglene.

5.8. Utslippsforebygging

Fartøyene skal være bygd slik at utilsiktet utslipp av forurensende stoffer (olje, drivstoff, osv.)
i vannet hindres.

Fartøyer med toaletter må:

a) enten ha tanker,

b) eller innretninger der tanker midlertidig kan plasseres, i områder eller for bruk der utslipp
av menneskelige avfallsstoffer er begrenset.

Videre skal alle rør for utslipp av menneskelige avfallsstoffer som går gjennom skroget, ha
ventiler som kan lukkes hermetisk.
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VEDLEGG II

DELER OG UTSTYR

1. Utstyr til innenbordsmotorer og påhengsmotorer som er sikret mot antenning.

2. Innretninger for sikring av utenbordsmotorer mot å starte når motoren står i gir.

3. Ratt, styremekanismer og kabelaggregater.

4. Drivstofftanker og -slanger.

5. Prefabrikerte luker og kuøyne.
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VEDLEGG III

ERKLÆRING FRA PRODUSENTEN ELLER HANS REPRESENTANT ETABLERT I
FELLESSKAPET ELLER DEN SOM ER ANSVARLIG FOR MARKEDSFØRINGEN

(artikkel 4 nr. 2 og 3)

a) Erklæringen fra produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet omhandlet i artikkel 4
nr. 2 (delvis ferdigbygde fartøyer) skal inneholde følgende:

- produsentens navn og adresse,

- navn og adresse på produsentens representant etablert i Fellesskapet, eller eventuelt på den
som er ansvarlig for markedsføringen,

- en beskrivelse av det delvis ferdigbygde fartøyet,

- en erklæring som angir at det delvis ferdigbygde fartøyet er beregnet på å bli ferdigstilt av
andre, og at det er i samsvar med de grunnleggende kravene som får anvendelse på dette trinn
i byggingen.

b) Erklæringen fra produsenten, hans representant etablert i Fellesskapet eller fra den som er ansvarlig
for markedsføringen, som er omhandlet i artikkel 4 nr. 3 (deler og utstyr), skal inneholde følgende:

- produsentens navn og adresse,

- navn og adresse på produsentens representant etablert i Fellesskapet, eller eventuelt på den
som er ansvarlig for markedsføringen,

- en beskrivelse av delene eller utstyret,

- en erklæring som angir at delene eller utstyret er i samsvar med de relevante grunnleggende
krav.
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VEDLEGG IV

CE-MERKING

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

Dersom merkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren ovenfor,
overholdes.

De forskjellige delene av CE-merkingen skal ha tilnærmet samme høyde, som minst skal være 5 millimeter.

CE-merkingen skal følges av identifikasjonsnummeret for det meldte organ når dette trer inn i kontrollfasen
av produksjonen, samt av de to siste sifrene i årstallet for påføring av merkingen.
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VEDLEGG V

INTERN PRODUKSJONSKONTROLL

(modul A)

1. Produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet, som oppfyller pliktene i nr. 2, sikrer og
erklærer at de berørte produkter tilfredsstiller de kravene i direktivet som gjelder for dem.
Produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet skal forsyne hvert produkt med CE-
merking og utarbeide en skriftlig erklæring om samsvar (vedlegg XV).

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 produktet i Fellesskapet.

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 denne vurderingen omfatte framstillingen
av produktet, dets design og funksjon (vedlegg XIII).

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 produktene er
i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2, og med kravene i direktivet som
gjelder for dem.
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VEDLEGG VI

INTERN PRODUKSJONSKONTROLL SAMT PRØVINGER

(modul A a, valg 1)

Denne modulen består av modul A, omhandlet i vedlegg V, supplert med følgende bestemmelser:

På ett eller flere fartøyer som er representative for produsentens produksjon, skal produsenten eller noen
på hans vegne utføre en eller flere av følgende prøvinger, tilsvarende beregninger eller kontroller:

- stabilitetsprøving i samsvar med nr. 3.2 i vedlegg I om de grunnleggende krav.

- prøving av oppdriftsegenskaper i samsvar med nr. 3.3 i vedlegg I om de grunnleggende krav.

