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96/EØS/11/01EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 68/95
av 15. desember 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 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
44/95 av 27. september 1995 om endring av EØS-avtalens
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifi-
sering)(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1102/95 av 16. mai 1995 om
endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/
90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 14 (rådsforordning (EØF)
nr. 2377/90) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 R 1102: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1102/95 av
16. mai 1995 (EFT nr. L 110 av 16.5.1995, s. 9)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1102/95 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. januar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For EØS-komiteen
Formann

E. Berg

(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT nr. L 110 av 16.5.1995, s. 9.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1102/95

av 16. mai 1995

om endring av vedlegg I, II og III 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)

For kontrollen av restmengder, som fastsatt i Fellesskapets
regelverk på området, bør maksimumsgrenser for restmengder
vanligvis fastsettes for målvev i lever eller nyrer. Imidlertid er
lever og nyrer ofte fjernet fra dyreskrotter i internasjonal handel,
og det bør derfor også fastsettes grenseverdier for muskel- eller
fettvev.

Dersom veterinærpreparater er beregnet på å tilføres eggleggende
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, bør det også fastsettes
grenseverdier for egg, melk eller honning.

Tilmicosin bør tas med i vedlegg I til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

Romifidin, detomidin, humant choriongonadotropin, brotizolam,
kalsiumhypofosfitt, kalsiumacetat, kalsiumpropionat,
kalsiumbenzoat, kalsiumsalt av eplesyre, kalsiumklorid,
kalsiumsulfat, kalsiumhydroksid, kalsiumoksid, kalsiumfosfat,
kalsiumpolyfosfater, kalsiumsilikat, kalsiumglukonat,
kalsiumkarbonat og kalsiumstearat bør på grunn av den
nåværende bruk innen veterinærmedisin tas med i vedlegg II til
forordning (EØF) nr. 2377/90.

Humant choriongonadotropin, kalsiumhypofosfitt,
kalsiumacetat, kalsiumpropionat, kalsiumbenzoat, kalsiumsalt
av eplesyre, kalsiumklorid, kalsiumsulfat, kalsiumhydroksid,
kalsiumoksid, kalsiumfosfat, kalsiumpolyfosfater, kalsiumsilikat,
kalsiumglukonat, kalsiumkarbonat og kalsiumstearat bør tas med
i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90. Ved ekstrapolering
av vitenskapelige data skal denne klassifiseringen i vedlegg II
gjelde for alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler.

For å muliggjøre gjennomføringen av vitenskapelige
undersøkelser bør netobimin tas med i vedlegg III til forordning
(EØF) nr. 2377/90.

Det bør fastsettes en frist på 60 dager før denne forordning trer
i kraft, for å gi medlemsstatene mulighet til å foreta de
tilpasninger som på bakgrunn av bestemmelsene i denne
forordning måtte være nødvendige i tillatelsene til å markedsføre
de aktuelle veterinærpreparatene gitt i henhold til rådsdirektiv
81/851/EØF(3), sist endret ved direktiv 93/40/EØF(4).

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. 3059/94(2), særlig artikkel 6, 7
og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis
fastsettes maksimumsgrenser for restmengder av alle
farmakologisk virksomme stoffer brukt i Fellesskapet i
veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr bestemt til
næringsmiddelproduksjon.

Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsettes etter at
Komiteen for veterinærpreparater har gjennomgått alle viktige
opplysninger om hvorvidt restmengdene av det aktuelle stoff er
skadelige for forbrukeren av næringsmidler av animalsk
opprinnelse, og om restmengdenes innvirkning på industriell
bearbeiding av næringsmidler.

Ved fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse må
det angis i hvilke dyrearter slike restmengder kan forekomme,
hvilke nivåer som kan tillates for hvert av de aktuelle kjøttvev
fra det behandlede dyr (målvev), og hvilken type restmengde
som skal kontrolleres (restmarkør).

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 110 av 10.5.1995, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/95 av 15. desember 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 323 av 16.12.1994, s. 15.

(3) EFT nr. L 317 av 6.11.1981. s. 1.

(4) EFT nr. L 214 av 24.8.1993, s. 31.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.3.1996 Nr.11/0003

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 og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 60. dag etter at den er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 16. mai 1995.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

A. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

Under overskriften «1. Antiinfektiva» skal nytt nr. 1.2.4.2 lyde:

1.2.4. Makrolider

B. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

Under overskriften «1. Uorganiske kjemiske forbindelser» skal nytt nr. 1.5 lyde:

     Farmakologisk virksomme stoffer     Dyrearter Andre bestemmelser

«1.5. Kalsiumacetat

Kalsiumbenzoat

Kalsiumkarbonat

Kalsiumklorid

Kalsiumglukonat

Kalsiumhydroksid

Kalsiumhypofosfitt

Kalsiumsalt av eplesyre

Kalsiumoksid

Kalsiumfosfat

Kalsiumpolyfosfater

Kalsiumpropionat

Kalsiumsilikat

Kalsiumstearat

Kalsiumsulfat

Farmakologisk

virksomme

stoffer

«1.2.4.2. Tilmicosin

         Restmarkør Dyrearter    MRL   Målvev  bestemmelser

        Tilmicosin Sau

Svin

Sau

1 000 µ/kg

50 µ/kg

50 µ/l

Lever, nyre

Muskel, fett

Melk»

Alle arter som brukes til produksjon
av næringsmidler»

Under overskriften «2. Organiske forbindelser» skal nytt nr. 2.12 til 2.15 lyde:

   «2.12. Romifidin Dyr av hestefamilien Bare til terapeutisk bruk

 2.13. Detomidin Storfe, dyr av hestefamilien Bare til terapeutisk bruk

 2.14. Brotizolam Storfe Bare til terapeutisk bruk

 2.15. Humant choriongonadotropin Alle arter som brukes til

Andre

     Farmakologisk virksomme stoffer     Dyrearter Andre bestemmelser

produksjon av næringsmidler»
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C. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

Under overskriften «2. Parasittmidler» skal nr. 2.1.1.7 lyde:

2.1. Midler som virker på endoparasitter

2.1.1. Benzimidazoler og pro-benzimidazoler

Farmakologisk

virksomme

stoffer

Andre

«2.1.1.7. Netobimin Summen av netobimin

og albendazol og

metabolitter av

albendazol målt

som2-amino-

benzimidazolsulfon

Restmarkør           Dyrearter            MRL         Målvev      bestemmelser

Storfe, sau, geit 1 000  µg/kg

   500  µg/kg

   100  µg/kg

   100  µg/kg

Lever

Nyre

Muskel, fett

Melk

Midlertidige MRL
utløper 31. juli 1997»
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Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg

(1) EFT nr. L 224 av 21.9.1995, s. 34, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
35 av 21.9.1995, s. 1.

(2) EFT nr. L 125 av 8.6.1995, s. 23.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 69/95
av 15. desember 1995

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

96/EØS/11/02

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 IX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 24/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
IX (Finansielle tjenester)(1).

Kommisjonsdirektiv 95/15/EF av 31. mai 1995 om tilpassing av
rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning
med omsyn til den tekniske definisjonen av “sone A” og
vektlegginga av aktiva som er krav med uttrykkjeleg garanti frå
Dei europeiske fellesskapa(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg IX nr. 18 (rådsdirektiv 89/647/EØF) skal nytt
strekpunkt lyde:

“- 395 L 0015: Kommisjonsdirektiv 95/15/EF av 31. mai
1995 (EFT nr. L 125 av 8.6.1995, s. 23)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 95/15/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. januar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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KOMMISJONSDIREKTIV 95/15/EF

av 31. mai 1995

om tilpassing av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning
med omsyn til den tekniske definisjonen av «sone A» og vektlegginga av aktiva

som er krav med uttrykkjeleg garanti frå Dei europeiske fellesskapa(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 125 av 8. 6. 1995, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/95 av 15. desember 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

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

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLES-
SKAPA HAR-

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til direktiv 89/647/EØF av 18. desember 1989 om
kredittinstitusjoners kapitaldekning(1), endra ved direktiv 92/30/
EØF(2), særleg artikkel 9, og

ut frå desse synsmåtane:

I artikkel 2 nr. 1 andre strekpunktet i direktiv 89/647/EØF er
«sone A» definert som «alle medlemsstater og alle andre land
som er fulle medlemmer av Organisasjonen for økonomisk
samarbeid og utvikling (OECD), og land som har inngått
særavtaler om lån med Det internasjonale valutafond (IMF)
innenfor rammen av fondets generelle låneordninger (GAB)».

Til no har fullt medlemskap i OECD vore sett på som det
høvelegaste kriteriet for å vurdere skilnader i kredittrisikoen
mellom statar når det gjeld vektlegginga av aktiva som er krav
på eller uttrykkjeleg er garanterte av desse statane.

Fleire statar har nådd eit høgare utviklingsnivå og oppnådd
demokratisk og økonomisk fridom i samsvar med dei allmenne
prinsippa for medlemskap i OECD, noko som fører til at talet på
fulle medlemmer av OECD aukar.

Av tilsynsomsyn er det viktig at alle dei statane som høyrer til
«sone A», held fram med å vere kredittverdige. Difor bør det
takast med eit kriterium til i definisjonen av «sone A». Dette
kriteriet skal ha til følgje at ein stat som reforhandlar den statlege
utanlandsgjelda si, skal stengjast ute frå «sone A» i eit tidsrom
på fem år. Det same kriteriet er teke med i Basel-avtala om
kapitaldekking, og det er ønskjeleg at det er samsvar mellom
fellesskapsføresegnene og denne avtala.

I artikkel 9 nr. 1 andre strekpunktet i direktiv 89/647/EØF er det
fastsett at tekniske tilpassingar som gjeld endring av definisjonen

av «sone A» i artikkel 2, skal vedtakast etter den framgangsmåten
som er fastsett i artikkel 9 nr. 2.

Då direktiv 89/647/EØF vart vedteke, vart det ikkje rekna med at
lån kunne verte uttrykkjeleg garanterte av Dei europeiske
fellesskapa. Difor vart det ikkje uttrykkjeleg fastsett i direktivet
at vektlegginga kunne reduserast, og følgjeleg har slike aktiva
som er garanterte av Dei europeiske fellesskapa, no ei vektlegging
på 100 %.

I artikkel 6 nr. 1 bokstav a) nr. 3 og 7 i direktiv 89/647/EØF er
det likevel fastsett at nullvektlegging kan nyttast for aktiva som
er krav på Dei europeiske fellesskapa,
og for aktiva som dei rette styresmaktene meiner at det er stilt
fullnøyande trygd for i form av verdipapir utferda av Dei
europeiske fellesskapa.

Det er ikkje høveleg å nytte ei vektlegging på 100 % for aktiva
med uttrykkjeleg garanti frå Dei europeiske fellesskapa, og
nullvektlegging bør nyttast for å sikre samsvar med artikkel 6 nr.
1 bokstav a) nr. 3 og 7.

I artikkel 9 nr. 1 fjerde strekpunktet i direktiv 89/647/EØF er det
fastsett at tekniske tilpassingar som gjeld endring av definisjonen
av dei aktivaa som er oppførde i artikkel 6, for å ta omsyn til
utviklinga på finansmarknadene, skal vedtakast etter den
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 9 nr. 2.

Dette direktivet er relevant for Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet (EØS), og den framgangsmåten som er fastsett
i artikkel 99 i avtala om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet, har vorte følgd.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Det rådgjevande utvalet for bankspørsmål -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
I artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/647/EØF vert den følgjande setninga
lagd til i andre strekpunktet:



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.11/ 7.3.1996

 00

08

«Land som reforhandler sin statlige utenlandsgjeld, skal
imidlertid utelukkes fra «sone A» i et tidsrom på fem år.»

Artikkel 2
I artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i direktiv 89/647/EØF skal nr. 4 lyde:

«4. eiendeler i form av fordringer med uttrykkelig garanti
fra sentrale myndigheter eller sentralbanker i sone A
eller fra De europeiske fellesskap,».

Artikkel 3
1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene

som er naudsynte for å rette seg etter artikkel 1 i dette
direktivet, innan 30. september 1995. Dei skal straks melde
frå til Kommisjonen om dette.

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

2. Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen
om dei tiltaka som er gjorde i medhald av artikkel 2 i
dette direktivet.

Artikkel 4
Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 5
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 31. mai 1995.

For Kommisjonen

Mario MONTI

Medlem av Kommisjonen



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.3.1996 Nr.11/0009

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg
(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT nr. L 143 av 27.6.1995, s. 75.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 70/95
av 15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

96/EØS/11/03

“41a. 395 L 0019: Rådsdirektiv 95/19/EF av 19. juni 1995
om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og
innkreving av avgifter for bruk av infrastrukturen (EFT
nr. L 143 av 27.6.1995, s. 75)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 95/19/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. januar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsdirektiv 95/19/EF av 19. juni 1995 om fordeling av
jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk
av infrastrukturen(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 41 (rådsforordning (EØF) nr.
2183/78) skal nytt nr. 41a lyde:
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RÅDSDIREKTIV 95/19/EF

av 19. juni 1995

om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter
for bruk av infrastrukturen(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 75,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

En større integrasjon innen Fellesskapets transportsektor er et
viktig element i det indre marked, og jernbanene utgjør en
vesentlig del av Fellesskapets transportsektor.

Når prinsippet om fri adgang til å yte tjenester anvendes på
jernbanesektoren, må det tas hensyn til sektorens særtrekk.

Rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 om utvikling av
Fellesskapets jernbaner(4) fastsetter visse rettigheter for
jernbaneforetak og internasjonale sammenslutninger av
jernbaneforetak når det gjelder adgang til internasjonal
jernbanetransport.

Det er viktig å sikre at jernbaneforetakene og de internasjonale
sammenslutninger de utgjør, har full nytte av de nye
adgangsrettigheter når de utfører tjenestene nevnt i artikkel 10 i
direktiv 91/440/EØF. Det bør derfor opprettes en ikke-
diskriminerende og ensartet ordning i Fellesskapet for fordeling
av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for
bruk av infrastrukturen.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 143 av 27. 6. 1995, s. 75, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/95 av 15. desember 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 24 av 28.1.1994, s. 2 og EFT nr. C 225 av 13.8.1994, s. 11.

(2) Uttalelse avgitt 14. september 1994 (EFT nr. C 393 av 31.12.1994,
s. 56).

(3) Europaparlamentsuttalelse av 3. mai 1994 (EFT nr. C 205 av 25.7.1994,
s. 38), Rådets felles holdning av 21. november 1994 (EFT nr. C 354 av
13.12.1994, s. 19) og Europaparlamentsbeslutning av 14. mars 1995 (EFT
nr. C 89 av 10.4.1995, s. 31).

(4) EFT nr. L 237 av 24.8.1991, s. 25.

Virkeområdet til direktiv 91/440/EØF, herunder unntakene for
regional transport og transport i byer og forsteder som er fastsatt
der, bør opprettholdes idet det presiseres at også
transportvirksomhet i form av pendeltransport gjennom tunnelen
under Kanalen er utelukket fra nevnte direktivs virkeområde.

I henhold til nærhetsprinsippet bør Fellesskapet fastsette
hovedprinsippene for ordningen, idet ansvaret for å utarbeide
nærmere regler for den relevante praktiske gjennomføring
overlates til medlemsstatene.

Medlemsstatene bør sørge for tilstrekkelig fleksibilitet når det
gjelder fordelingen av infrastrukturkapasitet for å sikre effektiv
og optimal bruk av infrastrukturen.

Det er imidlertid nødvendig å gi visse fortrinnsretter ved
fordelingen av infrastrukturkapasitet, særlig til offentlige tjenester
og tjenester utført på en bestemt jernbaneinfrastruktur.

