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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.4.1995 Nr.13/00

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 11/95
av 24. februar 1995

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

01

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

95/EØS/13/01

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 ble sist endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 9/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Rådsforordning (EF) nr. 1468/94 av 20. juni 1994 om endring
av forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produk-
sjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på
landbruksprodukter og næringsmidler(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (rådsforordning (EØF)
nr. 2092/91) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 29, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 76.

(2) EFT nr. L 159 av 28.6.1994, s. 11.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 1995

For EØS-komiteen

Formann

G.J.L. Avery

“- 394 R 1468: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1468/94 av
20. juni 1994 (EFT nr. L 159 av 28.6.1994, s. 11)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsforordning (EF) nr. 1468/94 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 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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 00RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1468/94

av 20. juni 1994

om endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

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

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har ved forordning (EØF) nr. 2092/91(4) særlig
fullmakt til å gjennomgå på nytt visse bestemmelser i nevnte
forordning innen 1. juli 1994 og til å framlegge passende forslag
til eventuell endring.

Bestemmelsene i artikkel 5 nr. 5 om merking av landbruks-
produkter og næringsmidler som inneholder en ingrediens av

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 159 av 28.6.1994, s.
11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/95 av 24. februar
1995 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 326 av 3.12.1993, s. 8.

(2) EFT nr. C 128 av 9.5.1994.

(3) EFT nr. C 148 av 30.5.1994, s. 24.

(4) EFT nr. L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved
kommisjonsforordning (EØF) nr. 468/94 (EFT nr. L 59 av 3.3.1994, s. 1).

landbruksopprinnelse produsert av produsenter som legger om
fra tradisjonelt til økologisk landbruk, utløper 1. juli 1994.

Det har vist seg at det nevnte forslag i sin helhet bør vurderes på
nytt. Overgangsperioden fastsatt i nevnte artikkel 5 nr. 5 bør
derfor forlenges for å unngå et avbrudd i den nåværende ordning -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I artikkel 5 nr. 5 i forordning (EØF) nr. 2092/91 endres «1. juli
1994» til «1. juli 1995».

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 1994.

Utferdiget i Luxembourg, 20. juni 1994.

For Rådet

G. MORAITIS

Formann

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.4.1995 Nr.13/0003

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 12/95
av 24. februar 1995

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 ble sist endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 9/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2381/94 av 30. september 1994
om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91
om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik
angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (rådsforordning (EØF)
nr. 2092/91) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 29, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 76.

(2) EFT nr. L 255 av 1.10.1994, s. 84.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 1995.

For EØS-komiteen

Formann

G.J.L Avery

“- 394 R 2381: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2381/94 av
30. september 1994 (EFT nr. L 255 av 1.10.1994, s. 84)”.

Artikkel 2
Teksten til forordning (EF) nr. 2381/94 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 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.

95/EØS/13/02
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKEFELLESSKAP
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 landbruks-
produkter og slik angivelse på landbruksprodukter og
næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr.
1468/94(2), særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

Enkelte medlemsstater har anmodet om at visse typer gjødsel
som ikke er oppført i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/
91, tas inn i vedlegget, tatt i betraktning det forhold at de har
vært i alminnelig bruk innen økologisk landbruk i samsvar med
den økologiske landbrukspraksis som tradisjonelt har vært fulgt
i visse stater i Fellesskapet. En gjennomgåelse av disse
anmodningene har vist at vilkårene nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav
b) er oppfylt.

Beskrivelsen av visse typer gjødsel oppført i vedlegg II til
forordning (EØF) nr. 2092/91 må også presiseres for å unngå
tvil om disse produktenes art og opprinnelse.

Det har vist seg nødvendig å definere bruksvilkårene og kravene
til sammensetning på en bedre måte for visse typer gjødsel for å
sikre at vilkårene for oppføring i vedlegg II til forordning (EØF)
nr. 2092/91 nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning
er fullt ut oppfylt.

Det bør fastsettes et tidsrom for avsetning av lagrene av
produktene som utgår i del A i vedlegg II til forordning (EØF)
nr. 2092/91.

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
I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 erstattes del A
med vedlegget til denne forordning.

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

Lagre av de produkter som utgår i del A i vedlegg II til forordning
(EØF) nr. 2092/91 ved denne forordnings ikrafttredelse, kan
fortsatt brukes på de tidligere fastsatte vilkår inntil de eksisterende
lagre er oppbrukt, men bare fram til 1. juli 1995.

Lagre av de produkter i del A i vedlegg II til forordning (EØF)
nr. 2092/91 som omfattes av strengere vilkår enn dem som gjaldt
ved denne forordnings ikrafttredelse, kan fortsatt brukes på de
tidligere fastsatte vilkår inntil de eksisterende lagre er oppbrukt,
men bare fram til 1. juli 1995.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2381/94

av 30. september 1994

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

næringsmidler(*)

Utferdiget i Brussel, 30. september 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

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

(2) EFT nr. L 159 av 28.6.1994, s. 11.

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 255 av 1.10.1994, s.
84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/95 av 24. februar
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår

Sammensatte produkter eller produkter som bare
inneholder stoffene oppført nedenfor:
- Fast husdyrgjødsel Produkt sammensatt av en blanding av husdyrgjødsel

og vegetabilsk materiale (strø)

Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Angivelse av dyreart

Bare fra ekstensivt husdyrhold i henhold til artikkel 6 nr. 4 i
rådsforordning (EØF) nr. 2328/91(1) sist endret ved forordning (EF)
nr. 3669/93(2)

- Tørket fast husdyrgjødsel, herunder tørket hønsegjødsel Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Angivelse av dyreart

Bare fra ekstensivt husdyrhold i henhold til artikkel 6 nr. 4 i
rådsforordning (EØF) nr. 2328/91

- Kompostert husdyrgjødsel, herunder Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten
hønsegjødsel og kompostert fast husdyrgjødsel

Angivelse av dyreart

Ikke fra jordløst husdyrhold

- Flytende husdyrgjødsel (bløtgjødsel, urin osv.) Bruk etter kontrollert fermentering og/eller passende fortynning

Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Angivelse av dyreart

Ikke fra jordløst husdyrhold
- Torv Bruk begrenset til hagebruk (kommersielt hagebruk, blomsterdyrking,

tredyrking, planteskoler)

- Kompost etter soppdyrking Det opprinnelige dyrkingsmediet må være begrenset til produkter oppført
i denne liste

- Kompost der omsetningsprosessen er stiumulert av
meitemark og insekter

- Guano Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

- Kompostert blanding av vegetabilsk materiale Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

VEDLEGG

«VEDLEGG II

Del A

Produkter som unntaksvis kan brukes til jordforbedring og gjødsling i samsvar med
bestemmelsene i vedlegg I nr. 2

(1) EFT nr. L 218 av 6.8.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 338 av 31.12.1993, s. 26.
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 00- Følgende produkter eller biprodukter av Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten
animalsk opprinnelse:
- blodmel
- hovmel
- hornmel
- beinmel eller avlimet beinmel
- beinkull
- fiskemel
- kjøttmel
- fjør- og hårmel
- ull
- oppmalte biter av skinn og hud
- hår
- meieriprodukter
- Organiske produkter eller biprodukter av vege-

tabilsk opprinnelse til gjødsel (F.eks. oljekakemel,
kakaoskall, maltspirer osv.)

- Tang og tangprodukter Bare framstilt ved:

i) fysisk behandling, herunder dehydrering, frysing og oppmaling

ii) ekstraksjon med vann eller sure og/eller basiske vandige løsninger

iii) fermentering

- Sagflis og spon Tre som ikke er kjemisk
behandlet etter felling

- Kompostert bark Tre som ikke er kjemisk
behandlet etter felling

- Treaske Fra tre som ikke er kjemisk
behandlet etter felling

- Bløt råfosfat Produkt som definert i rådsdirektiv 76/116/EØF(1), sist
endret ved direktiv 89/284/EØF(2)

Kadmiuminnhold maksimum 90 mg/kg av P
2
O

5

- Aluminiumkalsiumfosfat Produkt som definert i direktiv 76/116/EØF, sist endret ved
direktiv 89/284/EØF

Kadmiuminnhold maksimum 90 mg/kg av P
2
O

5

Bruk begrenset til basisk jord (pH > 7,5)

- Thomasfosfat Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

- Kaliumråsalt (f.eks. kainitt, sylvinitt osv.) Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

- Kaliumsulfat inneholdende magnesiumsalt Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Derivat av kaliumråsalt

- Vinasse og vinasseekstrakt Unntatt vinasse fra salmiakkproduksjon

- Naturlig forekommende kalsiumkarbonat
(f.eks. kritt, mergel, kalksteinsmel, algekalk,
fosfatholdig kritt)

(2) EFT nr. L 24 av 30.1.1976, s. 21.

(2) EFT nr. L 111 av 22.4.1989, s. 34.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.4.1995 Nr.13/0007

- Naturlig forekommende kalsiumkarbonat og
magnesiumkarbonat (f.eks. dolomittmel, malt
magnesiumholdig kalkstein, osv.)

- Magnesiumsulfat (f.eks. kiseritt) Bare naturlig forekommende

- Kalsiumkloridløsning Behandling av blader på epletrær etter påvist kalsiummangel

Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

- Kalsiumsulfat (gips) Produkt som definert i direktiv 76/116/EØF, endret ved direktiv
89/284/EØF

- Fritt svovel Bare naturlig forekommende
Produkt som definert i direktiv 76/116/EØF, endret ved
direktiv 89/284/EØF

Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

- Mikronæringsstoffer Mikronæringsstoffer oppført i direktiv 89/530/EØF(1)

Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

- Natriumklorid Bare steinsalt

Behov anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten
- Steinmel

(1) EFT nr. L 281 av 30.9.1989, s. 116.»
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 00
EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 13/95
av 24. februar 1995

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 ble sist endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 9/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2580/94 av 24. oktober 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 landbruksprodukter og næringsmidler, med
hensyn til import fra visse tredjestater(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (rådsforordning (EØF)
nr. 2092/91) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

“- 394 R 2580: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2580/94 av
24. oktober 1994 (EFT nr. L 273 av 25.10.1994, s. 7)”.