Felles bestemmelser for de to variantene

Disse prøvingene, beregningene eller kontrollene skal utføres på ansvaret til et meldt organ valgt av
produsenten. Produsenten skal på det meldte organs ansvar påføre organets identifikasjonsnummer un-
der produksjonsprosessen.
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VEDLEGG VII

EF-TYPEPRØVING

(modul B)

1. 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
representativt 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 design og virkemåte (vedlegg XIII).

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 standarder 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,

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.
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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
godkjenning, når disse endringene kan berøre produktets samsvar med de grunnleggende krav
eller de fastsatte bruksvilkår. Denne nye godkjenningen skal gis i form av et tillegg til det
opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

7. Hvert meldt organ skal oversende de andre meldte organer 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.

VEDLEGG VIII

TYPESAMSVAR

(modul C)

1. Produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet, forsikrer seg om og erklærer at de
berørte produkter er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og tilfredsstiller
kravene i det direktivet som gjelder for dem. Produsenten eller hans representant etablert i
Fellesskapet skal forsyne hvert produkt med CE-merking og utarbeide en skriftlig erklæring om
samsvar (vedlegg XV).

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen sikrer at de framstilte
produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med 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 (vedlegg XIII).
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VEDLEGG IX

KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONEN

(modul D)

1. En produsent 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 etablert i Fellesskapet skal
forsyne hvert produkt med CE-merkingen og utarbeide en skriftlig erklæring om samsvar (vedlegg
XV). CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonssymbolet 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 (vedlegg XIII) og en kopi av
EF-typeprøvingssertifikatet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen som 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.

Den skal særlig omfatte en god beskrivelse av

- kvalitetsmålsettingene, organisasjonsplanen, ledernes ansvar og myndighet hva produktkvalitet
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,

- midler for å kontrollere at den påkrevde produktkvalitet blir oppnådd, og at kvalitetssystemet
fungerer effektivt.
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3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det tilfredsstiller kravene nevnt
i nr. 3.2. Det skal forutsette at kvalitetssystemer som anvender vedkommende harmoniserte stand-
ard, er i samsvar med disse kravene.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme den aktuelle
produktteknologi. I vurderingsrutinen skal det 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 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 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 personells kvalifikasjoner osv.

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

4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike besøk kan
organet om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer
tilfredsstillende. Det 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 ledd annet strekpunkt,

- endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

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

6. Hvert meldt organ skal oversende de andre meldte organer relevante opplysninger i forbindelse
med utstedte og tilbakekalte godkjenninger av kvalitetssystemer.
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 00VEDLEGG X

PRODUKTVERIFISERING

(modul F)

1. Denne modulen beskriver den rutinen der produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet
kontrollerer og bevitner at produktene 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 produktenes samsvar
med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med de kravene i direktivet som gjelder for
dem. Produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet skal forsyne hvert produkt med
CE-merkingen og utarbeide en erklæring om samsvar (vedlegg XV).

3. Det meldte organ skal utføre de nødvendige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere at produktet
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 produktene på statistisk grunnlag som spesifisert
i nr. 5, etter produsentens valg.

3a. 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 hvert enkelt produkt

4.1. Alle produkter 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 få påsatt sitt identifikasjonssymbol på hvert godkjent produkt
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.

5. Statistisk verifisering

5.1. Produsenten skal framlegge sine produkter i form av ensartede partier, og skal treffe alle nødvendige
tiltak slik at produksjonsprosessen sikrer at alle partier blir ensartet.

5.2. Alle produkter skal være tilgjengelige for verifisering i form av ensartede partier. Det skal tas en
stikkprøve fra hvert parti. Produktene i prøven skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger
som fastsatt i den eller de relevante standardene nevnt i artikkel 5, eller tilsvarende prøvinger, skal
utføres for å sikre at de er i samsvar med de relevante kravene i direktivet og for å avgjøre om
partiet skal godkjennes eller avvises.

5.3. I den statistiske rutinen skal følgende elementer brukes:

- hvilken statistisk metode som skal brukes,

- planen for stikkprøvetaking med dens driftsdata.