Det er dessuten nødvendig å sørge for adgang til å gi særretter
ved fordeling av infrastrukturkapasitet dersom rettene er helt
nødvendige for å sikre tilfredsstillende transport eller å sørge
for finansiering av ny infrastruktur.

Endelig bør infrastrukturadministrasjonens finansielle situasjon
gjøre det mulig å dekke infrastrukturkostnadene.

På den annen side er det nødvendig å fastsette ikke-
diskriminerende vilkår når det gjelder innkreving av avgifter
for bruk av infrastrukturen på det samme marked.

Effektiv bruk av infrastrukturkapasiteten gjør det nødvendig med
felles generelle kriterier for fastsettelse av avgiftene.

På bakgrunn av et generelt ønske om oversikt og ikke-
diskriminering bør det fastsettes felles regler for ordninger for
fordeling av infrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for
bruk av infrastrukturen.

I trafikksikkerhetens interesse bør jernbaneforetak inneha et
sikkerhetssertifikat for å få adgang til en bestemt infrastruktur,
basert på visse felles kriterier og nasjonale bestemmelser og
utstedt for den benyttede infrastruktur av vedkommende
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c) «infrastrukturforvaltning»: ethvert offentlig organ eller
foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og
vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen samt for å forvalte
kontroll- og sikkerhetssystemene,

d) «ruteleie»: den infrastrukturkapasitet som er nødvendig for
å kjøre et tog fra et sted til et annet på et bestemt tidspunkt,

e) «fordeling»: et fordelingsorgans tildeling av jernbaneinfra-
strukturkapasitet,

f) «fordelingsorgan»: den myndighet eller infrastruktur-
forvaltning som medlemsstatene har utpekt til å fordele
infrastrukturkapasitet.

AVSNITT II

Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet

Artikkel 3
Hver medlemsstat skal utpeke fordelingsorganet i samsvar med
kravene i dette direktiv. Fordelingsorganet, som skal kjenne til
samtlige disponible ruteleier, skal særlig påse

- at jernbaneinfrastrukturkapasiteten fordeles på et rimelig
og ikke-diskriminerende grunnlag,

- at framgangsmåten for fordeling, med forbehold for
artikkel 4 og artikkel 5, tillater effektiv og optimal bruk av
infrastrukturen.

Artikkel 4
1. Medlemsstatene kan treffe nødvendige tiltak for å sikre at

det ved fordelingen av jernbaneinfrastrukturkapasitet gis
fortrinnsrett til følgende former for jernbanetransport:

a) tjenester som ytes av hensyn til offentligheten, som
definert i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 av
26. juni 1969 om medlemsstatenes tiltak i forbindelse
med forpliktelser som har sammenheng med begrepet
offentlig tjenesteytelse innen transport med jernbane,
på vei og innlands vannve(1),

b) tjenester som utføres helt eller delvis på infrastruktur
som er bygd eller utviklet spesielt for slike tjenester
(høyhastighetslinjer eller særskilte fraktelinjer), med
forbehold for traktatens artikkel 85, 86 og 90.

Denne bestemmelse får uten forskjellsbehandling
anvendelse for alle tjenester som utøves i henhold til
artikkel 1, og som med hensyn til særtrekk og ytelser er
sammenlignbare.

myndighet. De bør også inngå de nødvendige administrative,
tekniske og finansielle avtaler med infrastrukturadministrasjonen.

Det er nødvendig å sikre mulighet for at beslutninger som er
truffet av vedkommende myndigheter og organer i forbindelse
med fordelingen av infrastrukturkapasitet og innkrevingen av
avgifter for bruk av infrastrukturen, kan prøves for en uavhengig
myndighet. Denne mulighet er nødvendig særlig for å løse
eventuelle interessekonflikter i de tilfeller infrastruktur-
administrasjonen utøver transportvirksomhet og samtidig er
ansvarlig for fordelingen av ruteleier og/eller innkrevingen av
avgifter for bruk av infrastrukturen -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVSNITT I

Formål og virkeområde

Artikkel 1
1. Formålet med dette direktiv er å fastsette prinsippene og

framgangsmåtene som skal følges ved fordelingen av
jernbaneinfrastruktur og innkrevingen av avgifter for bruk
av infrastrukturen når det gjelder jernbaneforetak som er
etablert eller som etablerer seg i Fellesskapet, og de
internasjonale sammenslutninger de utgjør, når foretakene
og sammenslutningene utøver tjenestene nevnt i artikkel 10
i direktiv 91/440/EØF på vilkårene i nevnte artikkel.

2. Jernbaneforetak hvis virksomhet omfatter bare transport i
byer og forsteder eller regional transport, er utelukket fra
dette direktivs virkeområde.

Jernbaneforetak og internasjonale sammenslutninger hvis
virksomhet omfatter bare pendeltransport av veigående
kjøretøyer gjennom tunnelen under Kanalen, er også
utelukket fra dette direktivs virkeområde.

3. Jernbaneinfrastrukturkapasiteten skal fordeles ved tildeling
av ruteleier i henhold til Fellesskapets regelverk og nasjonal
lovgivning.

Artikkel 2
I dette direktiv menes med

a) «jernbaneforetak»: ethvert privat eller offentlig foretak hvis
hovedvirksomhet er transport av gods og/eller passasjerer
med jernbane, der foretaket forplikter seg til å sørge for
trekkraften,

b) «internasjonal sammenslutning»: enhver sammenslutning
av minst to jernbaneforetak etablert i ulike medlemsstater
med sikte på å drive internasjonal transportvirksomhet
mellom medlemsstater,

(1) EFT nr. L 156 av 28.6.1969, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning
(EØF) nr. 1893/91 (EFT nr. L 169 av 29.6.1991, s. 1).
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2. Når det gjelder tjenester som utføres i samsvar med nr. 1
bokstav a), kan medlemsstatene godtgjøre økonomiske tap
hos infrastrukturforvaltningen som skyldes forpliktelsen til
å tildele en viss infrastrukturkapasitet av hensyn til offentlige
tjenester.

Artikkel 5
Medlemsstatene kan på et ikke-diskriminerende grunnlag og med
forbehold for traktatens artikkel 85, 86 og 90 gi jernbaneforetak
som utfører visse typer tjenester, eller som utfører dem i visse
områder, særretter med hensyn til fordelingen av
infrastrukturkapasitet dersom rettene er nødvendige for å sikre
offentlige tjenester på et tilfredsstillende nivå eller effektiv bruk
av infrastrukturkapasiteten eller for å sørge for finansiering av
ny infrastruktur.

AVSNITT III

Innkreving av avgifter for bruk av infrastrukturen

Artikkel 6
1. Infrastrukturforvaltningens regnskap skal under vanlige

forretningsvilkår i et rimelig tidsrom minst vise balanse
mellom på den ene side inntektene fra avgifter for bruk av
infrastrukturen og offentlige tilskudd, og på den andre side
infrastrukturkostnadene.

2. Infrastrukturforvaltningen kan finansiere utvikling av
infrastrukturen, herunder tilførsel eller fornyelse av
materielle anleggsmidler, og få utbytte av anvendt kapital.

Artikkel 7
Avgifter for tjenester av tilsvarende art i samme marked skal
innkreves uten diskriminering.

Etter konsultasjon med infrastrukturforvaltningen skal
medlemsstatene fastlegge bestemmelser for fastsettelse av
avgiftene. Bestemmelsene skal gi infrastrukturforvaltningen
mulighet til å markedsføre den disponible infrastrukturkapasitet
på en effektiv måte.

Artikkel 8
1. Avgiftene som betales til infrastrukturforvaltningen, skal

fastsettes særlig etter tjenestens art, tjenestens varighet,
markedssituasjonen og infrastrukturens art og grad av
slitasje.

2. Medlemsstatene kan fastsette at det kan inngås en overordnet
avtale med infrastrukturforvaltningen om framgangsmåtene
for betaling av avgifter for bruk av infrastrukturen når det
gjelder offentlige tjenester, i samsvar med forordning (EØF)
nr. 1191/69.

Artikkel 9
1. Avgiftene skal betales til infrastrukturforvaltningen(e).

2. Medlemsstatene kan kreve at infrastrukturforvaltningen gir
alle nødvendige opplysninger så de kan forsikre seg om at
avgiftene innkreves på et ikke-diskriminerende grunnlag.

3. Infrastrukturforvaltningen skal i god tid underrette
jernbaneforetak som bruker dens infrastruktur til å utøve
tjenestene nevnt i artikkel 10 i direktiv 91/440/EØF, om
alle viktige endringer i kvaliteten eller kapasiteten til den
berørte infrastruktur.

AVSNITT IV

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 10
1. Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåtene for

fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet nevnt i
artikkel 1 nr. 3. Framgangsmåtene skal offentliggjøres av
den berørte medlemsstat, og Kommisjonen skal underrettes
om dette.

2. Søknader om infrastrukturkapasitet skal inngis til
fordelingsorganet i medlemsstaten på hvis territorium
avgangsstedet for tjenesten er plassert.

3. Fordelingsorganet som søknaden inngis til, skal
umiddelbart underrette de øvrige berørte fordelingsorganer.
De sistnevnte skal treffe beslutning så snart som mulig og
senest en måned etter at alle relevante opplysninger er
mottatt; hvert fordelingsorgan kan avvise en søknad. De
skal umiddelbart underrette fordelingsorganet som
søknaden ble inngitt til.

Fordelingsorganet som en søknad er inngitt til, skal sammen
med de øvrige fordelingsorganer treffe beslutning om
søknaden så snart som mulig og senest to måneder etter
den dato da alle relevante opplysninger er inngitt.

En søknad som er blitt avvist på grunn av manglende
kapasitet, skal vurderes på ny ved neste justering av
ruteplanen for de berørte ruter dersom foretaket som har
inngitt søknaden, ønsker det. Datoene for slike justeringer
og øvrige forvaltningsmessige tiltak skal være tilgjengelige
for de berørte parter.

Foretaket som har inngitt søknaden, skal underrettes om
beslutningen. Avslag skal være begrunnet.

4. Foretaket som inngir en søknad, kan ta direkte kontakt med
de øvrige berørte fordelingsorganer forutsatt at
fordelingsorganet som søknaden ble inngitt til, underrettes
om dette.

5. Jernbaneforetak som tildeles infrastrukturkapasitet, skal
inngå de nødvendige administrative, tekniske og finansielle
avtaler med infrastrukturforvaltningene.
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Artikkel 11
1. Medlemsstatene skal kreve at det dessuten framlegges et

sikkerhetssertifikat der sikkerhetskravene til jernbane-
foretak er fastsatt, med henblikk på å sikre trygg transport
på de berørte ruter.

2. For å oppnå et sikkerhetssertifikat må jernbaneforetaket
oppfylle de krav i nasjonal lovgivning som er forenlige
med Fellesskapets regelverk, pålagt på en ikke-
diskriminerende måte med hensyn til de særskilte tekniske
og driftsmessige krav for jernbanetransport og
sikkerhetskravene som gjelder foretakets personell, rullende
materiell og interne organisasjon.

Særlig skal det kunne dokumentere at personellet som er
ansatt for å føre og ledsage tog som utfører tjenestene nevnt
i artikkel 10 i direktiv 91/440/EØF, har den opplæring som
er nødvendig for å kunne overholde de trafikkregler som
infrastrukturforvaltningen anvender, og for å oppfylle de
sikkerhetskrav det pålegges av hensyn til togtrafikken.

Foretaket skal dessuten godtgjøre at det rullende materiell
som disse togene består av, er godkjent av den offentlige
myndighet eller av infrastrukturforvaltningen og kontrollert
i henhold til gjeldende driftsregler for den benyttede
infrastruktur. Sikkerhetssertifikatet skal utstedes av den
myndighet som for dette formål er utpekt av medlemsstaten
der den benyttede infrastruktur befinner seg.

Artikkel 12
Medlemsstatene kan fastsette at søknader om adgang til
infrastruktur skal være ledsaget av et depositum eller tilsvarende
sikkerhet.

Dersom et foretak som har inngitt en søknad, ikke benytter et
tildelt ruteleie, kan depositumet fratrekkes et beløp for
administrasjonskostnadene i forbindelse med søknaden og
eventuelle inntektstap som skyldes at den aktuelle infra-
strukturkapasitet ikke er blitt benyttet. I de øvrige tilfeller skal
depositumet/sikkerheten tilbakebetales i sin helhet.

AVSNITT V

Sluttbestemmelser

Artikkel 13
1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre

at beslutninger som treffes i forbindelse med fordelingen
av infrastrukturkapasitet eller innkrevingen av avgifter, skal
kunne prøves for en uavhengig instans på skriftlig
anmodning fra et jernbaneforetak. Instansen skal treffe
beslutning innen to måneder etter at alle nødvendige
opplysninger er inngitt.

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at beslutninger som treffes i henhold til nr. 1, underlegges
domstolskontroll.

Artikkel 14
1 , Kommisjonen skal to år etter gjennomføringen av dette

direktiv framlegge en rapport for Rådet om gjennom-
føringen, eventuelt ledsaget av forslag til ytterligere
fellesskapstiltak for å utvikle jernbanene, særlig med hensyn
til muligheten for å utvide dette direktivs virkeområde.

2. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen to år
etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

3. Bestemmelsene nevnt i nr. 2 skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 16
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 19. juni 1995.

For Rådet

B. PONS

Formann
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 71/95
av 15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

96/EØS/11/04

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om lisenser til
jernbaneforetak(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 42 (rådsvedtak 82/529/EØF) skal
ny overskrift og nytt nr. 42a lyde:

“iii) Markedsadgang

42a. 395 L 0018: Rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om
lisenser til jernbaneforetak (EFT nr. L 143 av 27.6.1995, s.
70)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 95/18/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. januar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg
(1) Ennå ikke kunngjort.

(2)) EFT nr. L 143 av 27.6.1995, s. 70.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 75,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

Det indre marked skal utgjøre et område uten indre grenser, med
fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og
kapital.

Når prinsippet om fri adgang til å yte tjenester anvendes på
jernbanesektoren, må det tas hensyn til sektorens særtrekk.

Rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 om utvikling av
Fellesskapets jernbaner(4) fastsetter visse rettigheter for
jernbaneforetak og internasjonale sammenslutninger av
jernbaneforetak når det gjelder adgang til internasjonal
jernbanetransport.

For å sikre at rettighetene når det gjelder adgang til
jernbaneinfrastrukturen, anvendes på en ensartet og ikke-
diskriminerende måte i hele Fellesskapet, bør det innføres en
lisens for jernbaneforetak som yter tjenester nevnt i artikkel 10
i direktiv 91/440/EØF.

Virkeområdet til direktiv 91/440/EØF, herunder unntakene for
regional transport og transport i byer og forsteder som er fastsatt
der, bør opprettholdes idet det presiseres at også
transportvirksomhet i form av pendeltransport gjennom tunnelen
under Kanalen er utelukket fra nevnte direktivs virkeområde.

Gyldigheten til en lisens utstedt av en medlemsstat bør følgelig
anerkjennes i hele Fellesskapet.

Fellesskapsvilkårene for adgang til eller transitt via
jernbaneinfrastrukturen vil bli regulert av andre fellesskaps-
bestemmelser.

Med henblikk på nærhetsprinsippet og for å sikre den nødvendige
ensartethet og oversikt bør Fellesskapet fastsette hoved-
prinsippene for lisensordningen, idet ansvaret for utstedelsen og
administrasjonen av lisensene overlates til medlemsstatene.

For å sikre pålitelige og tilstrekkelige tjenester er det nødvendig
å sørge for at jernbaneforetakene til enhver tid oppfyller visse
krav til god vandel, økonomisk evne og faglig dyktighet.