Artikkel 2
Teksten til forordning (EF) nr. 2580/94 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 24. 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.

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 29, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 76.

(2) EFT nr. L 273 av 25.10.1994, s. 7.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 1995.

For EØS-komiteen

Formann

G.J.L Avery

95/EØS/13/03
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2580/94

av 24. oktober 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(*)

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

(2) EFT nr. L 255 av 1.10.1994, s. 84.

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

(4) EFT nr. L 84 av 29.3.1994, s. 9.

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

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 273 av 25.10.1994,
s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/95 av 24. februar
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

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), sist
endret ved forordning (EF) nr. 2381/94(2), særlig artikkel 16 nr.
3 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3713/92(3), sist endret ved
forordning (EF) nr. 688/94(4), ble fristen for anvendelse av
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 utsatt i 26
måneder for produkter 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
fristen som er nevnt i artikkel 16 nr. 3 annet ledd i forordning
(EØF) nr. 2092/91.

En gjennomgåelse av de opplysninger som er mottatt og en
undersøkelse på stedet har vist at organet Fundación de Alimentos

Ecológicos Argentinos (FAEA) i Argentina ikke oppfyller alle
de krav til kontrollorganer som skal sikre en kontrollordning
som er likestilt med den som i Fellesskapet gjelder for de berørte
produkter. Det vil derfor være rimelig å stryke dette organ som
godkjent kontrollorgan.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 3713/92 skal første ledd om
Argentina lyde:

«- Argentina, for varer med attest fra Instituto Argentino para
la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios
Orgánicos SRL (Argencert) om at de er produsert etter den
økologiske produksjonsmetoden i denne staten.»

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den sjuende 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.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 14/95
av 24. februar 1995

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

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 29, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 76.

(2) EFT nr. L 287 av 8.11.1994, s. 7.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 1995.

For EØS-komiteen

Formann

G.J.L Avery

95/EØS/13/04

“- 394 R 2701: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/94 av
7. november 1994 (EFT nr. L 287 av 8.11.1994, s. 7)”.

Artikkel 2
Teksten til forordning (EF) nr. 2701/94 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 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.

10

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 ble sist endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 9/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/94 av 7. november 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:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XIII i nr. 14 (rådsforordning (EØF)
nr. 2377/90) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2701/94

av 7. november 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)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
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. 1430/94(2), særlig artikkel 6, 7
og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

Siden nevnte forordning ble vedtatt, er vedleggene blitt endret
flere ganger. På grunn av antallet tekster og deres komplekse art,
og fordi de er spredd i ulike nummer av De Europeiske
Fellesskaps Tidende, er de vanskelige å bruke og mangler den

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

Utferdiget i Brussel, 7. november 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 287 av 8. 11. 1994,
s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/95 av 24. februar
1995 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 156 av 23.6.1994, s. 6.

nødvendige klarhet som ethvert regelverk bør ha. De bør derfor
kodifiseres. I den forbindelse bør visse forbindelsers navn eller
kjemiske betegnelse presiseres eller rettes, samtidig som ulike
feil bør korrigeres.

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 erstattes
av vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft 60 dager etter at den er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

Alle stoffer som Opprinnelig stoff Alle arter som brukes 100 mg/kg Muskler, lever, Samlet restmengde

tilhører sulfonamid- til produksjon av nyrer, fett av alle stoffer må ikke

gruppen næringsmidler overstige 100 mg/kg

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.2. Antibiotika

1.2.1. Penicillin

1.2.1.1. Benzylpenicillin

1.2.1.2. Ampicillin

1.2.1.3. Amoxicillin

1.2.1.4. Oxacillin

1.2.1.5. Cloxacillin

1.2.1.6. Dicloxacillin

Benzylpenicillin

Ampicillin

Amoxicillin

Oxacillin

Cloxacillin

Dicloxacillin

Alle arter som brukes til

produksjon av

næringsmidler

Alle arter som brukes til

produksjon av

næringsmidler

Alle arter som brukes til

produksjon av

næringsmidler

Alle arter som brukes til

produksjon av

næringsmidler

Alle arter som brukes til

produksjon av

næringsmidler

Alle arter som brukes til

produksjon av

næringsmidler

50 mg/kg

4 mg/kg

50 mg/kg

4 mg/kg

50 mg/kg

4 mg/kg

300 mg/kg

30 mg/kg

300 mg/kg

30 mg/kg

300 mg/kg

30 mg/kg

Muskler, lever, nyrer, fett

Melk

Muskler, lever, nyrer, fett

Melk

Muskler, lever, nyrer, fett

Melk

Muskler, lever, nyrer, fett

Melk

Muskler, lever, nyrer, fett

Melk

Muskler, lever, nyrer, fett

Melk

VEDLEGG

«VEDLEGG I

Liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatte maksimumsgrenser med
hensyn til restmengder

1. Antiinfektiva

1.1. Kjemoterapeutika

1.1.1. Sulfonamider

12
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2.1.1.1. Ivermektin 22,23-Dihydroaver-
mektin B1a

2.1.1.2. Abamektin Avermektin B1a

2.1.1.3. Doramektin Doramektin

2.1.2. Salisylanilider

Storfe

Sau

Svin

Dyr av heste-

familien

Storfe

Storfe

Lever

Fett

Lever

Fett

Lever

Fett

Lever

Fett

100 mg/kg

40 mg/kg

15 mg/kg

20 mg/kg

20 mg/kg

10 mg/kg

15 mg/kg

25 mg/kg

1.2.3. Kinoloner

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.2.3.1. Enrofloxacin Sum av enrofloxacin Storfe, svin, fjørfe 30 mg/kg Muskler, lever, nyrer

og ciprofloxacin

1.2.4. Makrolider

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.2.4.1. Tilmicosin Tilmicosin Storfe 1 000 mg/kg Lever, nyrer

50 mg/kg Muskler, fett

2. Parasittmidler

2.1. Stoffer som virker på endoparasitter

2.1.1. Avermektiner

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.2.2. Cefalosporiner

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.2.2.1. Cefquinom Cefquinom Storfe 200 mg/kg Nyrer

100 mg/kg Lever

50 mg/kg Muskler

50 mg/kg Fett

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

2.1.2.1. Closantel Closantel Storfe 1 000 mg/kg Muskler, lever

3 000 mg/kg Nyrer, fett

Sau 1 500 mg/kg Muskler, lever

5 000 mg/kg Nyrer

2 000 mg/kg Fett
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 00VEDLEGG II

Liste over stoffer uten fastsatte maksimumsgrenser med hensyn til restmengder
1. Uorganiske kjemiske forbindelser

Farmakologisk virksomme stoffer Dyrearter Andre bestemmelser

1.1. Hydrogenperoksid Fisk

1.2. Svovel Storfe

Svin

Sau

Geit

Dyr av hestefamilien

1.3. Jod og uorganiske jodholdige forbindelser, herunder: Alle arter som brukes til produksjon

- Natrium- og kaliumjodid av næringsmidler

- Natrium- og kaliumjodat

- Jodoforer, herunder polyvinylpyrrolidon-jod

1.4. Natriumkloritt Storfe Bare til lokal bruk

2. Organiske forbindelser

Farmakologisk virksomme stoffer Dyrearter Andre bestemmelser

2.1. Etiproston tromethamin Storfe

Svin

2.2. Ketanserintartrat Dyr av hestefamilien

2.3. Fertirelinacetat Storfe

2.4. Humant menopausegonadotropin Storfe

2.5. Melkesyre Alle arter som brukes til produksjon

av næringsmidler

2.6. Melatonin Sau

Geit

2.7. Organiske jodholdige forbindelser Alle arter som brukes til produksjon

-     Jodoform av næringsmidler

2.8. Acetylcystein Alle arter som brukes til produksjon

av næringsmidler

14
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VEDLEGG III

Liste over farmakologisk virksomme stoffer som benyttes i veterinærpreparater, og som har
fastsatte midlertidige maksimumsgrenser med hensyn til restmengder

1. Antiinfektiva

1.1. Kjemoterapeutika

1.1.1. Sulfonamider

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

Alle stoffer som tilhører Opprinnelig stoff Storfe, sau, geit 100 mg/kg Melk Midlertidige MRL utløper
sulfonamid-gruppen 1.1.1996. Samlet rest-

mengde av alle stoffer i
sulfonamid-gruppen må
ikke overstige 100 mg/kg

1.1.2. Derivater av diamino-pyrimidin

1.1.3. Nitrofuraner

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.1.3.1. Furazolidon Alle rester med intakt Alle arter som brukes 5 mg/kg Muskler, lever, Midlertidige MRL utløper
5-nitro-struktur til produksjon av nyrer, fett 1.7.1995

næringsmidler

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.1.2.1. Trimetoprim Trimetoprim Alle arter som brukes 50 mg/kg Muskler, lever, Midlertidige MRL utløper
til produksjon av nyrer, fett 1.1.1996
næringsmidler

1.1.4. Nitroimidazoler

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.1.4.1. Dimetridazol Alle rester med intakt Alle arter som brukes 10 mg/kg Muskler, lever, Midlertidige MRL utløper
nitroimidazol-struktur til produksjon av nyrer, fett 1.1.1995

næringsmidler

1.2. Antibiotika

1.2.1. Tetracykliner
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Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre

virksomme stoffer bestemmelser

Alle stoffer som tilhører Opprinnelig stoff Alle arter som brukes 600 mg/kg Nyrer Midlertidige MRL utløper
tetracyklin-gruppen til produksjon av 300 mg/kg Lever 1.1.1996. Samlet rest-

næringsmidler 200 mg/kg Egg mengdeav alle stoffer
100 mg/kg Muskler i tetracyklin-gruppen
100 mg/kg Melk må ikke overstige

de angitte grenser

1.2.2. Makrolider

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.2.2.1. Spiramycin Spiramycin Storfe, svin 300 mg/kg Lever Midlertidige MRL utløper

200 mg/kg Nyrer 1.7.1995. MRL for lever,

50 mg/kg Muskler nyrer og muskler gjelder

Storfe 150 mg/kg Melk for både storfe og svin

1.2.2.2. Tylosin Tylosin Storfe 100 mg/kg Muskler, lever, Midlertidige MRL utløper

Svin nyrer 1.7.1995

Fjørfe

Storfe 50 mg/kg Melk

1.2.3. Thiamfenikol og relaterte forbindelser

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

1.2.3.1. Thiamfenikol Thiamfenikol Storfe 40 mg/kg Muskler, lever, Midlertidige MRL utløper
Fjørfe nyrer, fett 1.1.1996

2. Parasittmidler

2.1. Midler som virker på endoparasitter

2.1.1. Benzimidazoler og pro-benzimidazoler

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

Lever

Muskler, nyrer, fett

Melk

Lever

Muskler, nyrer, fett

Melk

Lever

Muskler, nyrer, fett

Melk

Muskler, fett, melk

Nyrer

Lever

Midlertidige MRL
utløper 1.7.1995. MRL
gjelder for alle rester av
febantel, fenbendazol og
oxfendazol

Midlertidige MRL
utløper 1.7.1995. MRL
gjelder for alle rester av
febantel, fenbendazol og
oxfendazol

Midlertidige MRL
utløper 1.7.1995. MRL
gjelder for alle rester av
febantel, fenbendazol og
oxfendazol

Midlertidige MRL
utløper 1.1.1996.