5.4. Når det gjelder godkjente partier skal det meldte organ sette eller få satt sitt identifikasjonsnummer
på hvert produkt, og utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat i forbindelse med prøvingene som er
utført. Alle produktene i partiet kan markedsføres, bortsett fra dem som ble funnet ikke å være i
samsvar.
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Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organ eller vedkommende myndighet treffe passende
tiltak for å hindre at partiet blir markedsført. Dersom avvisning forekommer ofte, kan det meldte
organ innstille den statistiske verifiseringen inntil videre.

Produsenten kan på det meldte organs ansvar sette organets identifikasjonsnummer på produktene
under produksjonsprosessen.

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

VEDLEGG XI

ENHETSVERIFISERING

(modul G)

1. Denne modulen beskriver den rutinen der produsenten forsikrer seg om og erklærer at det aktuelle
produkt, som har fått utstedt sertifikatet nevnt i nr. 2, er i samsvar med de kravene i direktivet som
gjelder for det. Produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet skal forsyne produktet
med CE-merkingen og utarbeide en samsvarserklæring (vedlegg XV).

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

Det meldte organ skal sette 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 produktet er i
samsvar med kravene i direktivet, og dessuten å forstå framstillingen av produktet, dets design og
virkemåte (vedlegg XIII).

VEDLEGG XII

FULL KVALITETSSIKRING

(modul H)

1. Denne modulen beskriver den rutinen der produsenten som oppfyller kravene i nr. 2, forsikrer seg
om og erklærer at de aktuelle produkter tilfredsstiller de kravene i direktivet som gjelder for dem.
Produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet skal forsyne hvert produkt med CE-
merkingen og utarbeide en skriftlig erklæring om samsvar (vedlegg XV). CE-merkingen skal
ledsages av identifikasjonssymbolet til det meldte organ som er ansvarlig for tilsynet nevnt i nr. 4.

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

3. Kvalitetssystem

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

Søknaden skal omfatte
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- alle relevante opplysninger med hensyn til den planlagte produktkategori,

- dokumentasjon av kvalitetssystemet.

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

Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten har benyttet 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 fortolking av kvalitetstiltak og -
rutiner som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig omfatte en god beskrivelse av

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

- de tekniske spesifikasjoner for design, medregnet standarder, som vil bli anvendt, samt de
virkemidler som vil bli brukt for å sikre oppfyllelse av de grunnleggende krav i direktivet
som gjelder for produktene når standardene nevnt i artikkel 5 ikke vil bli anvendt i sin helhet,

- teknikkene for kontroll og verifisering av design, systematiske metoder og prosesser som vil
bli anvendt under utformingen av produktene i forbindelse med den aktuelle produktkategori,

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

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

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

- midler til å overvåke at den fastsatte produkt- og designkvalitet oppnås, og at kvalitetssystemet
fungerer effektivt.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene nevnt i
nr. 3.2. Det skal anta at kvalitetssystemer som anvender den aktuelle harmoniserte standard, er i
samsvar med kravene (EN 29001).

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

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

3.4. Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik
det er godkjent, og å vedlikeholde 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 nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene
fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.
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4. EF-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 utformings-, produksjons-
, inspeksjons-, prøvings- og lagringssteder, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig

- dokumentasjon av kvalitetssystemet,

- kvalitetsregistre fastsatt i den del av kvalitetssystemet som gjelder design, som resultater av
analyser, beregninger, prøvinger osv,

- kvalitetsregistre fastsatt i den del av kvalitetssystemet som gjelder produksjonen, som
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 om kvalitetssystemet fungerer
tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket, og en prøvingsrapport dersom det
er 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 ledd annet strekpunkt,

- endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

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

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

VEDLEGG XIII

TEKNISK DOKUMENTASJON FRAMLAGT AV PRODUSENTEN

Den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg V, VII, VIII, IX og XI skal inneholde alle relevante data
eller opplyse om hvilke midler som produsenten har benyttet for å garantere at delene eller fartøyene
oppfyller de grunnleggende kravene som gjelder for dem.

Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å forstå framstillingen av produktet, dets design og virkemåte og
å vurdere om det er i samsvar med kravene i dette direktiv.

Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen inneholde:

- en generell beskrivelse av produktet,

- konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer,
strømkretsskjemaer osv,
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- 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 i sin helhet eller delvis, og en beskrivelse av
løsninger som er vedtatt for å oppfylle de grunnleggende kravene i direktivet når standardene
nevnt i artikkel 5 ikke er anvendt,

- resultater av konstruksjonsberegninger og undersøkelser osv,

- prøverapporter eller beregninger, særlig vedrørende stabilitet i henhold til nr. 3.2 i vedlegg I om
de grunnleggende krav og om oppdrift i henhold til nr. 3.3 i vedlegg I om de grunnleggende
krav.

VEDLEGG XIV

MINSTEKRITERIER SOM MEDLEMSSTATENE SKAL TA HENSYN TIL
VED MELDING AV ORGANER

1. Organet, dets direktør og personale som har til oppgave å foreta verifiseringsprøver, kan verken
være konstruktør, produsent, leverandør eller installatør av deler eller fartøyer som de kontrollerer,
eller representant for noen av disse. De kan ikke, verken direkte eller som representanter gripe
inn i konstruksjon, produksjon, markedsføring eller vedlikehold av deler eller fartøyer. Dette
utelukker ikke muligheten for utveksling av tekniske opplysninger mellom produsenten og organet.

2. Organet og dets personale med kontrolloppgaver skal utføre verifiseringsprøvene med den størst
mulige faglige integritet og tekniske kompetanse og skal være uavhengig av alle typer press eller
påvirkninger, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres vurdering eller resultatene av
deres kontroll, særlig de som kommer fra personer eller grupper av personer med interesse i
resultatene av verifiseringene.

3. Organet skal ha det personale og de midler som er nødvendig for å kunne foreta en passende
gjennomføring av de tekniske og administrative oppgaver som henger sammen med utføringen
av verifiseringene; det skal også ha tilgang til nødvendig utstyr for ekstraordinære verifiseringer.

4. Personalet med kontrolloppgaver skal ha:

- en god teknisk og yrkesmessig utdanning,

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

- nødvendig dyktighet i å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som gjengir resultatene
av kontrollene som er foretatt.

5. Den uavhengige stillingen til personale med kontrolloppgaver skal garanteres. Avlønning av
hver enkelt ansatt skal verken avhenge av antallet kontroller vedkommende utfører eller resultatet
av disse kontrollene.

6. Organet skal tegne ansvarsforsikring med mindre dette ansvaret dekkes av staten på grunnlag av
nasjonal lovgivning eller kontrollene foretas direkte av medlemsstaten.

7. Organets personale skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alt de får kjennskap til i
utøvelsen av sine funksjoner (unntatt overfor vedkommende forvaltningsmyndigheter i den stat
der de utøver sin virksomhet) i henhold til dette direktiv eller enhver internrettslig bestemmelse
for gjennomføring av dette direktiv.

172



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende31.12.1994 Nr.57/00

VEDLEGG XV

SKRIFTLIG SAMSVARSERKLÆRING

1. Den skriftlige erklæringen om samsvar med bestemmelsene i direktivet skal ledsage:

- lystfartøyet og vedlegges eierens brukerhåndbok (vedlegg I nr. 2.5),

- deler og utstyr omhandlet i vedlegg II.

2. Den skriftlige samsvarserklæringen skal inneholde følgende(1):

- navn og adresse på produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet(1),

- beskrivelse av lystfartøyet(2).eller delen(3),

- henvisninger til de relevante harmoniserte standarder som er benyttet, eller henvisninger til
spesifikasjoner som det er erklært samsvar med,

- eventuelt henvisning til EF-typeprøvingssertifikat utstedt av et meldt organ,

- eventuelt det meldte organs navn og adresse,

- identifikasjon av vedkommende som er bemyndiget til å undertegne på vegne av produsenten eller
hans representant etablert i Fellesskapet.

(1) Og være utarbeidet på det eller de språk nevnt i vedlegg I nr. 2.5.

(2) Forretningsnavn, fullstendig adresse; dersom det dreier seg om en representant, skal produsentens forretningsnavn og
adresse oppgis.

(3) Beskrivelse av vedkommende produkt: merke, type, eventuelt serienummer.
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