For å beskytte kunder og tredjemann er det viktig å sørge for at
jernbaneforetakene er tilstrekkelig forsikret eller har truffet
tilsvarende forholdsregler til dekning av risikoen for
erstatningsansvar.

Spørsmålet om suspensjon eller tilbakekalling av lisenser og
utstedelse av midlertidige lisenser bør også behandles i denne
sammenheng.

Jernbaneforetakene vil også være forpliktet til å oppfylle nasjonale
bestemmelser og fellesskapsbestemmelser om utøvelse av
jernbanetransport, anvendt på en ikke-diskriminerende måte,
beregnet på å sikre at de kan utøve sin virksomhet sikkert på
bestemte strekninger.

For å sikre en effektiv internasjonal jernbanetransport er det
nødvendig at jernbaneforetakene respekterer gjeldende avtaler
på dette området.

Framgangsmåtene for utstedelse, opprettholdelse og endring av
lisenser til jernbaneforetak bør være oversiktlige og ikke-
diskriminerende -

RÅDSDIREKTIV 95/18/EF

av 19. juni 1995

om lisenser til jernbaneforetak(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 143 av 27. 6. 1995, s. 70,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/95 av 15. desember
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 24 av 28.1.1994, s. 2 og EFT nr. C 225 av 13.8.1994, s. 9.

(2) Uttalelse avgitt 14. september 1994 (EFT nr. C 393 av 31.12.1994,
s. 56).

(3) Europaparlamentsuttalelse av 3. mai 1994 (EFT nr. C 205 av 25.7.1994,
s. 38), Rådets felles holdning av 21. november 1994 (EFT nr. C 354 av
13.12.1994, s. 11) og Europaparlamentsbeslutning av 14. mars 1995
(EFT nr. C 89 av 10.4.1995, s. 30).

(4) EFT nr. L 237 av 24.8.1991, s. 25.
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AVSNITT II

Vilkår for utstedelse av lisens

Artikkel 4
1. Jernbaneforetak har rett til å søke om lisens i den

medlemsstat der de er etablert.

2. Medlemsstatene skal ikke utstede lisenser eller forlenge
deres gyldighet når kravene i dette direktiv ikke er oppfylt.

3. Jernbaneforetak som oppfyller kravene i dette direktiv, kan
få utstedt lisens.

4. Et jernbaneforetak som ikke er i besittelse av den
nødvendige lisens for den aktuelle form for tjeneste, kan
ikke tillates å utføre transport med jernbane som omfattes
av dette direktivs virkeområde.

En slik lisens alene gir imidlertid ikke rett til adgang til
jernbaneinfrastrukturen.

Artikkel 5
1. Før et jernbaneforetak begynner sin virksomhet, skal det

kunne godtgjøre overfor de lisensutstedende myndigheter
i den berørte medlemsstat at det til enhver tid kan oppfylle
visse krav til god vandel, økonomisk evne og faglig
dyktighet, samt ha dekning for erstatningsansvaret
omhandlet i artikkel 6 til 9.

2. Med henblikk på nr. 1 skal alle foretak som søker om lisens
framlegge alle relevante opplysninger.

Artikkel 6
Medlemsstatene skal definere vilkårene for at kravet til god
vandel er oppfylt, for å sikre at jernbaneforetaket som søker om
lisens, eller personene i ledelsen

- ikke er blitt dømt for alvorlige straffbare forhold, herunder
overtredelser av forretningsmessig art,

- ikke er blitt slått konkurs,

- ikke er blitt dømt for alvorlige brudd på særlig lovgivning
som gjelder transport,

- ikke er blitt dømt for alvorlige eller gjentatte brudd på
sosialrettslige eller arbeidsrettslige forpliktelser, herunder
forpliktelser som følger av arbeidervern- og arbeids-
miljølovgivning.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVSNITT I

Formål og virkeområde

Artikkel 1
1. Dette direktiv gjelder de krav medlemsstatene stiller for å

utstede, fornye eller endre lisenser til jernbaneforetak som
er etablert eller som etablerer seg i Fellesskapet, når de
utøver tjenestene nevnt i artikkel 10 i direktiv 91/440/EØF
på vilkårene i nevnte artikkel.

2. Jernbaneforetak hvis virksomhet omfatter bare transport i
byer og forsteder eller regional transport, er utelukket fra
dette direktivs virkeområde.

Jernbaneforetak og internasjonale sammenslutninger hvis
virksomhet omfatter bare pendeltransport av veigående
kjøretøyer gjennom tunnelen under Kanalen, er også
utelukket fra dette direktivs virkeområde.

3. Lisensen skal være gyldig på hele Fellesskapets territorium.

Artikkel 2
I dette direktiv menes med:

a) «jernbaneforetak»: ethvert privat eller offentlig foretak hvis
hovedvirksomhet er transport av gods og/eller passasjerer
med jernbane, der foretaket forplikter seg til å sørge for
trekkraften,

b) «lisens»: en tillatelse utstedt av en medlemsstat til et foretak
der det anerkjennes som jernbaneforetak. Anerkjennelsen
kan begrenses til utøvelsen av visse former for transport,

c) «lisensutstedende myndighet»: det organ som en
medlemsstat har pålagt å utstede lisenser,

d) -  «transport i byer og forsteder»: transporttjenester utført
for å møte transportbehov i en bykjerne eller et
byområde samt transportbehov mellom denne
bykjerne eller dette byområde og forstedene,

- «regional transport»: transporttjenester utført for å
møte transportbehov i en region.

Artikkel 3
Hver medlemsstat skal utpeke organet som er ansvarlig for
utstedelse av lisenser og for å utføre forpliktelsene som følger av
dette direktiv.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.3.1996 Nr.11/0017

Artikkel 7
1. Kravene til økonomisk evne er oppfylt når jernbaneforetaket

som søker om lisens, kan godtgjøre at det i et tidsrom på
tolv måneder kan oppfylle sine løpende og potensielle
forpliktelser, som skal være vurdert på et realistisk grunnlag.

2. Med henblikk på nr. 1 skal enhver lisenssøknad følges minst
av opplysningene angitt i vedleggets avsnitt I.

Artikkel 8
1. Kravene til faglig dyktighet er oppfylt når

a) jernbaneforetaket som søker om lisens, har eller vil
ha en ledelsesorganisasjon som har den kunnskap og/
eller erfaring som er nødvendig for å utøve sikker og
effektiv driftskontroll og overvåking av driftsformene
angitt i lisensen,

b) personellet som er ansvarlig for sikkerheten, særlig
førere, er fullt kvalifisert for sitt arbeidsområde,

c) personellet, det rullende materiellet og organisasjonen
er i stand til å sørge for at tjenestene som ytes, holder
et høyt sikkerhetsnivå.

2. Med henblikk på nr. 1 skal enhver lisenssøknad følges minst
av opplysningene angitt i vedleggets avsnitt II.

3. Det skal framlegges underlagsdokumenter som bevis for
at kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Artikkel 9
Et jernbaneforetak skal være tilstrekkelig forsikret eller ha truffet
tilsvarende forholdsregler i henhold til nasjonal eller internasjonal
rett for dekning av erstatningsansvaret i tilfelle ulykker, særlig
når det gjelder passasjerer, bagasje, frakt, post og tredjemann.

AVSNITT III

Lisensens gyldighet

Artikkel 10
1. En lisens er gyldig så lenge jernbaneforetaket oppfyller

forpliktelsene fastsatt i dette direktiv. Den lisensutstedende
myndighet kan imidlertid fastsette at det med jevne
mellomrom, minst hvert femte år, skal foretas en ny
vurdering.

2. Særlige bestemmelser om suspensjon eller tilbakekalling
av en lisens kan inntas i selve lisensen.

Artikkel 11
1. Den lisensutstedende myndighet kan når som helst

kontrollere om et jernbaneforetak som den har utstedt lisens
til, oppfyller kravene i dette direktiv, særlig artikkel 5,
dersom det hersker alvorlig tvil om at kravene er oppfylt.

Den lisensutstedende myndighet skal suspendere eller
tilbakekalle lisensen dersom den fastslår at
jernbaneforetaket ikke lenger oppfyller kravene i dette
direktiv, særlig artikkel 5.

2. Når den lisensutstedende myndighet i en medlemsstat
fastslår at det hersker alvorlig tvil om et jernbaneforetak
med lisens utstedt av myndigheten i en annen medlemsstat
oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv, skal den uten
opphold underrette sistnevnte myndighet om dette.

3. Når en lisens er suspendert eller tilbakekalt fordi kravene
til økonomisk evne ikke er oppfylt, kan den lisensutstedende
myndighet, med forbehold for nr. 1, utstede en midlertidig
lisens mens jernbaneforetaket omorganiseres, forutsatt at
sikkerheten ikke settes i fare. Den midlertidige lisensen er
likevel ikke gyldig i mer enn seks måneder etter
utstedelsesdatoen.

4. Når et jernbaneforetak har innstilt sin virksomhet i seks
måneder eller ikke har begynt sin virksomhet seks måneder
etter at lisensen er utstedt, kan den lisensutstedende
myndighet bestemme at lisensen skal framlegges for fornyet
godkjenning eller suspenderes.

For start av virksomhet kan jernbaneforetaket søke om at
det fastsettes en lengre frist under hensyn til tjenestenes
særlige karakter.

5. Ved en endring i jernbaneforetakets rettslige stilling, særlig
ved fusjon eller overtakelse, kan den lisensutstedende
myndighet bestemme at lisensen skal framlegges for fornyet
godkjenning. Det berørte jernbaneforetak kan fortsette sin
virksomhet, med mindre den lisensutstedende myndighet
bestemmer at sikkerheten er i fare; i dette tilfelle skal
avgjørelsen begrunnes.

6. Dersom et jernbaneforetak har til hensikt å endre eller utvide
sin virksomhet i betydelig grad, skal lisensen framlegges
for den lisensutstedende myndighet for fornyet vurdering.

7. Når det er innledet konkursbehandling eller tilsvarende
behandling overfor et jernbaneforetak, skal den
lisensutstedende myndighet ikke tillate at foretaket beholder
sin lisens dersom myndigheten er overbevist om at det ikke
er realistiske muligheter for en tilfredsstillende finansiell
omstrukturering innen en rimelig frist.

8. Når den lisensutstedende myndighet har suspendert,
tilbakekalt eller endret en lisens, skal den berørte
medlemsstat umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette. Kommisjonen skal omgående underrette de andre
medlemsstatene.
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Artikkel 12
I tillegg til kravene fastsatt i dette direktiv skal et jernbaneforetak
oppfylle de krav i nasjonal lovgivning som er forenlige med
Fellesskapets regelverk, anvendt på en ikke-diskriminerende måte,
særlig med hensyn til

- de tekniske og driftsmessige krav som særlig gjelder for
jernbanetransport,

- de sikkerhetskrav som gjelder for personellet, det rullende
materiell og foretakets interne organisasjon,

- bestemmelser om sikkerhet og helse, sosiale vilkår og
arbeidstakeres og forbrukeres rettigheter.

Artikkel 13
Jernbaneforetak skal respektere gjeldende avtaler på området
internasjonal jernbanetransport i de medlemsstater der de utøver
sin virksomhet.

AVSNITT IV

Overgangsbestemmelse

Artikkel 14
Jernbaneforetak som driver jernbanetransport når fristen for
gjennomføring nevnt i artikkel 16 nr. 2 utløper, skal tilstås en
overgangsperiode på tolv måneder for å oppfylle bestemmelsene
i dette direktiv. Overgangsperioden skal ikke omfatte
bestemmelser som vil kunne berøre jernbanetransportens
sikkerhet.

AVSNITT V

Sluttbestemmelser

Artikkel 15
1. Framgangsmåtene for utstedelse av lisenser skal

offentliggjøres av den berørte medlemsstat, som skal
underrette Kommisjonen om dette.

2. Den lisensutstedende myndighet skal avgjøre en søknad
på grunnlag av alle foreliggende opplysninger snarest mulig
og senest tre måneder etter den dato da alle nødvendige
opplysninger, særlig opplysningene omhandlet i vedlegget,
er framlagt. Den skal gi foretaket som har søkt om lisens,
underretning om vedtaket. Ethvert avslag skal være
grunngitt.

3. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at den lisensutstedende myndighets vedtak underlegges
domstolskontroll.

Artikkel 16
1. Kommisjonen skal to år etter gjennomføringen av dette

direktiv framlegge en rapport for Rådet om gjennom-
føringen, eventuelt ledsaget av forslag til ytterligere
fellesskapstiltak for å utvikle jernbanene, særlig med
hensyn til muligheten for å utvide dette direktivs
virkeområde.

2. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen to år
etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

3. Bestemmelsene nevnt i nr. 2 skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 17
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 18
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 19. juni 1995.

For Rådet

B. PONS

Formann



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.3.1996 Nr.11/0019

VEDLEGG

I. Opplysninger nevnt i artikkel 7 nr. 2

1. Den økonomiske evne skal vurderes på grunnlag av foretakets årsregnskap, og for foretak som
søker om lisens og ikke er i stand til å framlegge årsregnskap, på grunnlag av årsbalansen. I
forbindelse med vurderingen skal det gis detaljerte opplysninger, særlig om følgende forhold:

a) disponible midler, herunder tilgodehavende i bank, bevilget kassakreditt og lån,

b) kapital og aktiva som kan stilles som sikkerhet,

c) driftskapital,

d) relevante kostnader, herunder anskaffelseskostnader og a konto-betalinger i forbindelse med
kjøretøyer, grunn, bygninger, anlegg og rullende materiell,

e) kostnader som påhviler foretakets aktiva.

2. Søkeren må særlig anses å mangle økonomisk evne dersom det foreligger betydelige restanser på
skatt eller trygdeavgifter som følge av foretakets virksomhet.

3. Myndigheten kan særlig kreve at det framlegges en revisjonsberetning og egnet dokumentasjon
fra en bank, offentlig sparebank, revisor eller autorisert regnskapsfører. Dokumentasjonen skal
omfatte opplysninger om forholdene nevnt i nr. 1.

II. Opplysninger nevnt i artikkel 8 nr. 2

1. Opplysninger om det rullende materiellets art og vedlikehold, særlig med hensyn til
sikkerhetsstandarder.

2. Opplysninger om kvalifikasjonene til personellet som er ansvarlig for sikkerheten og personellets
opplæringsvilkår.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 72/95
av 15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

96/EØS/11/05

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsresolusjon 95/C 169/01 av 19. juni 1995 om utvikling av
jernbanetransport og kombinert transport(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 82 (rådsresolusjon 94/C 309/05)
skal nytt nr. 83 lyde:

“83. 395 Y 0705(01): Rådsresolusjon 95/C 169/01 av 19. juni
1995 om utvikling av jernbanetransport og kombinert tran-
sport (EFT nr. C 169 av 5.7.1995, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 95/C 169/01 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. januar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg
(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT nr. C 169 av 5.7.1995, s. 1.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som tar følgende i betraktning:

Markedsandelen for transport med jernbane minsker, samtidig som
behovet for transport av personer og frakting av gods øker innen
Fellesskapet og mellom Fellesskapet og assosierte stater og
tredjestater, til tross for et meget betydelig finansielt bidrag fra
medlemsstatene til denne transportformen.