1 000 mg/kg

10 mg/kg

10 mg/kg

1 000 mg/kg

10 mg/kg

10 mg/kg

1 000 mg/kg

10 mg/kg

10 mg/kg

100 mg/kg

500 mg/kg

1 000 mg/kg

Alle arter som brukes
til produksjon av
næringsmidler

Alle arter som brukes
til produksjon av
næringsmidler

Alle arter som brukes
til produksjon av
næringsmidler

Storfe

Sau

Samlet restmengde av
oxfendazol, oxfendazolsulfon
og fenbendazol

Samlet restmengde av
oxfendazol, oxfendazolsulfon
og fenbendazol

Samlet restmengde av
oxfendazol, oxfendazolsulfon
og fenbendazol

Summen av albendazol og
metabolitter målt som 2-
amino-benzimidazolsulfon

2.1.1.1. Febantel

2.1.1.2. Fenbendazol

2.1.1.3. Oxfendazol

2.1.1.4. Albendazol

16
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Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

2.1.1.5. Tiabendazol

2.1.1.6. Triclabendazol

2.1.1.7. Flubendazol

2.1.1.8. Oksibendazol

Summen av tiabendazol og
5-hydroksitiabendazol

Summen av utvinnbare
restmengder som kan
oksideres til keto-
triclabendazol

Flubendazol

Oksibendazol

Storfe

Sau

Geit

Storfe

Sau

Fjørfe

Oppdrettsfuglevilt

Svin

Storfe

Sau

Svin

Dyr av
hestefamilien

100 mg/kg

150 mg/kg

50 mg/kg

50 mg/kg

200 mg/kg

400 mg/kg

10 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/kg

100 mg/kg

Muskler, lever,
nyrer, fett, melk

Muskler, lever,
nyrer

Fett

Lever

Muskler

Egg

Muskler, lever,
nyrer, fett

Muskler, lever,
nyrer, fett

Melk

Muskler, lever,
nyrer, fett

Midlertidige MRL
utløper 1.1.1996.

Midlertidige MRL
utløper 1.7.1995

Midlertidige MRL
utløper 1.1.1996

Midlertidige MRL
utløper 1.1.1996

2.1.2. Tetra-hydro-imidazoler (imidazolthiazoler)

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

2.1.2.1. Levamisol Levamisol Alle arter som brukes 10 mg/kg Muskler, lever, Midlertidige MRL utløper
til produksjon av nyrer, fett, melk 1.1.1995
næringsmidler

2.2. Midler som virker på ektoparasitter

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

2.2.1. Amitraz Summen av amitraz og Svin 50 mg/kg Muskler Midlertidige MRL utløper

metabolitter som er målt 200 mg/kg Nyrer, lever 1.7.1996

som 2,4-dimetylanilin
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 003. Legemidler som virker på nervesystemet

3.1. Stoffer som virker på sentralnervesystemet

3.1.1. Neuroleptika i butyrofenon-gruppen

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

3.1.1.1. Azaperon Azaperol Alle arter som brukes 100 mg/kg Nyrer Midlertidige MRL utløper
til produksjon av 50 mg/kg Lever, muskler, fett 1.1.1996
næringsmidler

3.2. Stoffer som virker på det autonome nervesystem

3.2.1. Anti-adrenerger

Farmakologisk Restmarkør Dyrearter MRL Målvev Andre
virksomme stoffer bestemmelser

3.2.1.1. Carazolol Carazolol Alle arter som brukes 30 mg/kg Lever, nyrer Midlertidige MRL utløper
til produksjon av 5 mg/kg Muskler, fett 1.7.1995
næringsmidler

VEDLEGG IV

Liste over farmakologisk virksomme stoffer der det ikke kan fastsettes maksimumsgrenser

1. Nitrofuraner, med unntak av furazolidon (se vedlegg III)

2. Ronidazol

3. Dapson

4. Kloramfenikol»
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 15/95
av 24. februar 1995

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 ble sist endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 9/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 av 28. juni 1994 om
fastsettelse av prinsippene for vurdering av risikoer for mennesker
og miljø ved eksisterende stoffer i samsvar med rådsforordning
(EØF) nr. 793/93(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV etter nr. 12e (rådsforordning
(EØF) nr. 793/93) skal nytt nr. 12f lyde:

“12f. 394 R 1488: Kommisjonsforordning av 28. juni 1994
om fastsettelse av prinsippene for vurdering av risikoer
for mennesker og miljø ved eksisterende stoffer i
samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 (EFT nr.
L 161 av 29.6.1994, s. 3)”.

Artikkel 2
Teksten til forordning (EF) nr. 1488/94 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 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.

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 29, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 76.

(2) EFT nr. C 161 av 29.6.1994, s. 3.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 1995.

For EØS-komiteen

Formann

G.J.L Avery

95/EØS/13/05
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 00
KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1488/94

av 28. juni 1994

om fastsettelse av prinsippene for vurdering av risikoer for mennesker og miljø ved
eksisterende stoffer i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93

(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars
1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende
stoffer(1), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Forordning (EØF) nr. 793/93 fastsetter en ordning med vurdering
og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer, og i henhold til
dennes artikkel 10 har medlemsstatene ansvar for å foreta en slik
risikovurdering av prioriterte eksisterende stoffer.

Ettersom ansvaret for risikovurderingen påhviler medlemsstatene,
bør det imidlertid fastsettes prinsipper for slik vurdering på
fellesskapsplan for å unngå ulikheter mellom medlemsstatene,
som ikke bare berører det indre markeds virkemåte, men som
heller ikke vil kunne sikre mennesker og miljø det samme
beskyttelsesnivå i hele Fellesskapet.

Risikovurderingen bør ha grunnlag i en sammenligning mellom
et stoffs mulige skadevirkninger på den ene side og den
eksponering for stoffet som er kjent eller som med sannsynlighet
kan forventes for mennesker og miljø på den annen side.

Samtidig som det tas hensyn til et stoffs klassifisering i samsvar
med rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking
av farlige stoffer(2), sist endret ved kommisjonsdirektiv 93/105/
EF(3), bør vurderingen av risikoer for mennesker ta hensyn til
stoffets fysikalsk-kjemiske og toksikologiske egenskaper.

Samtidig som det tas hensyn til et stoffs klassifisering i samsvar
med direktiv 67/548/EØF bør vurderingen av risikoer for miljøet
ta hensyn til stoffets miljøvirkninger.

(1) EFT nr. L 84 av 5.4.1993, s. 1.

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 161 av 29. 6. 1994, s.
3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/95 av 24. februar
1995 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. 196 av 16.8.1967, s. 1.

(3) EFT nr. L 294 av 30.11.1993, s. 21.

(4) EFT nr. L 358 av 18.12.1986, s. 1.

(5) EFT nr. L 183 av 29.6.1989, s. 1.

Resultatene av en risikovurdering bør danne grunnlaget for
vedtak som treffes i henhold til relevant lovgivning med sikte
på å minske risikoen ved produksjon, transport, lagring,
bearbeiding til et preparat eller andre former for bearbeiding,
bruk, disponering eller gjenvinning av eksisterende stoffer.

Antallet dyr brukt til forsøksformål bør reduseres til et mini-
mum i samsvar med rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november
1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige formål(4).

Bestemmelsene i denne forordning skal ikke berøre Fellesskapets
særskilte regelverk om helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
særlig rådsdirektiv 89/391/EØF(5), som forplikter arbeidsgiverne
til å vurdere risikoene for arbeidstakernes sikkerhet og helse
ved bruk av nye eller eksisterende kjemiske stoffer, og om
nødvendig, å treffe tiltak for å sikre egnet vern for arbeidstakerne.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 15 i forordning (EØF)
nr. 793/93 -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Mål

Denne forordning fastsetter de generelle prinsipper for
vurderingen av den risiko som eksisterende stoffer utgjør for
mennesker og miljø i samsvar med kravene i artikkel 10 i
rådsforordning (EØF) nr. 793/93.

Artikkel 2
Definisjoner

1. Definisjonene i artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 793/93
får anvendelse for denne forordning.
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4. Når et stoff som allerede har vært gjenstand for en
risikovurdering i samsvar med artikkel 10 i forordning
(EØF) nr. 793/93, på nytt er oppført på en prioritetsliste,
skal den nye risikovurdering ta hensyn til tidligere
risikovurderinger.

Artikkel 4
Risikovurdering: Menneskers helse

For hvert stoff som er oppført på prioritetslistene som er utarbeidet
i samsvar med artikkel 8 i forordning (EØF) nr. 793/93, skal
referenten foreta en risikovurdering av stoffets helsevirkninger,
der første trinn skal være en skadeidentifikasjon som minst skal
omfatte egenskapene og de mulige skadevirkningene oppført i
vedlegg I del A og vedlegg II del A. Etter skadeidentifikasjonen
skal referenten gå videre til de påfølgende trinn som skal
gjennomføres i samsvar med retningslinjene oppført i vedlegg I
del B og vedlegg II del B:

 i) eventuelt vurdering av dose (konsentrasjon) - respons
(virkning),

ii) vurdering av eksponeringen for de befolkningsgrupper
(dvs. arbeidstakere, forbrukere og mennesker som
eksponeres indirekte gjennom miljøet), som
eksponeres eller kan forventes å bli eksponert for
stoffet,

b) risikobeskrivelse.