Jernbanen har i dag moderne og effektivt utstyr til rådighet.
Jernbanens fordeler med hensyn til miljøvern, sikkerhet og
energiøkonomisering er ubestridelige. Den er særlig godt egnet til
persontransport mellom byer over mellomlange avstander og til
godstransport over mellomlange og lange avstander som dekker
hele Fellesskapets territorium -

ER ENIG OM at Fellesskapets jernbanetransportpolitikk ikke kan
behandles atskilt fra dets helhetlige transportpolitikk, og at
sistnevnte må omfatte alle transportformer, samtidig som det tas
hensyn til hver transportsforms samlede kostnader og påses at det
europeiske transportsystem utvikles på rimelige konkurransevilkår,

ER ENIG OM at den felles jernbanetransportpolitikk bygger på
de fire følgende, gjensidig utfyllende grunnpilarer:

- markedsordningen for jernbanetransport,

- infrastrukturen i det transeuropeiske transportnett,

- samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanenett, særlig
høyhastighetsnettet, som følge av teknisk harmonisering;
dette berører ikke nett som ikke er tilknyttet,

- industrimarkedet, ved at det gis adgang til offentlige innkjøp
i transportsektoren,

ANSER DET FOR NØDVENDIG å videreutvikle den felles
jernbanetransportpolitikk fastlagt i rådsdirektiv 91/440/EØF av
29. juli 1991 om utvikling av Fellesskapets jernbaner(1) ved å
vurdere de konkrete resultater av iverksettingen av politikken i
lys av den rapport om gjennomføringen av direktivet som
Kommisjonen skal framlegge i henhold til direktivets artikkel
14, samt de forslag den framlegger i den forbindelse, særlig
med hensyn til adgangen til infrastruktur som kan tilrettelegges
bedre innenfor, ved utreise fra eller ved innreise til de ulike
deler av Fellesskapet tatt i betraktning medlemsstatenes
geografiske beliggenhet,

BEKREFTER, samtidig som det respekterer prinsippet om
brukerens rett til å velge, sin vilje til:

- å gjøre jernbanetransporten og den kombinerte transporten
effektiv og konkurransedyktig overfor andre
transportformer og derfor vedta de tiltak som er
nødvendige for at jernbaneforetakene skal kunne utvikle
ny dynamikk,

- å skape rimelige vilkår for å utvikle jernbanetransportens
og den kombinerte transportens plass i Fellesskapets
transportsystem,

- å sikre at jernbanen, sammen med innlands vannveier og
sjøtransporttjenester, særlig over korte avstander,
medvirker optimalt i utviklingen av kombinert transport
i samarbeid med partnerne innen veitransport,

ER ENIG OM å prioritere utvikling av jernbaner i de områder
av markedet der det er mest relevant:

- godstransport over mellomlange og lange avstander,

- transport av personer innenfor tett befolkede områder samt
innenfor og mellom regioner,

- transport av personer mellom byer,

- høyhastighetstog for transport mellom europeiske
tettbebyggelser,

RÅDSRESOLUSJON

av 19. juni 1995

om utvikling av jernbanetransport og kombinert transport(*)

(95/C 169/01)

(*) Denne EF-rettsakten, offentliggjort i EFT nr. C 169 av 5. 7. 1995, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/95 av 15. desember 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. (1) EFT nr. L 237 av 24.8.1991, s. 25.
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OPPFORDRER medlemsstatene til

- å fremme samordning mellom de ulike berørte innen
kombinert transport for å fastlegge etiske regler for alle som
deltar, å lette undersøkelser, standardisering og fornyelse
og muliggjøre utveksling av synspunkter før planlegging
av tilsvarende investeringer i medlemsstatene,

OPPFORDRER medlemsstatene og Kommisjonen til

- innen rammen av det transeuropeiske jernbanenetts
samtrafikkevne å fremme særlig vilkårene for en snarlig
utprøving av det europeiske kontroll- og styringssystem ved
en gradvis teknisk harmonisering,

OPPFORDRER Kommisjonen til, særlig i rapporten fastsatt i
artikkel 14 i direktiv 91/440/EØF, å gjennomgå og eventuelt
framlegge forslag om:

- gjennomføringen av felles prinsipper i forbindelse med
fastsettelse av takster for bruk av jernbaneinfrastrukturen
som oppført i direktiv 91/440/EØF og i det direktivet om

(1) EFT nr. L 175 av 23.7.1968, s. 1. Forordningen sist endret ved
tiltredelsesakten av 1979.

fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving
av avgifter som er i ferd med å bli vedtatt, for å klargjøre
valget for de driftsansvarlige og unngå eventuelle
konkurransevridninger,

- utviklingen i forhåndsavtaler med de driftsansvarlige for å
lette finansieringen av investeringskrevende nøkkelledd i
det transeuropeiske nettet; i denne forbindelse skal særlig
traktatens konkurransebestemmelser og nevnte direktivers
regler for tilgang til nettet tas i betraktning,

- i samsvar med traktatens konkurranseregler og med
rådsforordning (EØF) nr. 1017/68 av 19. juli 1968 om
anvendelse av konkurransereglene innen transport med
jernbane, på vei og innlands vannvei(1), opprettelsen av
de internasjonale sammenslutningene fastsatt i direktiv 91/
440/EØF for å fremme integrasjonen av det transeuropeiske
jernbanenett.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 73/95
av 15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsresolusjon 95/C 169/02 av 19. juni 1995 om utlokalisering
innen lufttransporten(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 83 (rådsresolusjon 95/C 169/01)
skal nytt nr. 84 lyde:

“84. 395 Y 0705(03): Rådsresolusjon 95/C 169/02 av 19. juni
1995 om utlokalisering innen lufttransporten (EFT
nr. C 169 av 5.7.1995, s. 3)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 95/C 169/02 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. januar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg
(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT nr. C 169 av 5.7.1995, s. 3.

96/EØS/11/06
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RÅDSRESOLUSJON

av 19. juni 1995

om utlokalisering innen lufttransporten(*)

(95/C 169/02)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som tar følgende i betraktning:

Rådet har allerede understreket nødvendigheten av at
lufttransportindustrien når det lønnsomhets- og produktivitetsnivå
som er nødvendig for å gjøre den økonomisk levedyktig og
konkurransedyktig over hele verden.

I sin resolusjon av 24. oktober 1994 om situasjonen innen sivil
luftfart Europa(1) mente Rådet det var grunn til å analysere
risikoen for en utvikling i retning av anvendelse av
bekvemmelighetsflagg og ikke-fellesskaplige midler.

Bestemmelsene om leasing i rådsforordning (EØF) nr. 2407/92
av 23. juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper(2) må få ensartet
anvendelse i alle medlemsstater.

Eventuell bruk av ikke-fellesskaplige midler er ytterligere en
grunn til å fastlegge et omfattende sett med felles tekniske
standarder med sikte på å opprettholde sikkerheten innen sivil
luftfart.

Fellesskapet må i utviklingen av sin sosialpolitikk ta hensyn til
lufttransportområdets egenart, særlig virkninger av utlokalisering.

Bruk av ikke-fellesskaplige midler gir tredjestater mulighet til å
få adgang til det indre marked, og denne muligheten må analyseres
innen rammen av forbindelsene med disse statene -

MERKER SEG at Kommisjonen har til hensikt å undersøke
hvordan den sosiale situasjonen utvikler seg i forbindelse med
liberaliseringen av lufttransporten,

OPPFORDRER Kommisjonen til å framlegge for seg så snart
som mulig resultatene av undersøkelsen av følgene av
liberaliseringen av lufttransporten og anmoder om at det i den
forbindelse tas hensyn til spørsmålet om bruk av ikke-
fellesskaplige midler, som omhandlet i resolusjonen av 24.
oktober 1994. I forlengelsen av rapporten fra Vismannskomiteen
og en rapport fra private rådgivere som Kommisjonen anmodet
om i 1992, bør undersøkelsen særlig analysere:

- utlokaliseringens omfang og dens faktiske og mulige følger
for sysselsetting og sysselsettingsvilkår innen
lufttransporten i Fellesskapet,

- gjeldende praksis i luftfartsselskaper fra Fellesskapet med
hensyn til bruk av ikke-fellesskaplige midler,

- nasjonale regler og administrative framgangsmåter for bruk
av ikke-fellesskaplige midler,

OPPFORDRER Kommisjonen til å undersøke anvendelsen av
bestemmelsene om leasing av ikke-fellesskaplige midler i
forordning (EØF) nr. 2407/92 og til om nødvendig å utarbeide
retningslinjer for ensartet anvendelse av bestemmelsene, særlig
med hensyn til

- begrepene «midlertidige behov», «særlige omstendigheter»
og «tilsvarende sikkerhetskrav»,

- vilkårene for at et luftfartsselskap fra Fellesskapet kan
anvende luftfartøyer registrert i Fellesskapet når
registreringsstatens ansvar for kontroll med den tekniske
driften er overdratt til en tredjestat.

(*) Denne EF-rettsakten, offentliggjort i EFT nr. C 169 av 5. 7. 1995, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/95 av 15. desember 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 2.

(2) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsresolusjon 95/C 169/03 av 19. juni 1995 om sosial
harmonisering innen godstransport på vei i det indre marked(2)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 84 (rådsresolusjon 95/C 169/02)
skal nytt nr. 85 lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 74/95
av 15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

96/EØS/11/07

“85. 395 Y 0705(04): Rådsresolusjon 95/C 169/03 av 19. juni
1995 om sosial harmonisering innen godstransport på vei i
det indre marked (EFT nr. C 169 av 5.7.1995, s. 4)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 95/C 169/03 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. januar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg
(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT nr. C 169 av 5.7.1995, s. 4.
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RÅDSRESOLUSJON

av 19. juni 1995

om sosial harmonisering innen godstransport på vei
i det indre marked(*)

(95/C 169/03)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION,

som tar i betraktning

sin resolusjon av 24. oktober 1994 om godstransport på vei i det
europeiske indre marked(1),

utsiktene til liberalisering av det indre marked og utdypingen av
forbindelsene med statene i Sentral- og Øst-Europa, som gjør det
nødvendig å sørge for bedre harmonisering av
konkurransevilkårene,

nødvendigheten av å styrke trafikksikkerheten og bedre de sosiale
forhold, som begge deler er grunnlaget for stabilitet og effektivitet
i veitransportforetak,

1. FASTSLÅR at Arbeidslivspartenes komité for veitransport
i sitt pågående arbeid tar hensyn til spørsmål knyttet til
arbeidstid og yrkesopplæring innen veitransport,

2. FASTSLÅR at Arbeidslivspartenes komité for veitransport
vil arbeide videre med disse spørsmålene på grunnlag av
undersøkelser som i de nærmeste måneder skal foretas av,

- på den ene side, hvordan gjeldende lovgivning i
medlemsstatene tar hensyn til annen arbeidstid enn
kjøre- og hviletid for førere av tunge lastebiler,

- på den annen side, gjeldende bestemmelser i
medlemsstatene om obligatorisk eller frivillig
grunnleggende og videre yrkesopplæring av nevnte
førere,

3. OPPFORDRER Kommisjonen til å videreføre sitt
samarbeid med Arbeidslivspartenes komité for veitransport,
slik at nevnte undersøkelser virkelig blir gjennomført, og
slik at Arbeidslivspartenes komité for veitransport ved hjelp
av sammendragene av de avsluttede undersøkelsene kan
avstedkomme reelle drøftelser mellom representanter for
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene om de
bestemmelser som skal vedtas, samtidig som det tas hensyn
til spørsmål som gjelder praktiske følger av og overvåking
av bestemmelsene,

4. ØNSKER at de nevnte drøftelser i Arbeidslivspartenes
komité for veitransport så snart som mulig munner ut i
faste og felles konklusjoner,

5. MINNER OM at det i sin resolusjon av 24. oktober 1994
oppfordret Kommisjonen til særlig å utarbeide en rapport
om gjeldende bestemmelser i medlemsstatene om
opplæring av førere av tunge lastebiler, herunder førere av
kjøretøyer som transporterer farlige stoffer, og til å
utarbeide eventuelle forslag til obligatorisk grunnleggende
yrkesopplæring og passende videreopplæring,

6. TAR TIL ETTERRETNING at Kommisjonen, når den har
vurdert utfallet av drøftelsene i Arbeidslivspartenes komité
for veitransport, har til hensikt så snart som mulig å følge
opp sin melding av 20. mars 1992 om innføring av begrepet
«arbeidstid» i forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr.
3821/85 om kjøre- og hviletid innen veitransport.

(*) Denne EF-rettsakten, offentliggjort i EFT nr. C 169 av 5. 7. 1995, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/95 av 15. desember 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 4.
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96/EØS/11/08

“2ec. 394 D 0923: Kommisjonsvedtak 94/923/EF av
14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av
Fellesskapets miljømerke til jordforbedringsmidler (EFT
nr. L 364 av 31.12.1994, s. 21).

2ed. 394 D 0924: Kommisjonsvedtak 94/924/EF av
14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av
Fellesskapets miljømerke til toalettpapir (EFT nr. L 364
av 31.12.1994, s. 24).

2ee. 394 D 0925: Kommisjonsvedtak 94/925/EF av
14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av
Fellesskapets miljømerke til tørkekruller (EFT nr. L 364
av 31.12.1994, s. 32)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 94/923/EF, 94/924/EF og
94/925/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. januar 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 75/95
av 15. desember 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 22/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens
vedlegg XX (Miljø)(1).

Kommisjonsvedtak 94/923/EF av 14. november 1994 om
miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til
jordforbedringsmidler(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 94/924/EF av 14. november 1994 om
miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til
toalettpapir(3) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 94/925/EF av 14. november 1994 om
miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til
tørkeruller(4) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX etter nr. 2eb (kommisjonsvedtak
94/10/EF) skal nytt nr. 2ec, 2ed og 2ee lyde:

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg

(1) EFT nr. L 325 av 17.12.1994, s. 74, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
50 av 17.12.1994, s. 78.

(2) EFT nr. L 364 av 31.12.1994, s. 21.

(3) EFT nr. L 364 av 31.12.1994, s. 24.

(4) EFT nr. L 364 av 31.12.1994, s. 32.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 14. november 1994

om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke
til jordforbedringsmidler(*)

(94/923/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særlig artikkel 5 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 5 nr. 1 første ledd i forordning (EØF) nr.
880/92 skal vilkårene for tildeling av merke fastsettes for hver
produktgruppe.

Artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter at et
produkts innvirkning på miljøet skal vurderes ut fra de særskilte
kriteriene for produktgruppene.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 6 i forordning (EØF) nr.
880/92 har Kommisjonen hørt de viktigste interessegrupper i et
høringsforum.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i forordning (EØF) nr.
880/92 -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Produktgruppen «jordforbedringsmidler» defineres som følger:

«Stoffer solgt som merkevarer beregnet på hagearbeid for
å tilsettes jorden for å forbedre dens fysiske og/eller
biologiske beskaffenhet uten å skade miljøet.»

Artikkel 2
Innvirkningen på miljøet av produktgruppen definert i artikkel
1 skal vurderes ut fra de særskilte miljøkriteriene oppført i
vedlegget.

Artikkel 3
Definisjonen av produktgruppen og produktgruppens særskilte
miljøkriterier skal gjelde i tre år regnet fra den dag da dette vedtak
får virkning.

Artikkel 4
For administrative formål tildeles produktgruppen kode-
nummeret «003».

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. november 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 364 av 31. 12. 1994, s. 21,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/95 av 15. desember
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.
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VEDLEGG

MILJØKRITERIER FOR JORDFORBEDRINGSMIDLER

Miljøkriterier

For at et jordforbedringsmiddel skal kunne tildeles miljømerket, må alle kriteriene nedenfor være oppfylt.

Produktets opprinnelse

Tildeling av miljømerket kan komme i betraktning bare dersom innholdet av organisk materiale i
jordforbedringsmiddelet utgjøres av bestanddeler som stammer fra behandling og/eller resirkulering av
avfall (som definert i direktiv 75/442/EØF om avfall og i vedlegg I til nevnte direktiv).