Artikkel 5
Risikovurdering: Miljø

For hvert stoff som er oppført på prioritetslistene i samsvar med
artikkel 8 i forordning (EØF) nr. 793/93, skal referenten foreta
en risikovurdering av stoffets miljøvirkninger, der første trinn
skal være en skadeidentifikasjon. Etter skadeidentifikasjonen skal
referenten gå videre til de påfølgende trinn som skal gjennomføres
i samsvar med retningslinjene oppført i vedlegg III:

 i) eventuelt vurdering av dose (konsentrasjon) - respons
(virkning),

ii) vurdering av eksponeringen for de deler av miljøet
som eksponeres eller kan forventes å bli eksponert for
stoffet,

b) risikobeskrivelse.

21

2. I denne forordning menes med

a) «skadeidentifikasjon»: identifikasjon av skade-
virkningene et stoff kan forårsake i kraft av sine
iboende egenskaper,

b) «vurdering av dose (konsentrasjon) - respons
(virkning)»: beregning av forholdet mellom dose av,
eller eksponeringsnivå for et stoff og hvor omfattende
og alvorlige virkningen er,

c) «eksponeringsvurdering»: bestemmelse av utslippene
av et stoff, dets spredningsveier og bevegelseshastighet
samt dets omdanning eller nedbrytning med det formål
å beregne konsentrasjonene/dosene som befolknings-
grupper eller deler av miljøet (dvs. akvatisk miljø,
terrestrisk miljø og luft) er eller kan bli eksponert for,

d) «risikobeskrivelse»: beregning av hvor omfattende og
alvorlige de skadevirkningene er som med sann-
synlighet kan oppstå i en befolkningsgruppe eller en
del av miljøet som følge av en faktisk eller forventet
eksponering for et stoff; beskrivelsen kan omfatte en
«risikoberegning», dvs. en mengdebestemmelse av slik
sannsynlighet.

Artikkel 3
Prinsipper for risikovurdering

1. Risikovurderingen skal omfatte skadeidentifikasjon og
eventuelt vurdering av dose (konsentrasjon) - respons
(virkning), eksponeringsvurdering og risikobeskrivelse.
Risikovurderingen skal baseres på opplysninger om stoffet
som er gitt i samsvar med artikkel 3 og 4, artikkel 7 nr. 1
og 2, artikkel 9 nr. 1 og 2 og artikkel 10 nr. 2 i forordning
(EØF) nr. 793/93, samt på alle andre tilgjengelige
opplysninger og skal vanligvis utføres etter framgangs-
måtene fastsatt i artikkel 4 og 5 i denne forordning.

2. Uten at nr. 1 berøres skal risikoen for særskilte virkninger,
som nedbrytning av ozonlaget, der framgangsmåtene
fastsatt i artikkel 4 og 5 ikke kan benyttes, vurderes i hvert
enkelt tilfelle, og vedkommende myndighet skal utarbeide
en fullstendig beskrivelse av og begrunnelse for slike
vurderinger i den skriftlige rapporten som sendes til
Kommisjonen i samsvar med artikkel 6.

3. Når referenten foretar en eksponeringsvurdering, skal han
ta hensyn til de befolkningsgrupper eller deler av miljøet
der eksponering for stoffet er kjent eller med rimelighet
kan forventes på grunnlag av de tilgjengelige opplysninger
om stoffet, og det skal særlig tas hensyn til produksjon,
transport, lagring, bearbeiding til et preparat eller annen
bearbeiding, bruk, disponering eller gjenvinning.

a)

a)
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 00Artikkel 6
Risikovurderingsrapport

Etter å ha foretatt risikovurderingen i samsvar med artikkel
4 og 5, skal referenten utarbeide en rapport som skal
inneholde minst de opplysninger som er oppført i vedlegg V,
samt alle data av betydning for risikovurderingen. Rapporten
skal oversendes Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr.
3 i forordning (EØF) nr. 793/93 sammen med et sammendrag
av rapporten.

Artikkel 7
Sluttbestemmelser

Denne forordning trer i kraft den 60. 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.

Utferdiget i Brussel, 28. juni 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

RISIKOVURDERING: MENNESKERS HELSE (TOKSISITET)

Del A

I risikovurderingen som foretas i henhold til artikkel 4, skal det tas hensyn til følgende mulige toksiske
virkninger og befolkningsgrupper som eksponeres eller kan forventes å bli eksponert for stoffet:

VIRKNINGER

1. Akutt toksisitet

2. Irritasjon

3. Etsende virkning

4. Sensibilisering

5. Toksisitet ved gjentatt dose

6. Mutagenitet

7. Kreftframkallende virkning

8. Reproduksjonstoksisitet

BEFOLKNINGSGRUPPER

1. Arbeidstakere

2. Forbrukere

3. Mennesker som eksponeres indirekte via miljøet

Del B

1. SKADEIDENTIFIKASJON

Målet er å identifisere den eller de virkninger som kan gi anledning til betenkeligheter og revidere den
foreløpige klassifisering i lys av samtlige foreligggende opplysninger.

2. VURDERING AV DOSE (KONSENTRASJON) - RESPONS (VIRKNING)

2.1. For toksisitet ved gjentatt dose og reproduksjonstoksisitet skal dose/respons-forholdet vurderes,
og der det er mulig skal NOAEL (dose uten observert skadevirkning) identifiseres. Dersom det
ikke er mulig å identifisere NOAEL, skal (den laveste dose/konsentrasjon som medfører en ugunstig
virkning, dvs.) LOAL (laveste dose med observert skadevirkning) identifiseres.

2.2. For akutt toksisitet, etsende virkning og irritasjon er det vanligvis ikke mulig å oppnå NOAEL
eller LOAEL på grunnlag av resultater av prøver foretatt i samsvar med kravene i direktiv 67/548/
EØF. For akutt toksisitet skal det utledes en LD50-verdi eller LC50-verdi, eller dersom metoden
med fast dose er brukt, den utslagsgivende dose. For de andre virkningene er det tilstrekkelig å
fastslå om stoffet har en iboende egenskap som kan framkalle slike virkninger.
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 002.3. For mutagenitet og kreftframkallende virkning er det tilstrekkelig å fastslå om stoffet har en iboende
egenskap som kan framkalle slike virkninger. Dersom det imidlertid kan påvises at et stoff som er
identifisert som kreftframkallende, ikke er genotoksisk, bør NOAEL/LOAEL bestemmes som
fastsatt i punkt 2.1.

2.4. Med hensyn til sensibilisering av huden og av luftveiene er det tilstekkelig å vurdere om stoffet
har en iboende egenskap som kan framkalle slike virkninger ettersom det ikke er enighet om det er
mulig å identifisere en dose/konsentrasjon der skadevirkninger med liten sannsynlighet kan ventes
å oppstå hos en person som allerede er sensibilisert overfor et gitt stoff.

2.5. Dersom det foreligger toksisitetsdata fra observeringer av menneskelig eksponering, f.eks.
opplysninger fra giftinformasjonssentraler eller epidemiologiske undersøkelser, skal det legges
særlig vekt på slike data i forbindelse med risikovurderingen.

3. EKSPONERINGSVURDERING

3.1. Det skal foretas en eksponeringsvurdering for hver befolkningsgruppe (arbeidstakere, forbrukere
og mennesker som kan bli indirekte eksponert via miljøet) som blir eller med sannsynlighet kan
forventes å bli eksponert for stoffet. Formålet med vurderingen skal være å foreta et kvantitativt
eller kvalitativt overslag over den dose/konsentrasjon av stoffet som en befolkningsgruppe blir,
eller kan bli eksponert for. Denne vurderingen skal ta hensyn til lokale variasjoner i tid og sted i
eksponeringsmønsteret.

3.2. Ved risikovurderingen skal det eventuelt tas særlig hensyn til følgende opplysninger:

i) hensiktsmessig målte eksponeringsdata,

ii) mengden av det produserte og/eller importerte stoffet,

iii) formen som stoffet produseres og/eller importeres og/eller brukes i (f.eks. selve stoffet eller
som en bestanddel av et preparat),

iv) bruksmønster og innholdsmengde,

v) data i tilknytnig til metodene, der det er hensiktsmessig,

vi) stoffets fysikalsk-kjemiske egenskaper, herunder eventuelt de egenskaper som tilegnes under
behandling (f.eks. danning av aerosol),

vii) nedbrytningsprodukter og/eller omdanningsprodukter,

viii) sannsynlige eksponeringsveier og mulighet for absorpsjon,

ix) eksponeringens hyppighet og varighet,

x) visse eksponerte befolkningsgruppers art og størrelse dersom slike opplysninger er tilgjengelige.

3.3. Dersom det foreligger hensiktsmessige målte representative eksponeringsdata, skal det legges særlig
vekt på dem i forbindelse med eksponeringsvurderingen. Dersom det anvendes beregningsmetoder
til vurdering av eksponeringsnivåer, skal det anvendes egnede modeller. Det skal også tas hensyn
til relevante data fra overvåkingen av stoffer med tilsvarende anvendelse og eksponeringsmønstre
eller tilsvarende egenskaper.

3.4. Dersom et stoff inngår i et preparat skal det være nødvendig å ta hensyn til eksponering for stoffet
i det aktuelle preparat dersom preparatet er klassifisert på grunnlag av stoffets toksikologiske
egenskaper i samsvar med rådsdirektiv 88/379/EØF(6), eller dersom det er andre rimelige grunner
til betenkeligheter.

(6) EFT nr. L 187 av 16.7.1988, s. 14.
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4. RISIKOBESKRIVELSE

4.1. Dersom NOAEL eller LOAEL er identifisert for en av virkningene oppført i vedlegg I del A, skal
risikobeskrivelsen av hver av virkningene omfatte en sammenligning mellom NOAEL eller LOAEL
og beregningen av dose/konsentrasjon som befolkningsgruppene vil bli eksponert for. Dersom det
foreligger en kvantitativ beregning av eksponeringen skal forholdet eksponeringsnivå/N(L)OAEL
beregnes. På grunnlag av denne sammenligningen mellom den kvantitative eller kvalitative
beregningen av eksponeringen og N(L)OAEL, skal referenten angi resultatene av risikobeskrivelsen
i forbindelse med slike virkninger.

4.2. Dersom N(L)OAEL ikke er bestemt for en av de virkninger oppført i vedlegg I del A, skal
risikobeskrivelsen av hver av virkningene omfatte en vurdering av sannsynligheten for at virkningen
vil inntre, på grunnlag av de kvantitative og/eller kvalitative opplysninger om eksponering for de
aktuelle befolkningsgruppene(7). Etter å ha foretatt vurderingen skal referenten angi resultatene av
risikobeskrivelsen i forbindelse med slike virkninger.

4.3. I forbindelse med risikobeskrivelsen skal referenten bl.a. ta hensyn til:

i) usikkerheten som blant andre faktorer skyldes variasjoner i forsøksdata og variasjoner innen
samme art og mellom ulike arter,

ii) skadevirkningens art og omfang,

iii) den befolkningsgruppe som de kvantitative og/eller kvalitative opplysningene om eksponering
gjelder for.

5. INTEGRERING

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 kan en risikobeskrivelse foretas for mer enn én mulig
skadevirkning eller befolkningsgruppe. Referenten skal bedømme resultatet av risikobeskrivelsen for
hver enkelt skadevirkning. Når risikovurderingen er avsluttet skal referenten på nytt gjennomgå de
ulike konklusjonene og framlegge integrerte konklusjoner i tilknytning til stoffets samlede toksisitet.

(7) Dersom prøvingsresultatene til tross for at N(L)OAEL ikke er bestemt, likevel påviser sammenheng mellom dose/
konsentrasjon og skadevirkninger, eller dersom en prøvingssmetode omfatter bruk av én enkelt dose eller konsentrasjon,
er det mulig å vurdere virkningens forholdsmessige omfang, det skal også tas hensyn til slike opplysninger i vurderingen
av sannsynligheten for at virkninger skal inntreffe.
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 00VEDLEGG II

RISIKOVURDERING: MENNESKERS HELSE (FYSIKALSK-
KJEMISKE EGENSKAPER)

Del A

Risikovurderingen i henhold til artikkel 4 skal ta hensyn til de mulige skadevirkninger som kan inntreffe
i de følgende befolkningsgrupper som eksponeres eller risikerer å bli eksponert for stoffer med følgende
egenskaper:

EGENSKAPER

1. Eksplosjonsfare

2. Brannfare

3. Oksiderende potensial

BEFOLKNINGSGRUPPER

1. Arbeidstakere

2. Forbrukere

3. Mennesker som eksponeres indirekte via miljøet.

Del B

1. SKADEIDENTIFIKASJON

Målet skal være å identifisere den eller de virkninger som kan gi anledning til betenkeligheter og revidere
den (foreløpige) klassifisering i lys av alle tilgjengelige data.

2. EKSPONERINGSVURDERING

Dersom risikobeskrivelsen er blitt utført i samsvar med artikkel 4, skal det være nødvendig å fastlegge
de bruksvilkår som finnes eller som med sannsynlighet kan forventes.

3. RISIKOBESKRIVELSE

Risikobeskrivelsen skal omfatte vurdering av sannsynligheten for at en skadevirkning skal inntreffe
under de bruksvilkår som finnes eller som med sannsynlighet kan forventes. Referenten skal angi
resultatene av risikobeskrivelsen.

4. INTEGRERING

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 kan en risikobeskrivelse foretas for mer enn én mulig
skadevirkning eller befolkningsgruppe. Referenten skal bedømme resultatet av risikobeskrivelsen for
hver enkelt skadevirkning. Når risikovurderingen er avsluttet skal referenten på nytt gjennomgå de
ulike konklusjoner og framlegge integrerte konklusjoner.
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VEDLEGG III

RISIKOVURDERING: MILJØ

1. SKADEIDENTIFIKASJON

Målet skal være å identifisere den eller de virkninger og/eller de egenskaper som kan gi anledning til
betenkeligheter og revidere den (foreløpige) klassifisering i lys av alle tilgjenggelige data.

2. VURDERING AV DOSE (KONSENTRASJON) - RESPONS (VIRKNING)

2.1. Formålet skal være å forutsi den konsentrasjon av stoffet som ikke forventes å forårsake
skadevirkninger i de aktuelle deler av miljøet. Denne konsentrasjonen er kjent som PNEC (beregnet
konsentrasjon uten virkning). I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å fastsette PNEC og
det må foretas en kvalitativ beregning av forholdet dose (konsentrasjon) - respons (virkning).

2.2. PNEC kan beregnes ved å anvende en vurderingsfaktor på verdiene som er framkommet ved
prøver på organismer, f.eks. LD50 (den dose som fører til at halvparten av organismene i en
forsøksgruppe dør), LC50 (den konsentrasjon som fører til at halvparten av organismene i en
forsøksgruppe dør), EC50 (gjennomsnittlig effektiv konsentrasjon), IC50 (den konsentrasjon som
forårsaker 50% hemming av et gitt parameter, f.eks. vekst), NOEL(C) (dose (konsentrasjon) uten
observert virkning), LOEL(C) (laveste dose (konsentrasjon) med observert virkning), eller andre
egnede metoder.

2.3. En vurderingsfaktor er et uttrykk for graden av usikkerhet som gjør seg gjeldende ved ekstrapolering
av prøvingsdata for et begrenset antall arter til de naturlige omgivelser. Desto mer omfattende
dataene er og desto lenger forsøkene varer, desto mindre er graden av usikkerhet og størrelsen på
vurderingsfaktoren(8).

3. EKSPONERINGSVURDERING

3.1. Formålet med eksponeringsvurderingen skal være å forutsi den konsentrasjon av stoffet som kan
forventes å bli funnet i miljøet. Denne konsentrasjonen er kjent som PEC (beregnet
miljøkonsentrasjon). I enkelte tilfeller kan det imidlertid være umulig å fastsette PEC og det må
foretas en kvalitativ eksponeringsberegning.

3.2. PEC, eller om nødvendig en kvalitativ eksponeringsberegning behøver bare bestemmes for de
deler av miljøet som blir eller som med sannsynlighet kan forventes å bli eksponert for avgivelse,
utslipp, deponering eller spredning av stoffet.

3.3. PEC eller en kvalitativ eksponeringsberegning skal bestemmes idet det eventuelt særlig tas hensyn
til:

i) hensiktsmessig målte eksponeringsdata,

ii) mengde av det produserte og/eller importerte stoffet,

iii) formen som stoffet produseres og/eller importeres og/eller brukes i (f.eks. selve stoffet eller
som en bestanddel av et preparat),

iv) bruksmønster og innholdsmengde,

v) data i tilknytning til metodene, der det er hensiktsmessig,

(8) Det anvendes vanligvis en vurderingsfaktor på 1000 på en L(E)C50-verdi utledet av prøvingsresultatene for akutt
toksisitet, men denne faktoren kan reduseres i lys av andre relevante opplysninger. Det anvendes vanligvis en lavere
vurderingsfaktor på en NOEC utledet av resultatene av prøvene for langtids-/kronisk toksisitet.
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 00vi) stoffets fysikalsk-kjemiske egenskaper, særlig smeltepunkt, kokepunkt, damptrykk,
overflatespenning, vannløselighet, fordelingskoeffisient n-oktanol/vann,

vii) nedbrytningsprodukter og/eller omdanningsprodukter,

viii) sannsynlige spredningsveier til deler av miljøet og muligheter for adsorpsjon/desorpsjon og
nedbrytning,

ix) eksponeringens hyppighet og varighet.

3.4. Dersom det foreligger hensiktsmessig målte representative eksponeringsdata, skal det legges vekt
på dem i forbindelse med eksponeringsvurderingen. Dersom det anvendes beregningsmetoder til
vurdering av eksponeringsnivåer, skal det anvendes egnede modeller. Dersom det er nødvendig
skal det i det enkelte tilfelle også tas hensyn til relevante data fra overvåkingen av stoffer med
tilsvarende anvendelse og eksponeringsmønstre eller tilsvarende egenskaper.

4. RISIKOBESKRIVELSE

4.1. For en gitt del av miljøet skal risikobeskrivelsen så langt mulig omfatte en sammenligning av PEC
og PNEC slik at PEC/PNEC-forholdet kan utledes. Dersom PEC/PNEC-forholdet er lik eller mindre
enn én, er resultatet av risikobeskrivelsen at det på dette tidspunkt ikke er nødvendig med ytterligere
opplysninger og/eller undersøkelser og heller ikke risikobegrensende tiltak ut over dem som allerede
er truffet. Dersom forholdet er større enn én, skal referenten bedømme på grunnlag av forholdets
størrelse og andre relevante faktorer, slik som:

i) angivelse av bioakkumulering,

ii) formen av toksisitet-/tidskurven fra økotoksisitetsundersøkelser,

iii) indikasjon av andre alvorlige virkninger på grunnlag av toksisitetsundersøkelser, f.eks.
klassifikasjon som mutagen, giftig eller meget giftig eller helseskadelig med risikosetning
R40 («Mulig fare for uhelbredelig skadevirkning») eller R48 («Alvorlig helsefare ved lengre
tids påvirkning»),

iv) data om stoffer med tilsvarende struktur,

dersom det kreves ytterligere opplysninger og/eller undersøkelser med henblikk på å belyse
problemet eller om det er nødvendig med risikobegrensende tiltak.

4.2. Dersom det ikke har vært mulig å utlede PEC/PNEC-forholdet, skal risikobeskrivelsen omfatte en
kvalitativ vurdering av sannsynligheten for at det inntrer en virkning under de nåværende
eksponeringsvilkår, eller at det vil inntre en virkning under de forventede eksponeringsvilkår.
Etter å ha foretatt en slik vurdering og tatt hensyn til relevante faktorer som dem oppført i punkt
4.1, skal referenten angi resultatene av risikobeskrivelsen i forbindelse med disse virkningene.