Merk: Uttrykket «organisk materiale» betegner i alminnelighet stoffer som består av eller er dannet av
levende organismer. Når produktet inneholder slam fra renseanlegg, må slammet overholde
grenseverdiene fastsatt i vedlegg I B til direktiv 86/278/EØF.

Bruksegnethet

Merking

Produktemballasjen skal være påført følgende opplysninger:

- navn og adresse til organet som er ansvarlig for markedsføringen,

- produkttypebetegnelse, herunder uttrykket «jordforbedringsmiddel»,

- anbefalte lagringsvilkår, holdbarhetsdato og partiets fabrikasjonsnummer,

- beskrivelse av produktets bruksformål og eventuelle begrensninger i bruken. Angivelse av
produktets egnethet for bestemte plantegrupper (f. eks. kalksky eller kalkelskende planter),

- de viktigste råstoffer (over 10 volumprosent) som produktet er framstilt av, idet det skjelnes mellom
fast avfall fra byområder, slam fra renseanlegg, landbruks- eller skogbruksavfall, industriavfall og
kommersielt avfall samt angis sektor (næringsmiddelindustrien, papirindustrien, osv.),

- angivelse av anbefalt bruksmetode og -mengde, uttrykt i kilogram eller liter produkt per kvadratmeter
per år,

- retningslinjer for sikker håndtering og bruk.

Produktegenskaper

Alle produkter skal leveres i fast form og må inneholde minst 25 vektprosent tørrstoff.

Minste bruksmengde skal angis, slik at det ikke brukes mindre enn 500 g organisk materiale (tørrvekt)
per kvadratmeter (målt ved glødetap).

Produktene må ikke ha ugunstig innvirkning på plantenes spiring eller videre vekst i den definerte
plantevekstprøven.
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Jordforringelse og vannforurensning

Produktene skal ikke inneholde følgende grunnstoffer i konsentrasjoner over verdiene
angitt nedenfor, målt i tørrvekt:

Grunnstoff mg/kg

Zn 300

Cu 75

Ni 50

Cd 1,5

Pb 140

Hg 1

Cr 140

Mo (*) 2

Se (*) 1,5

As (*) 7

F (*) 200

Produktene må ikke inneholde bestanddeler som er blitt behandlet med lindan, cypermetrin eller
promekarb.

Næringsinnhold

Ved bruk av anbefalt mengde må næringsinnholdet ikke overstige:

- 8 g/m2 totalt nitrogen,

- 6 g/m2 P
2
O

5
,

- 12 g/m2 K
2
0.

Merk: Produktene er unntatt dette kravet dersom mindre enn 10 % (masse/masse) av næringsinnholdet
er tilgjengelig for plantevekst i den første brukssesongen. Slike produkter (f.eks. mange
tildekkingsmaterialer) er definert ved et C:N-forhold større enn 30:1.

(*) Opplysninger om forekomsten av disse grunstoffene er nødvendige bare for produkter som inneholder industriavfall,
fast avfall fra byområder og slam fra renseanlegg.
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Helse og sikkerhet

Innholdet av viktige sykdomsframkallende bakterier må ikke overstige maksimumsverdiene angitt i
følgende tabell:

Friskt materiale

Salmonella Fravaerende i 25 g

E. coli < 1 000 MPN (*)/g

(*) MPN: Mean Probable Number (sannsynlig gjennomsnittstall)

Ulemper

Produktene må ikke avgi vedvarende ubehagelig lukt etter at de er tilført jorden.

Produktene må ikke inneholde biter av glass, ståltråd, metall eller hard plast som kan utgjøre en fare for
menneskers helse.

Produktene må ikke tilføre jorden uakseptable mengder av ugressfrø eller vegetativt foryngelsesmateriale
av ugress.

Forsøks- og analysemetoder

Forsøks- og analysemetoder for tungmetaller skal være i samsvar med kravene i direktiv 86/278/EØF.
I mangel av internasjonalt anerkjente forsøksmetoder for fysisk og mikrobiologisk analyse i forbindelse
med jordforbedringsmidler er det overlatt til medlemsstatene å fastsette forsøksmetode.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Produktgruppen «toalettpapir» defineres som følger:

«Ruller eller ark av papir beregnet på personlig hygiene på
toaletter. Papiret består vanligvis av kreppet eller preget papir i
ett eller flere lag. Kriteriene gjelder ikke for papir som inneholder
fuktbestandighetsmidler. Beslektede produkter av mykt papir,
f.eks. servietter og lommetørklær, hører ikke inn under
produktgruppen.»

Artikkel 2
Innvirkningen på miljøet av produktgruppen definert i artikkel
1 skal vurderes ut fra de særskilte miljøkriteriene oppført i
vedlegget.

Artikkel 3
Definisjonen av produktgruppen og produktgruppens særskilte
miljøkriterier skal gjelde i tre år regnet fra den dag da dette vedtak
får virkning.

Artikkel 4
For administrative formål tildeles produktgruppen kode-
nummeret «004».

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. november 1994

om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke
til toalettpapir(*)

(94/924/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særlig artikkel 5 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 5 nr. 1 første ledd i forordning (EØF)
nr. 880/92 skal vilkårene for tildeling av merke fastsettes for hver
produktgruppe.

Artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter at et
produkts innvirkning på miljøet skal vurderes ut fra de særskilte
kriteriene for produktgruppene.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 6 i forordning (EØF)
nr. 880/92 har Kommisjonen hørt de viktigste interessegrupper i
et høringsforum.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i forordning (EØF)
nr. 880/92 -

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 364 av 31. 12. 1994, s. 24,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/95 av 15. desember
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 14. november 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MILJØKRITERIER FOR TOALETTPAPIR

Miljøkriterier

i) Det fiberholdige råstoffet for papirproduksjonen skal være ny papirmasse, papirmasse framstilt av
papiravfall(*) eller blandinger av dem. Nytt trevirke skal stamme fra regioner der det drives
skogbruk(*).

ii) Et produkts innvirkning på miljøet skal vurderes ut fra følgende parametere:

a) forbruk av fornybare ressurser(*) ,

b) forbruk av ikke-fornybare ressurser(*) ,

c) utslipp av karbondioksid,

d) utslipp av svovel/svoveldioksid,

e) utslipp av organiske stoffer i vann (KOF),

f) utslipp av klorerte organiske stoffer (i vann) (AOX),

g) utslipp av avfall(*).

Produktets innvirkning med hensyn til hver parameter uttrykkes som belastningspoeng i samsvar
med det system av verdier og tilhørende poeng som er angitt i tabellen i dette dokument. Produktet
kan ikke tildeles miljømerke dersom antallet belastningspoeng for innvirkningen med hensyn til
parameter c), d), e), f) eller g) overstiger verdien betegnet som «terskel» i systemet angitt i tabellen
i dette dokument.

(*) Tillegget til dette vedlegg inneholder definisjoner av uttrykkene merket med en asterisk.
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Tabell

Parametere, verdier og tilhørende belastningspoeng

Aspekt                                      Beregning av belastningspoeng

Fornybare ressurser, FR

(tonn trevirke/tonn papir)

   t trevirke/t < 0,1  = 0         Y
1

0,1 < t trevirke/t < 0,7 = 0,3

0,7 <t trevirke/t < 1,3 = 0,6

1,3 < t trevirke/t < 1,9 = 0,9

1,9 < t trevirke/t < 2,5 = 1,2

2,5 < t trevirke/t < 3,5 = 1,5

3,5 < t trevirke/t = 2

Karbondioksid, CO
2

(t CO
2
/tonn papir)

Svoveldioksid, SO
2

(kg S/tonn papir)

   TORE/t <  0,1 = 0

0,1 < TORE/t < 0,2 = 0,3 Y
2

0,2 < TORE/t < 0,3 = 0,6

0,3 < TORE/t < 0,4 = 0,9

0,4 < TORE/t < 0,5 = 1,2

0,5 <TORE/t = 2,4

   t CO
2
/t < 0,6 = 0 Y

3

0,6 < t CO
2
/t < 1,2 = 1

1,2 < t CO
2
/t < 1,8 = 2

1,8 < t CO
2
/t < 2,4 = 3

2,4 < t CO
2
/t < 3,0 = 4

3,0 < t CO
2
/t = terskel

   kg KOF/t < 6 = 0 Y
5

6 < kg KOF/t < 15 = 1

15 < kg KOF/t < 40 = 2

40 < kg KOF/t < 60 = 3

60 < kg KOF/t < 80 = 4

80 < kg KOF/t = terskel

   kg AOX/t < 0,1 = 0 Y
6

0,1 < kg AOX/t < 0,3 = 0,6

0,3 < kg AOX/t < 0,5 = 1,2

0,5 < kg AOX/t = terskel

Organiske stoffer i vann, KOF

(kg KOF/tonn papir)

Klorerte organiske stoffer, AOX

(kg AOX/tonn papir)

Avfall

(tonn avfall/tonn papir)

   t avfall/t <- 0,8 = 0 Y
7

- 0,8 < t avfall/t <- 0,3 = 1

- 0,3 < t avfall/t < 0,02 = 2

0,02 < t avfall/t < 0,2 = 3

0,2 < t avfall/t < 0,4 = 4

0,4 < t avfall/t = terskel

 Belastningspoeng i alt

    kg S/t < 0,5 = 0 Y
4

0,5 < kg S/t < 2,0 = 1

2,0 < kg S/t < 4,0 = 2

4,0 < kg S/t < 7,0 = 3

7,0 < kg S/t <10,0 = 4

10,0 < kg S/t = terskel

S Y
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Tillegget til dette vedlegg gir veiledning om beregning og prøving av et produkts innvirkning med
hensyn til parameterne ovenfor.

iii) For å bli tildelt merke må en søkers samlede antall belastningspoeng ikke overstige 7,5,
beregnet etter tabellen.

iv) Søkeren må ikke overskride tallene fastsatt som terskler. Dette gjelder parameteren for CO
2
,

SO
2
, KOF, AOX og avfall.

Brukskriterium

Produktet skal være egnet for den tiltenkte bruk.
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1. Definisjon, beregning og prøving av parameterne

I dette tillegg defineres hver av parameterne i tabellen i kriteriedokumentet, og de tilhørende
prøvingsmetoder angis.

1.1. Fornybare ressurser

Definisjon av skogbruk

I dette vedtak defineres skogbruk som i resolusjon H1, «Alminnelige retningslinjer for
bærekraftig skogbruk i Europa», som ble vedtatt på ministerkonferansen om vern av Europas
skoger, avholdt i Helsinki i juni 1993:

«Skjøtsel og drift av skog og skogområder på en måte og i et omfang som bevarer
deres biologiske mangfold, avkastningsevne, evne til gjenvekst, vitalitet og evne til nå
og i framtiden å oppfylle vesentlige økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner på
lokalt, nasjonalt og globalt plan, og som ikke skader andre økosystemer.»

For stater som ikke har vedtatt Helsinki-resolusjonen, defineres skogbruk som i dokumentet
«Autoritativ deklarasjon uten rettslig bindekraft om prinsipper for en global enighet om
forvaltning, bevaring og bærekraftig utvikling av alle skogstyper», som ble vedtatt på De
forente nasjoners konferanse om miljø og utvikling, avholdt i Rio de Janeiro i juni 1992.

Ved utløpet av en treårsperiode vil dette vedtak bli revidert i lys av nye retningslinjer og
tiltak med hensyn til skogbruk utarbeidet i internasjonale fora.

Definisjon av forbruk av fornybare ressurser

Råstoffene er de plantefibrer som brukes til papirproduksjon, dvs. hovedsakelig trevirke,
men andre ressurser, f.eks. bambus, børstegress og andre deler av ettårige planter som dyrkes
som råstoffkilde for papirproduksjon, skal regnes med om nødvendig. Mengden av plantefibrer
som brukes til energiproduksjon i papirfabrikken, skal også regnes med.

Følgende avfallsmaterialer tas ikke med i beregningen:

- papiravfall (som definert i nr. 1.7),

- trevirke fra tynningshogst for å gi omkringstående trær plass til å vokse eller for å
fjerne syke eller skadde trær,

- trevirke fra vindfall og fra trær brukket av vind eller snø,

- treavfall, sagflis og rester etter renskjæring fra sagbruk samt bark,

- landbruksavfall (bagasse, halm osv.). Halm regnes ikke som landbruksavfall dersom
den dyrkes som råstoffkilde for papirproduksjon.

Beregning av fornybare ressurser

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år. Det måles hvor mye trevirke eller andre fiberholdige stoffer som brukes for hvert
tonn papirbasert produkt som framstilles. Dersom papirfabrikken importerter papirmasse til
papirproduksjon, skal leverandøren forsyne fabrikken med den nødvendige dokumentasjon.
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1.2. Ikke-fornybare ressurser

Definisjon av forbruk av ikke-fornybare ressurser

Det skal tas hensyn bare til forbruket av fossilt brensel knyttet til produksjonsstadiene i
papirets livssyklus. Dette omfatter forbruket av fossilt brensel i elektrisitetsproduksjon innenfor
det offentlige nettet. Tre energikilder tas i betraktning: kull, olje og gass.

Beregning av ikke-fornybare ressurser

Ikke-fornybare ressurser anses å være en kombinasjon av relative tilgjengelige mengder og
forskjellige utslipp fra ulike kilder. Parameteren beregnes derfor i TORE (tonn
oljeressursekvivalenter).

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.

IFR (TORE/tonn papir(1)) = x tonn olje/tonn papir + 0,11 ´  y (tonn kull/tonn papir)
+ 7,3 ́  10-4 ´  z (m3 gass/tonn papir) + 5,0 ´  10-5  ́  v
(kWh/tonn papir)

der

x = antall tonn forbrukt olje,
y = antall tonn forbrukt kull,
z = antall m3 gass forbrukt under normale trykk- og temperaturforhold, og
v = antall forbrukte kWh.

1.3. Karbondioksid, CO
2

Definisjon av utslipp av karbondioksid, CO
2

Det skal tas hensyn til CO
2
-utslipp fra forbrenning av fossilt brensel og fra

elektrisitetsproduksjon som er nødvendig for framstilling av papirmasse og papir, men ikke
til CO

2
-utslipp fra bruk av fornybare ressurser. CO

2
-utslippsmengden fra produksjon av

papirmasse og papir skal også regnes med.

Beregning av utslipp av karbondioksid, CO
2

CO
2
-utslipp stammer fra bruk av ikke-fornybare ressurser og fra elektrisitetsproduksjon utenfor

papirfabrikken.

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.

CO
2
 (tonn/tonn papir) = 3,00 ´  x (tonn olje/tonn papir) + 2,50 ´  y (tonn kull/tonn

papir) + 2,22 ́  10-3 ´  z (m3 gass/tonn papir) + 4,4 ´  10-4 ´  v
(kWh/tonn papir)

der

x = antall tonn forbrukt olje,
y = antall tonn forbrukt kull,
z = antall m3 gass forbrukt under normale trykk- og temperaturforhold, og
v = antall forbrukte kWh.

(1) I formlene brukes ordet "papir" om tørkepapir.
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Prøving av karbondioksid, CO
2

CO
2
 beregnes på grunnlag av massebalansen for de forskjellige energikilder som brukes.

1.4. Svovel, S, og svoveldioksid, SO
2

Definisjon av utslipp av svovel, S, og svoveldioksid, SO
2

Svovelutslippsmengden fra produksjon av papirmasse og papir skal regnes med, og tallet
skal være basert på målinger foretatt på produksjonsanlegget. Andelen av
elektrisitetsproduksjonen utenfor anlegget beregnes som det gjennomsnittlige SO

2
-utslippet

fra produksjonen av den nødvendige elektrisitet. Dersom renseteknologi benyttes, skal
beregningen baseres på utslipp etter rensing.