5. INTEGRERING

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 kan en risikobeskrivelse foretas for mer enn én enkelt del av
miljøet. Referenten skal bedømme resultatene av risikovurderingen for hver enkelt del. Når
risikovurderingen er avsluttet skal referenten på nytt gjennomgå de ulike konklusjoner og framlegge
integrerte konklusjoner om stoffets samlede miljøvirkninger.
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VEDLEGG IV

SAMLET INTEGRERING AV KONKLUSJONENE

1. De resutater som utarbeides i samsvar med punkt 5 i vedlegg I del B, punkt 4 i vedlegg II del B og
punkt 5 i vedlegg III, skal gjennomgås på nytt av referenten og integreres i forhold til helheten av
alle de risikoer som er identifisert i risikovurderingen.

2. Anmodninger om ytterligere opplysninger/undersøkelser eller tilrådinger om risikoreduksjon skal
begrunnes.

VEDLEGG V

OPPLYSNINGER SOM SKAL OPPFØRES I
RISIKOVURDERINGSRAPPORTEN

1. Den skriftlige rapport som skal sendes til Kommisjonen for De europeiske fellesskap i samsvar
med artikkel 6 skal omfatte følgende opplysninger:

i) resultater av den risikovurdering som er utført i samsvar med vedlegg IV,

ii) dersom det er behov for ytterligere opplysninger om og/eller undersøkelser av én eller flere
mulige skadevirkninger, befolkningsgrupper eller deler av miljøet, beskrivelse av eller
begrunnelse for de tilleggsopplysningene og/eller undersøkelser som kreves og et forslag til
en frist innenfor hvilken slike ytterligere opplysninger og/eller resultater av undersøkelser
bør framlegges innen,

iii) dersom det på dette tidspunkt ikke er behov for tilleggsopplysninger og/eller undersøkelser
og heller ikke for risikobegrensende tiltak ut over dem som allerede er truffet med hensyn til
samtlige mulige skadevirkninger, befolkningsgrupper eller deler av miljøet, en uttalelse på
grunnlag av alle foreliggende opplysninger om at det på dette tidspunkt ikke er behov for
ytterligere opplysninger om og/eller undersøkelser av det aktuelle stoff og at det på dette
tidspunkt ikke er behov for flere risikobegrensende tiltak ut over dem som allerede er truffet,

iv) dersom det er behov for begrensning av risikoen og for risikobegrensende tiltak i forbindelse
med en eller flere mulige skadevirkninger, befolkningsgrupper og/eller deler av miljøet, en
uttalelse med angivelse av den eller de virkninger, den eller de befolkningsgrupper og/eller
deler av miljøet, som risikoen bør reduseres for, og en forklaring på behovet for
risikobegrensende tiltak. Det skal tas hensyn til risikobegrensende tiltak som allerede er truffet.
I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 793/93 skal det utarbeides en strategi
for begrensning av risikoen, som skal oversendes Kommisjonen sammen med
risikovurderingen.

2. Dersom risikobeskrivelsen har omfattet bruk av eksponering/virkningsforhold som beskrevet i
punkt 4 i vedlegg I del B og punkt 4 i vedlegg III eller bruk av vurderingsfaktorene som beskrevet
i punkt 2 i vedlegg III, skal de nevnte forhold eller faktorer oppføres og de anvendte
beregningsmetoder skal forklares.

3. De data som betraktes som relevante og som derfor av referenten er valgt som grunnlag for
risikovurderingen av hver enkelt virkning eller egenskap og hver enkelt eksponert befolkningsgruppe
som oppført i vedlegg I del A og II del A, og for hver miljøegenskap og hver del av miljøet i
samsvar med vedlegg III, skal framlegges for Kommisjonen i et egnet edb-format.
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(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 29, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 76.

(2) EFT nr. L 249 av 24.9.1994, s. 18.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 1995.

For EØS-komiteen

Formann

G.J.L Avery

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 ble sist endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 9/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsvedtak 94/643/EF av 12. september 1994 om
tilbaketrekking av tillatelser for plantefarmasøytiske produkter
som inneholder cyhalothrin som aktivt stoff(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV etter nr. 12f (kommisjons-
forordning (EF) nr. 1488/94) skal nytt nr. 12g lyde:

“12g. 394 D 0643: Kommisjonsvedtak 94/643/EF av 12.
september 1994 om tilbaketrekking av tillatelser for
plantefarmasøytiske produkter som inneholder
cyhalothrin som aktivt stoff (EFT nr. L 249 av
24.9.1994, s. 18)”.

Artikkel 2
Teksten til vedtak 94/643/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 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/13/06EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 16/95
av 24. februar 1995

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

30



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.4.1995 Nr.13/0031

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. september 1994

om tilbaketrekking av tillatelser for plantefarmasøytiske produkter som inneholder
cyhalothrin som aktivt stoff(*)

(94/643/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92
av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler om
gjennomføringen av den første fasen i arbeidsprogrammet nevnt
i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(1), særlig artikkel 4 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

Cyhalothrin var ett av de 90 aktive stoffene som var omfattet av
første fase av arbeidsprogrammet fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i
direktiv 91/414/EØF(2).

Ingen produsent eller medlemsstat har uttrykt interesse for å
innlemme dette stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF.

Det bør tas i betraktning at de data som er nødvendige for en
revurdering av dette stoffet ikke vil bli framlagt innenfor rammen
av arbeidsprogrammet, og at det derfor bør besluttes at gjeldende
tillatelser for plantefarmasøytiske produkter som inneholder dette
aktive stoffet, skal trekkes tilbake.

Dette vedtak utelukker ikke at cyhalothrin senere kan vurderes
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 i direktiv 91/414/EØF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for plantehelse -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Medlemsstatene skal påse

1. at tillatelser for plantefarmasøytiske produkter som
inneholder cyhalothrin, trekkes tilbake innen seks måneder
etter datoen for dette vedtak,

2. at det fra datoen for dette vedtak ikke gis eller fornyes
tillatelser for plantefarmasøytiske produkter som inneholder
cyhalothrin i henhold til unntaket fastsatt i artikkel 8 nr. 2
i direktiv 91/414/EØF.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. september 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 249 av 24.9.1994, s.
18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/95 av 24. februar
1995 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 366 av 15.12.1992, s. 10.

(2) EFT nr. L 230 av 19.8.1991, s. 1.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 17/95
av 24. februar 1995

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 protokoll 47 ble sist endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 9/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-
avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering)(1).

Kommisjonsmelding 94/C 253/03 om datoer for ikrafttredelse
av rådsdirektiv 89/392/EØF av 14. juni 1989, endret ved direktiv
91/368/EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF, om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om maskiner, veltevern (ROPS) og
vern mot fallende gjenstander (FOPS)(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XXIV etter nr. 3 (kommisjons-
melding C/229/93 s. 3) skal nytt nr. 4 lyde:

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 29, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 76.

(2) EFT nr. C 253 av 10.9.1994, s. 3.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 1995.

For EØS-komiteen

Formann

G.J.L Avery

“4. 94/C 253/03: Datoer for ikrafttredelse av rådsdirektiv
89/392/EØF av 14. juni 1989, endret ved direktiv 91/368/
EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF, om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om maskiner, veltevern
(ROPS) og vern mot fallende gjenstander (FOPS) (EFT
nr. C 253 av 10.9.1994, s. 3)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsmelding 94/C 253/03 på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 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.

95/EØS/13/07
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Rådsdirektiv 91/368/EØF av 20. juni 1991 om endring av direktiv
89/392/EØF fastsetter i artikkel 1 nr. 5 (som endrer artikkel 13 i
direktiv 89/392/EØF) at direktiv 89/392/EØF skal gjelde for
ROPS og FOPS fra 1. juli 1995.

Det er fastsatt en overgangsperiode fra 1. juli 1995 til 31. desember
1995, der produsenten av slike vern kan velge enten å anvende
direktiv 89/392/EØF med endringer eller fortsette å anvende
gjeldende nasjonale bestemmelser som gjennomfører rådsdirektiv
86/295/EØF av 26. mai 1986 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om veltevern (ROPS)(5) og rådsdirektiv 86/296/EØF
av 26. mai 1986 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om vern mot fallende gjenstander (FOPS)(6) (direktiv
91/368/EØF fastsetter i artikkel 2 at direktiv 86/295/EØF og
86/296/EØF oppheves med virkning fra 31. desember 1995).

Fra 1. januar 1996 vil bare direktiv 89/392/EØF med endringer
gjelde for ROPS og FOPS.

Rådsdirektiv 93/44/EØF av 14. juni 1993 om annen endring av
direktiv 89/392/EØF fastsetter i artikkel 2 nr. 1 og 3 at direktiv
89/392/EØF skal gjelde for sikkerhetskomponenter fra 1. januar
1995.

Også i dette tilfellet er det fastsatt en overgangsperiode, fra 1.
januar 1995 til 31. desember 1996, der produsenten av
sikkerhetskomponentene kan velge enten å anvende direktiv
89/392/EØF med endringer eller å anvende de nasjonale
bestemmelser som var i kraft 14. juni 1993, herunder dem som
gjennomfører direktiv 86/295/EØF og 86/296/EØF.

Fra 1. januar 1997 vil bare direktiv 89/392/EØF, sist endret ved
direktiv 93/44/EØF, gjelde for sikkerhetskomponenter.

ROPS og FOPS oppfyller definisjonen av sikkerhetskomponenter
i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i direktiv 93/44/EØF, og ROPS og
FOPS er uttrykkelig nevnt i listen over sikkerhetskomponenter i

vedlegg IV til direktiv 89/392/EØF, som endret ved artikkel 1
nr. 12 bokstav a) i direktiv 93/44/EØF.

Det følger av dette at det i direktiv 91/368/EØF og 93/44/EØF
er fastsatt forskjellige anvendelsesdatoer for de samme produkter
(ROPS og FOPS).