Beregning av utslipp av svovel, S, og svoveldioksid, SO
2

SO
2
-utslipp stammer fra ikke-fornybare ressurser og fra kjemikalier. En del av den ikke-

fornybare energien er elektrisitet, og når elektrisitet brukes, skal det tas hensyn til andelen av
SO

2
-utslipp fra produksjonen (av elektrisitet) utenfor anlegget. Formelen for SO

2
-utslipp

nedenfor omfatter bare utslipp fra energiproduksjon.

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.

SO
2
 (kg S/tonn papir) = kg S/tonn papir (målt) + 1,25 ´  10-3 ´  v (kWh/tonn papir)

der

v = antall forbrukte kWh.

Prøving av svovel, S, og svoveldioksid, SO
2

SO
2
 beregnes på grunnlag av en massebalanse eller måles i skorsteinen i samsvar med

standarden VDI 2462.

1.5. Organiske stoffer i vann, KOF

Definisjon av organiske stoffer i vann, KOF

Parameteren KOF blir brukt til å beskrive forurensning av vann på grunn av organiske stoffer.

Beregning av organiske stoffer i vann, KOF

KOF bestemmes ved hjelp av en ufiltrert prøve, dvs. at den organiske delen av de suspenderte
faste stoffene regnes med. Den uorganiske delen anses vanligvis som uskadelig og vil gi
virkninger bare lokalt, alt etter filterets og mottakermiljøets beskaffenhet. Parameteren
«suspenderte faste stoffer i alt» tas derfor ikke med. Dersom renseteknologi benyttes, skal
beregningen baseres på utslipp etter rensing.

Dersom et offentlig renseanlegg benyttes, skal det ved beregning av massebalansen tas hensyn
til både den forbrukte energi og utslipp ved produksjonen av energien. Den relative andelen
angis i prosent.

Parameteren skal, som tidligere nevnt, anses som en del av massebalansen for papirproduksjon
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basert på et tidsrom på ett år.
Prøving av organiske stoffer i vann, KOF

KOF måles i ufiltrerte prøver i samsvar med standarden ISO 6060.

1.6. Klorerte organiske stoffer, AOX

Definisjon av klorerte organiske stoffer, AOX

Den aktuelle AOX-parameteren gjelder den mengde adsorberbare organiske halogener som
slippes ut fra anlegget. Det er en sum som angir den samlede mengde stoffer som adsorberes
på organisk stoff (i aktivkullmetoden), f.eks. adsorberes klorerte stoffer i spillvann gjerne på
slammet i renseanlegg. Klorerte organiske stoffer bestemmes som kg AOX/tonn papir.

Beregning av klorerte organiske stoffer

Dersom renseteknologi benyttes, skal beregningen baseres på utslipp etter rensing. Dersom
utslippene av forurenset vann ledes til et offentlig renseanlegg, skal beregningen baseres på
den faktiske renseprosent oppnådd ved det aktuelle anlegget.

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.

Prøving av klorerte organiske stoffer, AOX

AOX måles i samsvar med standarden ISO 9562.

1.7. Avfall

Definisjon av avfall (positiv og negativ)

Med avfall menes alt fast avfall som må disponeres. Det innebærer at slam fra behandling av
spillvann og aske fra forbrenning skal regnes med. Dersom spillvannet behandles ved et
offentlig renseanlegg, skal utslippene fra det offentlige renseanlegget legges til grunn for
beregningen.

Beregning av avfall

Den relative andel fra papirproduksjon skal beregnes og resultatene av beregningen tjene
som grunnlag for beregningen av avfallsmengden.

Dersom det offentlige anlegget er et forbrenningsanlegg, skal det også tas hensyn til utslippene
i luften og til den relative avfallsmengde forbrenningsanlegget produserer, f.eks. aske.

Bruk av resirkulerte fibrer anses som «avfallsdisponering». Mengden resirkulerte fibrer brukt
i produksjonen av ett tonn papir skal derfor trekkes fra avfallsmengden som oppstår under
produksjonen.

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.

Papiravfall

Med brukt papir menes papir som er framstilt ved en forutgående produksjonsprosess, og
som er blitt brukt, eller antas å være blitt brukt, til det tiltenkte formål.
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Når slikt papir samles inn usortert og deretter sorteres for bruk som papirmasse, kan det
betegnes «resirkulerte fibrer», mens papir beregnet på disponering, særlig energiutvinning,
betegnes «papiravfall».

2. Kontroll og beregning

2.1. Valg av analyselaboratorium

Analyse av kjemikalier og utslipp skal gjennomføres av laboratorier som er utpekt av
vedkommende myndighet eller godkjent i samsvar med kravene i standarden EN 45001 eller
tilsvarende.

Alternativt kan det benyttes institusjoner som er registrert i samsvar med standarden ISO 9001
eller 9002.

2.2. Beregning av utslippsverdier

For hver av parameterne beregnes belastningspoeng i samsvar med de aktuelle avsnitt i dette
tillegg og i det aktuelle kriteriedokument.

Dersom papirfabrikken importerer papirmasse til papirproduksjon, skal leverandørene av
papirmassen forsyne papirprodusenten med den nødvendige dokumentasjon med aktuelle
data for utslipp og ressursforbruk ved produksjon av papirmassen. Leverandører av
papirmasse, også leverandører etablert utenfor Det europeiske fellesskap, må tillate kontroll
utført av tredjepart. Det samlede resultat skal baseres på de beregnede parametere for både
papirfabrikken og, om nødvendig, produksjonen av papirmasse. Ved bruk av tabellen i
kriterievedlegget vil resultatet gi det samlede antall belastningspoeng.

Dersom en importør søker om miljømerke, skal både produsenten og leverandøren forsyne
importøren med den nødvendige dokumentasjon med aktuelle data for utslipp og
ressursforbruk ved produksjon av papirmassen. Ved bruk av tabellen i kriterievedlegget vil
disse data gi antall belastningspoeng.

Dersom papirfabrikken framstiller forskjellige produkter, skal de samlede utslipp fra fabrikken
for hver av parameterne beregnes ut fra omfanget av den aktuelle produksjonen i løpet av
samme tidsrom som er nevnt i forbindelse med beregningen av massebalansen for hver av
parameterne.

Dersom produksjonen eller framstillingen av halvfabrikata fører til utslipp eller avfall og til
ressursforbruk ved offentlige renseanlegg, skal utslippene fra disse anleggene tas med i
beregningen.

2.3. Prøvingshyppighet

Prøvetaking og måling skal utføres tilstrekkelig ofte til å sikre at produktet er i samsvar med
kriteriene fastsatt i de aktuelle dokumentene.

2.4. Skogbruk

Enhver som inngir søknad om merke for et produkt som inneholder ny papirmasse, skal avgi
erklæring om at massen er framstilt av råstoffer som stammer fra skoger der det drives skogbruk
i samsvar med definisjonen i dette tillegg.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 14. november 1994

om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke
til tørkeruller(*)

(94/925/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særlig artikkel 5 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 5 nr. 1 første ledd i forordning (EØF)
nr. 880/92 skal vilkårene for tildeling av merke fastsettes for hver
produktgruppe.

Artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter at et
produkts innvirkning på miljøet skal vurderes ut fra de særskilte
kriteriene for produktgruppene.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 6 i forordning (EØF) nr.
880/92 har Kommisjonen hørt de viktigste interessegrupper i et
høringsforum.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i forordning (EØF)
nr. 880/92 -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Produktgruppen «tørkeruller» defineres som følger:
«Ruller av papir til husholdningsbruk. Papiret egner seg til å
suge opp væsker og rengjøre tilsmussede flater. Det består
vanligvis av kreppet eller preget papir i ett eller flere lag.
Kriteriene gjelder ikke for papir som inneholder
fuktbestandighetsmidler. Beslektede produkter av mykt papir,
f.eks. servietter og lommetørklær, hører ikke inn under
produktgruppen.»

Artikkel 2
Innvirkningen på miljøet av produktgruppen definert i artikkel
1 skal vurderes ut fra de særskilte miljøkriteriene oppført i
vedlegget.

Artikkel 3
Definisjonen av produktgruppen og produktgruppens særskilte
miljøkriterier skal gjelde i tre år regnet fra den dag da dette vedtak
får virkning.

Artikkel 4
For administrative formål tildeles produktgruppen
kodenummeret «005».

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. november 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 364 av 31. 12. 1994, s. 32,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/95 av 15. desember
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.
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VEDLEGG

MILJØKRITERIER FOR TØRKERULLER

Miljøkriterier

i) Det fiberholdige råstoffet for papirproduksjonen skal være ny papirmasse, papirmasse framstilt
av papiravfall(*)  eller blandinger av dem. Nytt trevirke skal stamme fra regioner der det drives
skogbruk(*) .

ii) Et produkts innvirkning på miljøet skal vurderes ut fra følgende parametere:

a) forbruk av fornybare ressurser(*) ,

b) forbruk av ikke-fornybare ressurser(*) ,

c) utslipp av karbondioksid,

d) utslipp av svovel/svoveldioksid,

e) utslipp av organiske stoffer i vann (KOF),

f) utslipp av klorerte organiske stoffer (i vann) (AOX),

g) utslipp av avfall(*) .

Produktets innvirkning med hensyn til hver parameter uttrykkes som belastningspoeng i samsvar
med det system av verdier og tilhørende poeng som er angitt i tabellen i dette dokument. Produktet
kan ikke tildeles miljømerke dersom antallet belastningspoeng for innvirkningen med hensyn til
parameter c), d), e), f) eller g) overstiger verdien betegnet som «terskel» i systemet angitt i tabellen
i dette dokument.

(*) Tillegget til dette vedlegg inneholder definisjoner av uttrykkene merket med en asterisk.
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Aspekt                                  Beregning av belastningspoeng

Fornybare ressurser, FR

(tonn trevirke/tonn papir)

   t trevirke/t < 0,1  = 0         Y
1

0,1 < t trevirke/t < 0,7 = 0,3

0,7 <t trevirke/t < 1,3 = 0,6

1,3 < t trevirke/t < 1,9 = 0,9

1,9 < t trevirke/t < 2,5 = 1,2

2,5 < t trevirke/t < 3,5 = 1,5

3,5 < t trevirke/t = 2

Ikke-fornybare ressurser, IFR

(TORE/tonn papir)

Karbondioksid, CO
2

(t CO
2
/tonn papir)

Svoveldioksid, SO
2

(kg S/tonn papir)

   TORE/t <  0,1 = 0

0,1 < TORE/t < 0,2 = 0,3 Y
2

0,2 < TORE/t < 0,3 = 0,6

0,3 < TORE/t < 0,4 = 0,9

0,4 < TORE/t < 0,5 = 1,2

0,5 <TORE/t = 2,4

   t CO2/t < 0,6 = 0 Y
3

0,6 < t CO2/t < 1,2 = 1

1,2 < t CO2/t < 1,8 = 2

1,8 < t CO2/t < 2,4  = 3

2,4 < t CO2/t < 3,0 = 4

3,0 < t CO2/t = terskel

    kg S/t < 0,5 = 0 Y
4

0,5 < kg S/t < 2,0 = 1

2,0 < kg S/t < 4,0 = 2

4,0 < kg S/t < 7,0 = 3

7,0 < kg S/t <10,0 = 4

10,0 < kg S/t = terskel

   kg KOF/t < 6 = 0 Y
5

6 < kg KOF/t < 15 = 1

15 < kg KOF/t < 40 = 2

40 < kg KOF/t < 60 = 3

60 < kg KOF/t < 80 = 4

80 < kg KOF/t  = terskel

   kg AOX/t < 0,1 = 0 Y
6

0,1 < kg AOX/t < 0,3 = 0,6

0,3 < kg AOX/t <  0,5 = 1,2

0,5 < kg AOX/t = terskel

Organiske stoffer i vann, KOF

(kg KOF/tonn papir)

Klorerte organiske stoffer, AOX

(kg AOX/tonn papir)

Avfall

(tonn avfall/tonn papir)

    t avfall/t <- 0,8 = 0 Y
7

- 0,8 < t avfall/t <- 0,3 = 1

- 0,3 < t avfall/t < 0,02 = 2

0,02 < t avfall/t < 0,2 = 3

0,2 < t avfall/t < 0,4 = 4

0,4 < t avfall/t = terskel

 Belastningspoeng i alt S Y

Tabell
Parametere, verdier og tilhørende belastningspoeng
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Tillegget til dette vedlegg gir veiledning om beregning og prøving av et produkts innvirkning med
hensyn til parameterne ovenfor.

iii) For å bli tildelt merke må et produkts korrigerte samlede antall belastningspoeng ikke overstige 6,5,
beregnet etter formelen «belastningspoeng i alt» ´  multiplikator.

«Belastningspoeng i alt» beregnes i samsvar med tabellen.

Multiplikatoren beregnes i samsvar med tilføyelsen til dette vedlegg.

iv) Søkeren må ikke overskride tallene fastsatt som terskler. Dette gjelder parameteren for CO
2
, SO

2
,

KOF, AOX og avfall.

Brukskriterium

Produktet skal være egnet for den tiltenkte bruk.
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Tilføyelse til vedlegget til vedtaket om tildeling av Fellesskapets miljømerke til tørkeruller

Bestandighet

1. I praksis vil ingen produkter være utilstrekkelige med hensyn til fasthet i tørr tilstand, og derfor er
det fuktbestandigheten som angis ved denne variabelen. En anerkjent måling av bestandigheten er
måling av den geometriske gjennomsnittlige strekkfasthet (GMT), som beregnes etter formelen:

GMT = WET MD ́ WET CD

gms

der: WET MD er fuktbestandigheten i maskinretningen(*) ,
WET CD er fuktbestandigheten på tvers av maskinretningen(*) ,
gms er produktets vekt (i gram) per kvadratmeter.

Oppsugingsevne

2. Oppsugingsevnen måles ved å bestemme den spesifikke absorpsjonsevne(*) , dvs. mengde vann (i
gram) absorbert per gram produkt. Dette knytter således oppsugingsevnen til den benyttede mengde
av produktet.

3. Ved prøver utført etter forskjellige metoder og av uavhengige kilder er det ved kombinasjon av
GMT og oppsugingsevne påvist at de to variablene er innbyrdes uavhengige bortsett fra i noen få
ekstreme tilfeller. Dette tilsier at det ikke er noen forbindelse mellom dem. For eksempel innebærer
ikke stor strekkfasthet stor eller liten absorpsjonsevne. Dessuten viser de to tilstrekkelig variasjon
til at det kan benyttes et poengsystem.

4. En rekke nåværende produkter som utgjør markedets ytterpunkter, er blitt prøvet og deres
bestandighet og absorpsjonsevne fastslått på følgende måte. I alt vesentlig vil GMT angis på en
normalfordelingsskala med ytterverdiene < 2 og > 6, med et gjennomsnitt på 4. Absorpsjonsevnen
kan angis med ytterverdiene < 3,5 og > 5, med et gjennomsnitt på 4. I hvert tilfelle tildeles den
største ytterverdien 1 poeng og den minste ytterverdien 5 poeng, mens mellomliggende verdier
tildeles poeng proporsjonalt.

5. Skalaen går fra 1 = god til 5 = dårlig. Et produkt med god bestandighet, men dårlig oppsugingsevne
vil således oppnå 6 poeng. Andre eksempler viser at et produkt som bedømmes som godt med
hensyn til begge variabler, vil oppnå minimumspoengsummen 2, mens et svært dårlig vil oppnå
10 poeng sammenlagt.

6. På dette grunnlag oppnådde de prøvede produktene følgende poeng:

Produkt Rull A Rull B Rull C   Rull D
Variabel

Resultat Poeng       Resultat Poeng       Resultat  Poeng      Resultat      Poeng

GMT    2,08 5 3,8 4 4,84 3 6,13 1

ABS    3,33 5 5,4 1 2,81 5 3,03 5

I alt  - 10   - 5   - 8 - 6

46

(* ) Målt ved hjelp av en anerkjent industristandardmetode.
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7. Når disse poengene ses i sammenheng med den alminnelige metodikk, er det tydelig at de bør
brukes som multiplikatorer. Dette skyldes at brukskriteriet må ses i sammenheng med mengden
produkt som benyttes; det kreves en større mengde for å utføre en oppgave med et produkt av
dårligere kvalitet, og dermed øker innvirkningen på miljøet tilsvarende. Dette avspeiler en
oppfatning det er enighet om innen bransjen, nemlig at markedets ytterpunkter ikke ligger mellom
2 og 10, men snarere mellom 0,75 og 1,0. Forholdet mellom papirforbruket til de beste og de
dårligste produktene er med andre ord 0,75. Det er derfor foreslått at poengskalaen fra 2 til 10
omgjøres lineært til en skala fra 0,75 til 1,0. For prøvingseksemplene angitt ovenfor blir dermed
multiplikatoren som følger:

             Rull A     Rull B Rull C   Rull D

Poeng              10 5            8       6

Multiplikator              1,000          0,844        0,938    0,875

Bruk

8. Bruken av de enkelte kriteriene gjør det mulig å legge sammen poeng for de forskjellige typer
innvirkning på miljøet til en samlet poengsum på 6,5. Ved multiplikatoren vil i beste fall en sum
på 6,5 belastningspoeng for en tørkerull bli omgjort til 4,9 (6,5 ´ 0,75). For en tørkerull av god
kvalitet avspeiler dette redusert innvirkning på miljøet som følge av bedre utnyttelse av produktet
(dvs. at ett tonn av produktet varer lenger). Omvendt vil en tørkerull av dårligere kvalitet ikke bli
straffet ytterligere (multiplikator = 1,0), slik at den fortsatt kan bli tildelt miljømerke.
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1. Definisjon, beregning og prøving av parameterne

I dette tillegg defineres hver av parameterne i tabellen i kriteriedokumentet, og de tilhørende
prøvingsmetoder angis.

1.1. Fornybare ressurser

Definisjon av skogbruk

I dette vedtak defineres skogbruk som i resolusjon H1, «Alminnelige retningslinjer for
bærekraftig skogbruk i Europa», som ble vedtatt på ministerkonferansen om vern av Europas
skoger, avholdt i Helsinki i juni 1993:

«Skjøtsel og drift av skog og skogområder på en måte og i et omfang som bevarer
deres biologiske mangfold, avkastningsevne, evne til gjenvekst, vitalitet og evne til nå
og i framtiden å oppfylle vesentlige økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner på
lokalt, nasjonalt og globalt plan, og som ikke skader andre økosystemer.»

For stater som ikke har vedtatt Helsinki-resolusjonen, defineres skogbruk som i dokumentet
«Autoritativ deklarasjon uten rettslig bindekraft om prinsipper for en global enighet om
forvaltning, bevaring og bærekraftig utvikling av alle skogstyper», som ble vedtatt på De
forente nasjoners konferanse om miljø og utvikling, avholdt i Rio de Janeiro i juni 1992.

Ved utløpet av en treårsperiode vil dette vedtak bli revidert i lys av nye retningslinjer og
tiltak med hensyn til skogbruk utarbeidet i internasjonale fora.

Definisjon av forbruk av fornybare ressurser

Råstoffene er de plantefibrer som brukes til papirproduksjon, dvs. hovedsakelig trevirke,
men andre ressurser, f.eks. bambus, børstegress og andre deler av ettårige planter som dyrkes
som råstoffkilde for papirproduksjon, skal regnes med om nødvendig. Mengden av plantefibrer
som brukes til energiproduksjon i papirfabrikken, skal også regnes med.

Følgende avfallsmaterialer tas ikke med i beregningen:

- papiravfall (som definert i nr. 1.7),

- trevirke fra tynningshogst for å gi omkringstående trær plass til å vokse eller for å
fjerne syke eller skadde trær,

- trevirke fra vindfall og fra trær brukket av vind eller snø,

- treavfall, sagflis og rester etter renskjæring fra sagbruk samt bark,

- landbruksavfall (bagasse, halm osv.). Halm regnes ikke som landbruksavfall dersom
den dyrkes som råstoffkilde for papirproduksjon.

Beregning av fornybare ressurser

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år. Det måles hvor mye trevirke eller andre fiberholdige stoffer som brukes for hvert
tonn papirbasert produkt som framstilles. Dersom papirfabrikken importerter papirmasse til
papirproduksjon, skal leverandøren forsyne fabrikken med den nødvendige dokumentasjon.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.11/ 7.3.1996

 00

50

1.2. Ikke-fornybare ressurser

Definisjon av forbruk av ikke-fornybare ressurser

Det skal tas hensyn bare til forbruket av fossilt brensel knyttet til produksjonsstadiene i
papirets livssyklus. Dette omfatter forbruket av fossilt brensel i elektrisitetsproduksjon
innenfor det offentlige nettet. Tre energikilder tas i betraktning: kull, olje og gass.

Beregning av ikke-fornybare ressurser

Ikke-fornybare ressurser anses å være en kombinasjon av relative tilgjengelige mengder og
forskjellige utslipp fra ulike kilder. Parameteren beregnes derfor i TORE (tonn
oljeressursekvivalenter).

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.

IFR (TORE/tonn papir(1)) = x tonn olje/tonn papir + 0,11 ´  y (tonn kull/tonn papir) +
7,3 ́  10-4 ´  z (m3 gass/tonn papir) + 5,0 ´  10-5 ́   v (kWh/tonn
papir)

der

x = antall tonn forbrukt olje,
y = antall tonn forbrukt kull,
z = antall m3 gass forbrukt under normale trykk- og temperaturforhold, og
v = antall forbrukte kWh.

1.3. Karbondioksid, CO
2

Definisjon av utslipp av karbondioksid, CO
2

Det skal tas hensyn til CO
2
-utslipp fra forbrenning av fossilt brensel og fra

elektrisitetsproduksjon som er nødvendig for framstilling av papirmasse og papir, men ikke
til CO

2
-utslipp fra bruk av fornybare ressurser. CO

2
-utslippsmengden fra produksjon av

papirmasse og papir skal også regnes med.

Beregning av utslipp av karbondioksid, CO
2

CO
2
-utslipp stammer fra bruk av ikke-fornybare ressurser og fra elektrisitetsproduksjon

utenfor papirfabrikken.

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.

CO
2
 (tonn/tonn papir) = 3,00 ´  x (tonn olje/tonn papir) + 2,50 ´  y (tonn kull/tonn papir)

+ 2,22 ́  10-3 ´  z (m3 gass/tonn papir) + 4,4 ´  10-4 ´  v (kWh/
tonn papir)

der

x = antall tonn forbrukt olje,
y = antall tonn forbrukt kull,
z = antall m3 gass forbrukt under normale trykk- og temperaturforhold, og
v = antall forbrukte kWh.

(1) I formlene brukes ordet «papir» om tørkepapir.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.3.1996 Nr.11/0051

Prøving av karbondioksid, CO
2

CO
2
 beregnes på grunnlag av massebalansen for de forskjellige energikilder som brukes.

1.4. Svovel, S, og svoveldioksid, SO
2

Definisjon av utslipp av svovel, S, og svoveldioksid, SO
2

Svovelutslippsmengden fra produksjon av papirmasse og papir skal regnes med, og tallet
skal være basert på målinger foretatt på produksjonsanlegget. Andelen av
elektrisitetsproduksjonen utenfor anlegget beregnes som det gjennomsnittlige SO

2
-utslippet

fra produksjonen av den nødvendige elektrisitet. Dersom renseteknologi benyttes, skal
beregningen baseres på utslipp etter rensing.

Beregning av utslipp av svovel, S, og svoveldioksid, SO
2

SO
2
-utslipp stammer fra ikke-fornybare ressurser og fra kjemikalier. En del av den ikke-

fornybare energien er elektrisitet, og når elektrisitet brukes, skal det tas hensyn til andelen av
SO

2
-utslipp fra produksjonen (av elektrisitet) utenfor anlegget. Formelen for SO

2
-utslipp

nedenfor omfatter bare utslipp fra energiproduksjon.

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.

SO
2
 (kg S/tonn papir) = kg S/tonn papir (målt) + 1,25 ´  10-3 ´  v (kWh/ tonn papir)

der

v = antall forbrukte kWh.

Prøving av svovel, S, og svoveldioksid, SO
2

SO
2
 beregnes på grunnlag av en massebalanse eller måles i skorsteinen i samsvar med

standarden VDI 2462.

1.5. Organiske stoffer i vann, KOF

Definisjon av organiske stoffer i vann, KOF

Parameteren KOF blir brukt til å beskrive forurensning av vann på grunn av organiske stoffer.

Beregning av organiske stoffer i vann, KOF

KOF bestemmes ved hjelp av en ufiltrert prøve, dvs. at den organiske delen av de suspenderte
faste stoffene regnes med. Den uorganiske delen anses vanligvis som uskadelig og vil gi
virkninger bare lokalt, alt etter filterets og mottakermiljøets beskaffenhet. Parameteren
«suspenderte faste stoffer i alt» tas derfor ikke med. Dersom renseteknologi benyttes, skal
beregningen baseres på utslipp etter rensing.

Dersom et offentlig renseanlegg benyttes, skal det ved beregning av massebalansen tas hensyn
til både den forbrukte energi og utslipp ved produksjonen av energien. Den relative andelen
angis i prosent.
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Parameteren skal, som tidligere nevnt, anses som en del av massebalansen for papirproduksjon
basert på et tidsrom på ett år.

Prøving av organiske stoffer i vann, KOF

KOF måles i ufiltrerte prøver i samsvar med standarden ISO 6060.

1.6. Klorerte organiske stoffer, AOX

Definisjon av klorerte organiske stoffer, AOX

Den aktuelle AOX-parameteren gjelder den mengde adsorberbare organiske halogener som
slippes ut fra anlegget. Det er en sum som angir den samlede mengde stoffer som adsorberes
på organisk stoff (i aktivkullmetoden), f.eks. adsorberes klorerte stoffer i spillvann gjerne på
slammet i renseanlegg. Klorerte organiske stoffer bestemmes som kg AOX/tonn papir.

Beregning av klorerte organiske stoffer

Dersom renseteknologi benyttes, skal beregningen baseres på utslipp etter rensing. Dersom
utslippene av forurenset vann ledes til et offentlig renseanlegg, skal beregningen baseres på
den faktiske renseprosent oppnådd ved det aktuelle anlegget.

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.

Prøving av klorerte organiske stoffer, AOX

AOX måles i samsvar med standarden ISO 9562.

1.7. Avfall

Definisjon av avfall (positiv og negativ)

Med avfall menes alt fast avfall som må disponeres. Det innebærer at slam fra behandling av
spillvann og aske fra forbrenning skal regnes med. Dersom spillvannet behandles ved et
offentlig renseanlegg, skal utslippene fra det offentlige renseanlegget legges til grunn for
beregningen.

Beregning av avfall

Den relative andel fra papirproduksjon skal beregnes og resultatene av beregningen tjene
som grunnlag for beregningen av avfallsmengden.

Dersom det offentlige anlegget er et forbrenningsanlegg, skal det også tas hensyn til utslippene
i luften og til den relative avfallsmengde forbrenningsanlegget produserer, f.eks. aske.

Bruk av resirkulerte fibrer anses som «avfallsdisponering». Mengden resirkulerte fibrer brukt
i produksjonen av ett tonn papir skal derfor trekkes fra avfallsmengden som oppstår under
produksjonen.

Parameteren skal anses som en del av massebalansen for papirproduksjon basert på et tidsrom
på ett år.
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Papiravfall

Med brukt papir menes papir som er framstilt ved en forutgående produksjonsprosess, og
som er blitt brukt, eller antas å være blitt brukt, til det tiltenkte formål.

Når slikt papir samles inn usortert og deretter sorteres for bruk som papirmasse, kan det
betegnes «resirkulerte fibrer», mens papir beregnet på disponering, særlig energiutvinning,
betegnes «papiravfall».

2. Kontroll og beregning

2.1. Valg av analyselaboratorium

Analyse av kjemikalier og utslipp skal gjennomføres av laboratorier som er utpekt av
vedkommende myndighet eller godkjent i samsvar med kravene i standarden EN 45001 eller
tilsvarende.

Alternativt kan det benyttes institusjoner som er registrert i samsvar med standarden ISO 9001
eller 9002.

2.2. Beregning av utslippsverdier

For hver av parameterne beregnes belastningspoeng i samsvar med de aktuelle avsnitt i dette
tillegg og i det aktuelle kriteriedokument.

Dersom papirfabrikken importerer papirmasse til papirproduksjon, skal leverandørene av
papirmassen forsyne papirprodusenten med den nødvendige dokumentasjon med aktuelle
data for utslipp og ressursforbruk ved produksjon av papirmassen. Leverandører av
papirmasse, også leverandører etablert utenfor Det europeiske fellesskap, må tillate kontroll
utført av tredjepart. Det samlede resultat skal baseres på de beregnede parametere for både
papirfabrikken og, om nødvendig, produksjonen av papirmasse. Ved bruk av tabellen i
kriterievedlegget vil resultatet gi det samlede antall belastningspoeng.

Dersom en importør søker om miljømerke, skal både produsenten og leverandøren forsyne
importøren med den nødvendige dokumentasjon med aktuelle data for utslipp og
ressursforbruk ved produksjon av papirmassen. Ved bruk av tabellen i kriterievedlegget vil
disse data gi antall belastningspoeng.

Dersom papirfabrikken framstiller forskjellige produkter, skal de samlede utslipp fra fabrikken
for hver av parameterne beregnes ut fra omfanget av den aktuelle produksjonen i løpet av
samme tidsrom som er nevnt i forbindelse med beregningen av massebalansen for hver av
parameterne.

Dersom produksjonen eller framstillingen av halvfabrikata fører til utslipp eller avfall og til
ressursforbruk ved offentlige renseanlegg, skal utslippene fra disse anleggene tas med i
beregningen.

2.3. Prøvingshyppighet

Prøvetaking og måling skal utføres tilstrekkelig ofte til å sikre at produktet er i samsvar med
kriteriene fastsatt i de aktuelle dokumentene.

2.4. Skogbruk

Enhver som inngir søknad om merke for et produkt som inneholder ny papirmasse, skal avgi
erklæring om at massen er framstilt av råstoffer som stammer fra skoger der det drives skogbruk
i samsvar med definisjonen i dette tillegg.
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.717 - Viacom/Bear Stearns)

1. Kommisjonen mottok 22.2.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Viacom Inc. og Bear Stearns
Companies Inc. overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over foretakene Nickelodeon (Deutschland) GmbH & CO KG (“Nickelodeon”) og VH-I GmbH &
CO OHG (“VH-I”). Viacom Inc. har i dag enekontroll over de to foretakene.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Viacom: et underholdningsselskap og forlag med variert virksomhet innen fem ulike
delmarkeder: 1) telenett og kringkasting, 2) underholdning, 3) video- og musikkbransjen
samt temaparker, 4) forlagsvirksomhet og 5) kabelfjernsyn.