Kommisjonen,

- som tar utgangspunkt i det alminnelige rettsprinsipp at det
ved motstrid mellom to rettsregler av samme rang og samme
art er den siste regel som har forrang,

- som anser det nødvendig å avklare overfor operatørene
datoene for ikrafttredelse av det endrede direktiv
89/392/EØF med hensyn til ROPS og FOPS,

er av den oppfatning at de bestemmelser som skal gjennomføres
i nasjonal lovgivning om veltevern (ROPS) og vern mot fallende
gjenstander (FOPS), er de som er fastsatt i direktiv 89/392/EØF,
sist endret ved direktiv 93/44/EØF, og som

- fra 1. januar 1995 sikrer anvendelse av direktiv
89/392/EØF med endringer på ROPS og FOPS som
markedsføres atskilt,

- gjør det mulig for produsenter i tidsrommet 1. januar 1995
til 31. desember 1996 å anvende på slike vern enten direktiv
89/392/EØF med endringer eller de nasjonale bestemmelser
som var i kraft 14. juni 1993,

- fra 1. januar 1997 sikrer anvendelse bare av direktiv
89/392/EØF med endringer på slike vern.

Merknad:  De nevnte bestemmelser gjelder ikke direktiv
86/663/EØF(7) om motordrevne industritrucker, som omfattes
av bestemmelsene i artikkel 1 nr. 5 i direktiv 91/368/EØF.

Datoer for anvendelse av rådsdirektiv 89/392/EØF av 14. juni 1989 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om maskiner(1), endret ved direktiv 91/368/EØF(2), 93/44/EØF(3)

og 93/68/EØF(4), på veltevern (ROPS) og vern mot fallende gjenstander (FOPS)(*)

(94/C 253/03)

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. C 253 av 10.9.1994, s.
3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/95 av 24. februar
1995 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 183 av 29.6. 1989, s. 9.

(2) EFT nr. L 198 av 22.7.1991, s. 16.

(3) EFT nr. L 175 av 19.7.1993, s. 12.

(4) EFT nr. L 220 av 30.8.1993, s. 1.

(5) EFT nr. L 186 av 8.7.1986, s. 1.

(6) EFT nr. L 186 av 8.7.1986, s. 10.

(7) EFT nr. L 384 av 31.12.1986, s. 12.
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(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 280 av 29.10.1994, s. 83.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 18/95
av 24. februar 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)

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 XIX ble sist 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 94/47/EF av 26. oktober 1994
om vern av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved
kontrakter om kjøp av deltidsbruksrett til fast eiendom(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIX etter nr. 7a (rådsdirektiv 93/13/EØF)
skal nytt nr. 7b lyde:

Utferdiget i Brussel, 24. februar 1995.

For EØS-komiteen

Formann

G.J.L Avery

“7b. 394 L 0047: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/47/EF
av 26. oktober 1994 om vern av kjøperen i forbindelse med
visse aspekter ved kontrakter om kjøp av deltidsbruksrett
til fast eiendom (EFT nr. L 280 av 29.10.1994, s. 83)”.

Artikkel 2
Teksten til direktiv 94/47/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 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.

95/EØS/13/08
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF

av 26. oktober 1994

om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett
til fast eiendom (timeshare-avtaler)(*)

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:

1. Ulikheter i de nasjonale lovgivningene om avtaler om
deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer kan
hindre det indre markeds virkemåte, skape
konkurransevridninger og skille de nasjonale markedene.

2. Formålet med dette direktiv er å skape et minimum av felles
regler på området, som kan sikre at det indre marked virker
tilfredsstillende og dermed beskytte kjøperen. Det er
tilstrekkelig at disse reglene omfatter de aspekter ved
avtaleforholdet som gjelder opplysninger om innholdet i
avtalen og regler for meddelelse av opplysningene, samt
framgangsmåter og regler for heving og fragåelse. Et
direktiv er den rettsakt som er best egnet til å nå dette målet.
Dette direktiv er derfor i samsvar med nærhetsprinsippet.

3. Den juridiske karakter ved rettighetene som er gjenstand
for avtalene omhandlet i dette direktiv, er meget ulik i
medlemsstatene. Det må derfor henvises til de ulike
lovgivningene på en sammenfattende måte, og avtalene må
defineres tilstrekkelig vidt uten at de aktuelle rettighetenes
juridiske karakter blir harmonisert på fellesskapsnivå.

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 280 av 29.10.1994,
s. 83, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/95 av 24. februar
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 299 av 5.11.1993, s. 8.

(2) EFT nr. C 108 av 19.4.1993, s. 1.

(3) Europaparlamentets uttalelse (EFT nr. C 176 av 28.6.1993, s. 95, og
EFT nr. C 255 av 20.9.1993, s. 70), bekreftet 2. desember 1993 (EFT nr.
C 342 av 20.12.1993, s. 3), Rådets felles holdning av 4. mars 1994 (EFT
nr. C 137 av 19.5.1994, s. 42), europaparlamentsbeslutning av 4. mai
1994 (EFT nr. C 205 av 25.7.1994) og Forlikskomiteens felles utkast av
22.9.1994.

4. Dette direktiv tar ikke sikte på å regulere i hvilket omfang
det kan inngås avtaler om deltidsbruksrett til en eller flere
faste eiendommer i medlemstatene, eller det rettslige
grunnlager for slike avtaler.

5. I praksis er avtaler om deltidsbruksrett til en eller flere faste
eiendommer forskjellige fra utleieavtaler. Forskjellen
kommer bl.a. til uttrykk i betalingsmåten.

6. Det viser seg på markedet at det for hoteller, hotelleiligheter
og lignende former for ferieboliger inngås avtaler som
tilsvarer dem som har gjort dette direktiv nødvendig.

7. Det bør unngås at det gis villedende eller ufullstendige
opplysninger ved stiftelse eller overdragelse av
deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer.
Opplysningene bør utfylles med et dokument som skal
stilles til rådighet for enhver som ber om det. Opplysningene
i tilleggsdokumentet må også inngå i avtalen om
deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer.

8. For å sikre kjøperen et høyt beskyttelsesnivå og i betraktning
av de særlige forhold ved ordningene med deltidsbruksrett
til fast eiendom, må avtalen om deltidsbrukrett til en eller
flere faste eiendommer inneholde visse minsteopplysninger.

9. For å gi kjøperen effektiv beskyttelse på dette området bør
det fastsettes minsteforpliktelser som selgeren skal oppfylle
overfor kjøperen.

10. Avtalen om deltidsbruksrett til en eller flere faste
eiendommer må utarbeides på språket eller ett av språkene
i den medlemsstat der kjøperen er bosatt, eller på språket
eller ett av språkene i den medlemsstat der kjøperen er
statsborger; språket må være ett av Fellesskapets offisielle
språk. Den medlemsstat der kjøperen er bosatt, kan
imidlertid kreve at avtalen skal utarbeides på ett eller flere
av medlemsstatens språk så lenge dette eller disse er blant
Fellesskapets offisielle språk. Det må foreligge en bekreftet
oversettelse av avtalen med sikte på de formaliteter som
skal oppfylles i den medlemsstat der eiendommen ligger.
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 0011. For å gi kjøperen bedre mulighet til å vurdere hvilke
forpliktelser og rettigheter som følger av avtalene, bør
vedkommende gis en frist for å kunne gå fra avtalen uten å
angi grunn, ettersom den faste eiendommen ofte ligger i en
annen stat enn kjøperens og er omfattet av en annen
lovgivning enn den som gjelder i kjøperens stat.

12. Et krav fra selgeren om betaling av forskudd før utløpet av
kjøperens frist for å kunne gå fra avtalen uten å angi grunn,
kan redusere kjøperens beskyttelse. Det bør derfor være
forbud mot betaling av forskudd før utløpet av nevnte frist.

13. Når en avtale om deltidsbruksrett til en eller flere faste
eiendommer heves eller fragås og prisen helt eller delvis er
dekket av en kreditt som ytes kjøperen av selgeren eller av
tredjemann på grunnlag av en avtale mellom tredjemann
og selgeren, bør kredittavtalen kunne heves uten kostnader
for kjøperen.

14. I visse tilfeller er det en risiko for at forbrukeren mister den
beskyttelse som er fastsatt i dette direktiv dersom avtalen
underkastes lovgivningen i en tredjestat. Dette direktiv bør
derfor inneholde bestemmelser som tar sikte på å unngå
denne risikoen.

15. Det påligger medlemsstatene å vedta tiltak som skal sikre
at selgeren oppfyller sine forpliktelser -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Formålet med dette direktiv er å foreta en tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om beskyttelse av kjøperen
i forbindelse med visse aspekter ved avtaler som direkte eller
indirekte gjelder deltidsbruksrett til en eller flere faste
eiendommer.

Dette direktiv gjelder bare følgende aspekter ved bestemmelsene
i avtalen:

- opplysninger om innholdet i avtalen og reglene for
meddelelse av slike opplysninger,

- framgangsmåtene og reglene for heving og fragåelse.

Medlemsstatene har fortsatt myndighet med hensyn til de øvrige
aspekter, bl.a. fastlegging av den juridiske karakter ved
rettighetene som er gjenstand for avtalene omhandlet i dette
direktiv.

Artikkel 2
I dette direktiv menes med

- «avtale som direkte eller indirekte gjelder deltidsbruksrett
til en eller flere faste eiendommer», heretter kalt «avtale»:
enhver avtale eller ethvert sett avtaler som inngås for minst
tre år, der en tinglig rett eller en hvilken som helst annen

bruksrett til en eller flere faste eiendommer i et tidsrom av
året som er fastlagt eller kan fastlegges, og som ikke kan
være under en uke, direkte eller indirekte skapes eller
overdras eller forpliktes overdratt mot betaling av en samlet
pris,

- «fast eiendom»: enhver eiendom eller del av eiendom som
brukes som bolig, og som rettigheten som er gjenstand for
avtalen, er knyttet til,

- «selger»: enhver fysisk eller juridisk person som ved de
avtaleinngåelser som omfattes av dette direktiv, i
forbindelse med sitt yrke stifter, overdrar eller forplikter
seg til å overdra rettigheten som er gjenstand for avtalen,

- «kjøper»: enhver fysisk person som i forbindelse med de
avtaleinngåelser som omfattes av dette direktiv, for et
formål som ikke kan anses å ha tilknytning til
vedkommendes yrkesvirksomhet, får overdratt rettigheten
som er gjenstand for avtalen, eller som rettigheten som er
gjenstand for avtalen, skapes til fordel for.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette tiltak for å

sikre at selgeren forpliktes til å utlevere til enhver som ber
om opplysninger om den faste eiendommen eller de faste
eiendommene, et dokument som i tillegg til en generell
beskrivelse av eiendommen eller eiendommene minst skal
inneholde kortfattede og nøyaktige opplysninger som angitt
i bokstav a) til g), i) og l) i vedlegget, samt angivelse av
hvordan ytterligere opplysninger kan skaffes.

2. Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette at alle
opplysninger som er nevnt i nr. 1, og som skal finnes i
dokumentet nevnt i nr. 1, utgjør en integrerende del av
avtalen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene,
kan endringer av opplysningene i dokumentet nevnt i nr. 1
foretas bare som følge av omstendigheter som selgeren ikke
selv er herre over.

Endringer av disse opplysningene skal meddeles kjøperen
før avtalen inngås. Endringene skal framgå uttrykkelig av
avtalen.

3. I all reklame for den aktuelle faste eiendommen skal det
opplyses om at det er mulig å få dokumentet nevnt i nr. 1,
og om hvor det kan fås.

Artikkel 4
Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette

- at avtalen, som skal være skriftlig, minst skal inneholde
opplysningene nevnt i vedlegget,

- at avtalen og dokumentet nevnt i artikkel 3 nr. 1 blant
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Fellesskapets offisielle språk etter kjøperens valg skal
utarbeides enten på språket eller ett av språkene i
medlemsstaten der kjøperen er bosatt, eller på språket eller
ett av språkene i medlemsstaten der kjøperen er statsborger.
Imidlertid kan medlemsstaten der kjøperen er bosatt, kreve
at avtalen under alle omstendigheter skal utarbeides minst
på ett eller flere av medlemsstatens språk så lenge dette
eller disse er blant Fellesskapets offisielle språk, og

- at selgeren skal utlevere til kjøperen en bekreftet oversettelse
av avtalen til språket eller ett av språkene i medlemsstaten
der den faste eiendommen ligger; språket må være ett av
Fellesskapets offisielle språk.

Artikkel 5
Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette følgende:

1) i tillegg til de muligheter kjøperen har etter nasjonal
lovgivning til å få avtaler erklært ugyldige, skal ved-
kommende ha rett til følgende:

- rett til å gå fra avtalen uten å angi grunn innen en frist
på ti kalenderdager etter at begge parter har undertegnet
avtalen eller begge parter har undertegnet en bindende,
midlertidig avtale. Når den tiende dagen er en offentlig
helligdag, forlenges fristen til den førstkommende
virkedagen,

- dersom avtalen på tidspunktet for begge parters
undertegning av avtalen eller begge parters
undertegning av en bindende, midlertidig avtale ikke
inneholder opplysningene nevnt i bokstav a), b), c),
d) 1, d) 2, h), i), k), l) og m) i vedlegget, skal kjøperen
ha rett til å heve avtalen innen en frist på tre måneder
fra dette tidspunktet. Dersom de aktuelle
opplysningene gis innen fristen på tre måneder, skal
kjøperen fra tidspunktet for meddelelsen av
opplysningene ha den fristen til å gå fra avtalen som
er angitt i første strekpunkt,

- dersom kjøperen ved utløpet av fristen på tre måneder
fastsatt i andre strekpunkt ikke har benyttet seg av
retten til heving, og dersom avtalen ikke inneholder
opplysningene nevnt i bokstav a), b), c), d) 1, d) 2, h),
i), k), l) og m) i vedlegget, skal vedkommende fra
dagen etter utløpet av denne fristen ha den fristen til å
gå fra avtalen som er angitt i første strekpunkt,

2) dersom kjøperen ønsker å gjøre bruk av rettighetene
omhandlet i nr. 1, skal vedkommende på en måte som kan
bevises i samsvar med nasjonal lovgivning, innen fristens
utløp underrette den person hvis navn og adresse er oppført
i avtalen for dette formål, etter de nærmere regler fastlagt i
avtalen i henhold til bokstav l) i vedlegget; fristen anses
overholdt dersom underretningen, når den gis skriftlig, er
sendt innen fristens utløp,

3) dersom kjøperen gjør bruk av rettigheten omhandlet i nr. 1
første strekpunkt, kan vedkommende eventuelt bare
forpliktes til å godtgjøre de utgifter som etter nasjonal
lovgivning anses påløpt i forbindelse med at avtalen er
inngått og fragått, og som er knyttet til rettslige handlinger
som skal foretas innen utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 1
første strekpunkt. Slike utgifter skal nevnes uttrykkelig i
avtalen,

4) dersom kjøperen benytter hevingsretten omhandlet i nr. 1
andre strekpunkt, skal vedkommende ikke betale erstatning.

Artikkel 6
Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette at enhver
forskuddsbetaling fra kjøperen er forbudt før utløpet av det
tidsrom da fragåelsesretten kan benyttes.

Artikkel 7
Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette at

- dersom prisen helt eller delvis er dekket av en kreditt som
ytes av selgeren, eller

- dersom prisen helt eller delvis er dekket av en kreditt som
tredjemann yter kjøperen på grunnlag av en avtale mellom
tredjemann og selgeren,

skal kredittavtalen heves uten at det kan kreves erstatning når
kjøperen benytter retten fastsatt i artikkel 5 til å heve eller gå fra
avtalen.

Medlemsstatene skal fastsette nærmere bestemmelser om heving
av kredittavtalen.

Artikkel 8
Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette at ethvert vilkår
der kjøperen fraskriver seg de rettigheter som er omhandlet i
dette direktiv, eller der selgeren fritas for de forpliktelser som
følger av dette direktiv, ikke binder kjøperen etter nasjonale
bestemmelser.

Artikkel 9
Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for at
kjøperen, uansett hvilken lovgivning som får anvendelse, ikke
mister den beskyttelse dette direktiv gir når den faste eiendommen
ligger på en medlemsstats territorium.

Artikkel 10
Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette følgene av at
bestemmelsene i dette direktiv ikke overholdes.

Artikkel 11
Dette direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene vedtar
eller opprettholder bestemmelser som sikrer en bedre beskyttelse
av kjøperen på det området dette direktiv omhandler, med
forbehold for de forpliktelser som følger av traktaten.
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For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President

For Rådet

J. EKHOFF

Formann

Utferdiget i Strasbourg, 26. oktober 1994.

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.

Artikkel 13
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
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Artikkel 12
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som

er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 30
måneder etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal
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VEDLEGG
Opplysninger som avtalen omhandlet i artikkel 4 minst skal inneholde

a) partenes navn og bosted med nøyaktig angivelse av selgerens juridiske status ved avtalens inngåelse
samt av eierens navn og bosted,

b) nøyaktig angivelse av den rettighet som er gjenstand for avtalen samt angivelse av vilkårene for å
benytte rettigheten på den medlemsstats eller de medlemsstaters territorium der den faste
eiendommen eller de faste eiendommene ligger, og angivelse av om disse vilkår er oppfylt eller,
dersom de ikke er oppfylt, hvilke vilkår som ennå ikke er oppfylt,

c) når rettigheten gjelder en bestemt fast eiendom, en nøyaktig beskrivelse av den og dens beliggenhet,

d) dersom den faste eiendommen er under oppførelse:

1) hvor langt byggearbeidet er kommet,

2) en rimelig vurdering av når den faste eiendommen kan ferdigstilles,

3) dersom det dreier seg om en bestemt fast eiendom, nummeret på byggetillatelsen samt
fullstendig navn og adresse på vedkommende myndighet eller myndigheter,

4) status for arbeidet med de fellestjenester som er nødvendige for å ta i bruk den faste eiendommen
(tilknytning til gass, elektrisitet, vann, telefon),

5) garanti for den faste eiendommens ferdigstillelse og, for det tilfellet at den ikke ferdigstilles,
for tilbakebetaling av enhver foretatt betaling, samt eventuelt på hvilke vilkår garantien gis,

e) de fellestjenester (belysning, vann, vedlikehold, renovasjon) som kjøperen har eller vil få adgang
til, og vilkårene for dette,

f) de fellesanlegg, f.eks. svømmebasseng, badstu osv. som kjøperen har eller eventuelt vil få adgang
til, og eventuelt vilkårene for dette,

g) prinsippene for vedlikehold og reparasjon samt administrasjon og drift av den faste eiendommen,

h) nøyaktig angivelse av det tidsrommet rettigheten som er gjenstand for avtalen, kan benyttes, og
eventuelt ordningens varighet; angivelse av fra hvilken dato kjøperen kan benytte rettigheten som
er gjenstand for avtalen,

i) den pris kjøperen skal betale for å benytte rettigheten som er gjenstand for avtalen; et anslag over
det beløp kjøperen skal betale for å bruke fellesanlegg og fellestjenester; beregningsgrunnlaget for
utgifter i forbindelse med kjøperens bruk av den faste eiendommen, lovbestemte utgifter (skatter,
avgifter osv.) og andre administrasjonsutgifter (administrasjon, vedlikehold, reparasjoner),

j) angivelse av at overdragelsen ikke vil være forbundet med andre kostnader, avgifter eller forpliktelser
enn dem som er fastlagt i avtalen,

k) eventuell mulighet for å delta i en ordning med bytte og/eller videresalg av rettigheten som er
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 00gjenstand for avtalen, samt eventuelle utgifter dersom denne ordningen ivaretas av selgeren eller
en tredjemann som er utpekt av ham i avtalen,

l) opplysninger om hevings- og fragåelsesretten og angivelse av hvem en eventuell underretning om
heving eller fragåelse skal rettes til, samt angivelse av vilkårene for underretningen; nøyaktig
angivelse av arten og størrelsen på de utgifter kjøperen skal betale i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i
dette direktiv dersom vedkommende benytter fragåelsesretten; eventuelt opplysninger om reglene
for å heve en kredittavtale knyttet til avtalen dersom avtalen heves eller fragås,

m) dato og sted for hver av partenes undertegning av avtalen.
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