- Bear Stearns Companies: bankvirksomhet,

- Nickelodeon: fjernsynskringkasting via kabel og direkte til fjernsynsseere i Tyskland, Østerrike
og tyskspråklige områder i Sveits,

- VH-I: fjernsynskringkasting via kabel og direkte til fjernsynsseere i Tyskland.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 60
av 29.2.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.717 - Viacom/Bear Stearns, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.718 - Phoenix/Comifar)

1. Kommisjonen mottok 22.2.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Phoenix Pharmahandel
Aktiengesellschaft + Co, Mannheim/D (Phoenix), som kontrolleres av medlemmene i Merckle-
familien, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket
Comifar S.p.A., Movate Milanese/I (Comifar), ved kjøp av 57,09 % av foretakets aksjer. Comifar
beholder selv en andel på 9,88 %.

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Phoenix: engrossalg av legemidler og tjenesteytelser overfor apoteker,

- Comifar: engrossalg av legemidler og tjenesteytelser overfor apoteker.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 62
av 1.3.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.718 - Phoenix/Comifar, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.721 - Textron/Valois)

1. Kommisjonen mottok 19.2.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Textron Inc. overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Valois Industries S.A., ved kjøp
av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Textron: produksjon av fly, bildeler og deler til luftfarts- og forsvarsindustrien,

- Valois Industries: konstruksjon og produksjon av festeinnretninger og deler til bilindustrien
og annen industri.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 58
av 28.2.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.721 - Textron/Valois, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

96/EØS/11/11
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Melding om avtaler om industrisamarbeid og opprettelse av

fellesforetak
(Sak nr. IV/35.895 - Mercedes-Benz, MTU, Detroit Diesel Corporation)

1. Kommisjonen mottok 22.1.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) fra
Mercedes-Benz AG, Stuttgart, og MTU Motoren und Turbinen Union Friedrichshafen GmbH,
Friedrichshafen (begge Tyskland), og Detroit Diesel Corporation, Detroit (USA). Partene har inngått
avtale om å samarbeide om utvikling, produksjon og distribusjon av diverse dieselmotorer med en
ytelse på henholdsvis inntil 300 kW, 300 til 1000 kW og over 1000 kW. Detroit Diesel og Mercedes-
Benz skal samarbeide om utviklingen av en dieselmotor til bruk i nyttekjøretøyer. MTU og Detroit
Diesel skal i fellesskap utvikle to serier dieselmotorer til industriell bruk. I samsvar med prinsippet
om felles ressursutnyttelse skal partene samordne produksjonen av deler til disse motorene eller
anskaffe dem fra eksterne leverandører. Motorer som skal imøtekomme etterspørsel i Europa, vil
bli montert i Tyskland. To fellesforetak skal samordne hittil atskilte distribusjonsnett for
industrimotorer, og ett av dem skal stå for distribusjon og service i Europa.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at de meldte avtalene kan komme inn under
virkeområdet for forordning nr. 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til de meldte avtalene
for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 10 dager etter at dette er offentliggjort i EFT
nr. C 63 av 2.3.1996. De kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 00) eller med post,
med referanse IV/35.895 - Mercedes-Benz/MTU/Detroit Diesel, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate F-2
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.642 - Chase Manhattan/Chemical Banking)

Kommisjonen vedtok 26.10.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(2). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

(2) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.674 - Demag/Komatsu)

Kommisjonen vedtok 21.12.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om at en meldt transaksjon ikke omfattes av
forordningen om foretakssammenslutninger

(Sak nr. IV/M.661 - STRAGAB/Bank Austria/STUAG)

Kommisjonen vedtok 15.1.1996 at ovennevnte meldte transaksjon ikke kommer inn under virkeområdet
for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1) om foretakssammenslutninger, fordi den ikke utgjør en
foretakssammenslutning som definert i artikkel 3 i nevnte forordning. Vedtaket er gjort på grunnlag av
forordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

96/EØS/11/14

96/EØS/11/15
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96/EØS/11/16Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak:

Kommisjonsvedtak av 16. januar 1996 om endring av kommisjonsvedtak 91/448/EØF om retningslinjer
for klassifisering omtalt i artikkel 4 i rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genmodifiserte
mikroorganismer (se EFT nr. L 31 av 9.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 24. januar 1996 om endring av kommisjonsvedtak 93/693/EF om en liste over
sædstasjoner godkjent for eksport til Fellesskapet av storfesæd (se EFT nr. L 30 av 8.2.1996 for nærmere
opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 24. januar 1996 om endring av vedtak 94/845/EF om krav til dyrehelse og
veterinærgodkjenning ved import av ferskt kjøtt fra Den tsjekkiske republikken (se EFT nr. L 30 av
8.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 26. januar 1996 om endring av rådsvedtak 79/542/EØF om utarbeiding av en
liste over tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og
geit, ferskt kjøtt og kjøttprodukter (se EFT nr. L 30 av 8.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 29. januar 1996 om endring av vedtak 94/86/EF om en foreløpig liste over
tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøtt fra viltlevende vilt (se EFT nr. L 31 av
9.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 31. januar 1996 om endring av vedtak 95/296/EF om visse beskyttelsestiltak i
forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland og om oppheving av vedtak 94/462/EF (se EFT nr. L 32
av 10.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 2. februar 1996 om godkjenning av irsk standard IS310, første utgave, om
utarbeiding av en spesifikasjon for miljøstyringssystemer i samsvar med artikkel 12 i rådsforordning
(EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og
miljørevisjonsordning i Fellesskapet (se EFT nr. L 34 av 13.2.1996 for nærmere opplysninger)
Kommisjonsvedtak av 2. februar 1996 om godkjenning av britisk standard BS7750 av 1994 om utarbeiding
av en spesifikasjon for miljøstyringssystemer i samsvar med artikkel 12 i rådsforordning (EØF) nr.
1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og
miljørevisjonsordning i Fellesskapet (se EFT nr. L 34 av 13.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 2. februar 1996 om godkjenning av spansk standard UNE 77-801(2)-94 om
utarbeiding av en spesifikasjon for miljøstyringssystemer i samsvar med artikkel 12 i rådsforordning
(EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og
miljørevisjonsordning i Fellesskapet (se EFT nr. L 34 av 13.2.1996 for nærmere opplysninger)
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95-0378-GR

96-0010-UK

96-0011-F

96-0012-UK

96-0013-UK

96-0014-UK

96-0015-UK

96-0016-UK

96-0017-UK

96-0018-UK

96-0019-UK

96-0006-S

96-0009-NL

96-0020-NL

96-0021-F

96-0022-B

96-0023-A

96-0024-A

(3)(4)

2.5.1996

17.4.1996

11.4.1996

17.4.1996

17.4.1996

17.4.1996

17.4.1996

17.4.1996

17.4.1996

17.4.1996

17.4.1996

24.4.1996

6.5.1996

22.4.1996

17.4.1996

30.4.1996

22.4.1996

19.4.1996

Teknisk forskrift om endring av artikkel 26 om plastmaterialer
og andre artikler som er beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler, og artikkel 27 om særlige krav til renslighet og
holdbarhet for plastmaterialer som er beregnet på å komme i
kontakt med næringsmidler, i lov om næringsmidler

Direktoratsstandard BD 2/94: Teknisk godkjenning av
veistrukturer for motorveier og andre hovedveier (DOT EP ref.:
026/94/EC)

Tekniske forklaringer til farmakopeer som er gjenstand for
rundspørring

TR 2186 Motorveiovervåking - krav til fartskontrollutstyr

TR 2187 Motorveiovervåking - krav til signalutstyr på
overvåkede motorveier

TR 2188 Motorveiovervåking - krav til utstyr til måling av
dagslys

TR 2189 Motorveiovervåking - krav til strukturering av
signalutstyr på overvåkede motorveier

TRG 1082 Motorveiovervåking - prøving av fartskontrollutstyr;
godkjenningsregler

TRG 1083 Motorveiovervåking - prøving av signalutstyr og
dagslysmålere; godkjenningsregler

TRH 1679 Motorveiovervåking - teknisk godkjenning
(strukturering)

TRH 1680 Motorveiovervåking - tegninger for installering av
utstyr

Brennstoffsystemer for komprimert naturgass og biogass

Utkast til forskrift om øl av 1995

Endring av forskrift om rester av plantevernmidler

SP/DGPT/ATAS/33: teknisk forskrift om terminalutstyr for
mikrobølgesystemer beregnet på numerisk lavkapasitets-
overføring på frekvensbånd 1,5 GHz

Kongelig resolusjon om visse psykotropiske stoffer

Forskrift fra miljøministeren om brennstoff (brennstofforskrift
1996)

Avtale i henhold til artikkel 15a i forskrift om sikringstiltak for
små forbrenningsanlegg

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 81 av
26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

96/EØS/11/17

59



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.11/ 7.3.1996

 00
Kommisjonen gjør oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom av 12. desember 1995 i sak C-399/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Arrondissementsrechtbank, Zutphen): H.G. Oude Luttikhuis mfl mot Verenigde Coöperatieve
Melkindustrie Coberco BA (konkurranse - vedtekter for kooperative meierisammenslutninger - avgift
ved utmelding eller ekskludering - traktatens artikkel 85 og forordning nr. 26).

Domstolens dom (sjette kammer) av 12. desember 1995 i sak C-469/93 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunale di Trieste): Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Chiquita Italia SpA
(direkte virkning av bestemmelsene i GATT-avtalen og Lomé-konvensjonen - intern beskatning).

Domstolens dom (femte kammer ) av 7. desember 1995 i sak C-17/94: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra forhørsdommer ved Tribunal de Grande Instance, Bergerac): straffesak mot Denis Gervais
mfl (kunstig befruktning av storfe - geografisk monopol - begrensning av veterinærers virksomhet).

Domstolens dom av 12. desember 1995 i forente saker C-319/93, C-40/94 og C-224/94 (anmodninger
om en foreløpig kjennelse fra Gerechtshof, Leeuwarden, og Arrondissementsrechtbank, ’s-
Hertogenbosch): Hendrik Evert Dijkstra mot Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA mfl (konkurranse
- vedtekter for kooperative meierisammenslutninger - avgift ved utmelding eller ekskludering - tolking
av artikkel 2 i forordning nr. 26).

Domstolens dom av 7. desember 1995 i sak C-45/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal
Superior de Justicia, Andalusia): Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Ceuta mot Ceuta
kommune (fritt varebytte - tiltredelsesakten for Kongeriket Spania - bestemmelser som får anvendelse
på Ceuta og Melilla - avgift med samme virkning som tollavgifter).

Domstolens dom av 7. desember 1995 i sak C-41/95: Rådet for Den europeiske union mot
Europaparlamentet (budsjettspørsmål).

Domstolens dom (femte kammer) av 7. desember 1995 i sak C-52/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Frankrike (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser -
fangstkvoter for ansjos - kontrolltiltak - medlemsstatenes forpliktelser).

Domstolens dom av 14. november 1995 i sak C-281/95: Hedwig Kuchlenz-Winter mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (Domstolen mangler kompetanse - saken henvises til
Førsteinstansdomstolen).

Sak C-388/95: Søksmål anlagt 13. desember 1995 av Kongeriket Belgia mot Kongeriket Spania.

Sak C-390/95 P: Anke inngitt 13. desember 1995 av 1) Antillean Rice Mills NV, 2) European Rice
Brokers AVV og 3) Guyana Investments AVV mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps
Førsteinstansdomstol 14. september 1995 i forente saker T-480/93 og T-483/93 mellom 1) Antillean
Rice Mills NV, 2) Trading & Shipping Co. Ter Beek BV, 3) European Rice Brokers AVV, 4) Alesie
Curaçao NV og 5) Guyana Investments AVV på den ene side og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap, støttet av Rådet for Den europeiske union, Republikken Frankrike og Republikken Italia på
den annen side.

Sak C-391/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hoge Raad der Nederlanden, ved nevnte
domstols beslutning av 8. desember 1995 i saken Van Uden Africa Line mot 1) Kommanditgesellschaft
in Firma Deco-Line, Peter Determann KG og 2) Peter Determann.

DOMSTOLEN
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(1) EFT nr. C 46 av 17.2.1995.
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Sak C-392/95: Søksmål anlagt 15. desember 1995 av Europaparlamentet mot Rådet for Den europeiske
union.

Sak C-395/95 P: Anke inngitt 18. desember 1995 av Geotronics SA mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps Førsteinstansdomstol (fjerde kammer) 26. oktober 1995 i sak T-185/94 mellom Geotronics
SA og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-398/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Simvoulio tis Epikratias tis Ellados (Statsrådet,
Hellas), ved nevnte domstols beslutning av 7. november 1995 i saken Sindesmos ton en Elladi Touristikon
kai Taxidiotikon Grafion mot arbeidsministeren.

Sak C-400/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sø- og Handelsret, ved nevnte domstols
beslutning av 19. desember 1995 i saken Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, på
vegne av Helle Elisabeth Larsson, mot Dansk Handel & Service, på vegne av Føtex Supermarked A/S.

Sak C-401/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, ved
nevnte domstols beslutning av 12. desember 1995 i saken B.R.D. (Bureau RIK DECAN-Business Re-
search & Development) NV mot den belgiske stat.

Sak C-405/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht München, ved nevnte domstols
beslutning av 14. desember 1995 i saken Bioforce GmbH mot Oberfinanzdirektion München.

Sak C-406/95: Søksmål anlagt 27. desember 1995 av Republikken Italia mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-407/95: Søksmål anlagt 22. desember 1995 av Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-408/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Commerce de Paris (første kammer
A), ved nevnte domstols beslutning av 27. november 1995 i saken Eurotunnel SA, France Manche SA,
Eurotunnel PLC og The Channel Tunnel Group Limited mot SA SNAT Nouvelle d’Armement
Transmanche; frivillige intervenienter: International Duty Free Confederation, Airport Operators Asso-
ciation Limited, Cie Maritime Bretagne Angleterre Irlande og Passenger Shipping Association Limited.

Sak C-409/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, ved nevnte
domstols beslutning av 21. desember 1995 i saken Hellmut Marschall mot Land Nordrhein-Westfalen.

Sak C-410/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Commerce, Nice, ved nevnte
domstols beslutning av 1. februar 1995 i saken Société des Grands Garages Méditerranéens SA og
Nissan France mot Société Nice Ouest Automobiles.

Sak C-1/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice, Queen’s Bench Division,
ved nevnte domstols beslutning av 12. desember 1995 i saken The Queen mot Minister of Agriculture,
Fisheries and Food, ex parte: The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals and Compas-
sion in World Farming Ltd.

Sak C-2/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Ivrea - Sezione Distaccata
di Strambino, ved nevnte domstols beslutning av 14. desember 1995 i straffesaken mot Carlo Sunino og
Giancarlo Data.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (1)

Førsteinstansdomstolens dom (fjerde kammer med utvidet sammensetning) av 9. januar 1996 i sak
T-575/93: Casper Koelman mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (forordning nr. 17 - avvisning
av klage - begrunnelse - nasjonal domstol).

Sak T-215/95: Søksmål anlagt 27. november 1995 av Telecom Italia SpA mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-229/95: Søksmål anlagt 18. desember 1995 av Telecom Italia Mobile SpA mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-103/93: Jan Dietrich Arfmann mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av forente saker T-159/93 mfl: Heinrich Kröger mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (sak T-159/93), Paul Hay mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sak
T-160/93), Hugo Bumann mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sak T-162/93), Hermann
Weiland mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sak T-171/93), Heidrun Bormann mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sak T-179/93), Jürn-Wulf Höper mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (sak T-201/93), Fritz Voß mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sak
T-202/93), Kurt Fröhlich jun. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sak T-217/93 og Eberhard
Kloth mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sak T-225/93).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 17. november 1995 i sak T-330/94: Salt Union Ltd mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (intervensjon - regler om språk).

(1) EFT nr. C 46 av 17.2.1995.
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