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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

01

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens vedtak
nr. 4/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
I (Veterinære og plantesanitære forhold)(1).

Kommisjonsdirektiv 94/41/EF av 18. juli 1994 om endring av
rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg I kapittel II nr. 1 (rådsdirektiv 70/524/EØF)
skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 24, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 57.

(2) EFT nr. L 209 av 12.8.1994, s. 18.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

“- 394 L 0041: Kommisjonsdirektiv 94/41/EF av 18. juli 1994
(EFT nr. L 209 av 12.8.1994, s. 18)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/41/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 37/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

96/EØS/25/01
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KOMMISJONSDIREKTIV 94/41/EF

av 18. juli 1994

om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 94/17/EF(2) særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

Bestemmelsene i direktiv 70/524/EØF fastsetter at innholdet i
vedleggene regelmessig må tilpasses den vitenskapelige og
tekniske utvikling. Vedleggene ble konsolidert ved
kommisjonsdirektiv 91/248/EØF(3).

Det er i flere medlemsstater gjort forsøk i stor utstrekning med
bruken av et tilsetningsstoff som tilhører gruppen bindemidler,
antiklumpemidler og koaguleringsmidler. På bakgrunn av de
erfaringer som er gjort, synes det som om dette nye stoffet kan
godkjennes i hele Fellesskapet.

Det er i visse medlemsstater gjort vellykkede forsøk med ny bruk
av tilsetningsstoffer som tilhører gruppene antibiotika og
mikroorganismer. Den nye bruken bør godkjennes midlertidig
på nasjonalt plan, inntil bruken kan godkjennes på fellesskapsplan.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for fôrvarer -

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 209 av 12.8.1994, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT nr. L 270 av 14.12.1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 105 av 26.4.1994, s. 19.

(3) EFT nr. L 124 av 18.5.1991, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedleggene til direktiv 70/524/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette
direktiv, senest 30. juni 1995. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

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

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

I vedleggene til direktiv 70/524/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I

1.1. i del L «Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler»

1.1.1. endres EF-nummeret for sepiolitt til E 562,

1.1.2. skal nytt nummer lyde:

EF- Tilsetnings- Kjemisk betegnelse, Dyreart eller Høyeste Laveste Høyeste Andre
nummer stoff beskrivelse dyregruppe alder innhold innhold bestemmelser

mg/kg fullfôr

«E 563 Sepiolittleire Hydratisert magnesiumsilikat Alle dyrearter - - 20 000 Alle fôrvarer»
av sedimentær opprinnelse eller
som inneholder minst 40 % dyregrupper
sepiolitt og 25 % illitt,
asbestfritt

2. I vedlegg II

2.1. i del A «Antibiotika» skal nytt nummer lyde:

Nummer Tilsetnings- Kjemisk betegnelse, Dyreart eller Høyeste Laveste Høyeste Andre Tillatelsens
stoff beskrivelse dyregruppe alder innhold innhold bestemmelser varighet

mg/kg fullfôr

«31 Sink- C
66

H
103

O
16

N
17

SZn Oppfôrings- - 5 50 - 30.11.1995
bacitracin (polypeptid som inne- kylling

holder 12 til 20 % sink) Svin 6 måneder 5 50 - 30.11.1995»

2.2. i del O «Mikroorganismer» skal nytt nummer lyde:

Nummer Tilsetnings- Kjemisk betegnelse, Dyreart eller Høyeste UFC/kg fullfôr  Andre Tillatelsens
stoff beskrivelse dyregruppe alder Minst Høyst bestemmelser varighet

«2 Bacillus Blanding av Bacillus Smågris 4 måneder 1,28 x 109 3,2 x 109 - 30.11.1995»
licheniformis licheniformis og
(DSM 5749) Bacillus subtilis som
Bacillus sub- inneholder minst
tilis (DSM 3,2 x 109 UFC/g
5750) ( i for- tilsetningsstoff
holdet 1/1) (1,6 x 109 UFC/g

av hver bakterie)
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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 I er endret ved EØS-komiteens vedtak nr. 4/95
av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg I
(Veterinære og plantesanitære forhold)(1).

Kommisjonsdirektiv 94/40/EF av 22. juli 1994 om endring av
rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for
vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg I kapittel II nr. 2 (rådsdirektiv 87/153/EØF)
skal følgende tilføyes:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 38/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 24, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 57.

(2) EFT nr. L 208 av 11.8.1994, s. 15.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

“, endret ved:

- 394 L 0040: Kommisjonsdirektiv 94/40/EF av 22. juli 1994
(EFT nr. L 208 av 11.8.1994, s. 15)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/40/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. juli 1995, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

96/EØS/25/02
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KOMMISJONSDIREKTIV 94/40/EF

av 22. juli 1994

om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av
tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 94/17/EF(2), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 70/524/EØF fastsetter at det skal vedtas retningslinjer
for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer som ble vedtatt ved
rådsdirektiv 87/153/EØF(3), og eventuell endring av disse på
grunn av utviklingen i vitenskapelige og tekniske kunnskaper.

Disse retningslinjene må suppleres ved at det innføres kriterier
for vurdering av søknader om godkjenning av mikroorganismer
og enzymer som tilsetningsstoffer i fôrvarer.

I samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 93/114/EF(4) bør
bestemmelsene om en særlig vurdering av risikoen for miljøet i
rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990 om utsetting i miljøet
av genetisk modifiserte organismer(5), endret ved kommisjons-
direktiv 94/15/EF(6), innføres i Fellesskapets framgangsmåte for
godkjenning av tilsetningsstoffer, slik at bestemmelsene får
anvendelse på alle tilsetningsstoffer som inneholder eller består
av genetisk modifiserte organismer. Direktiv 87/153/EØF bør
derfor endres for å etterkomme bestemmelsene i direktiv
90/220/EØF.

På grunn av det store antall endringer som er foretatt, synes det
hensiktsmessig på nytt å angi alle de retningslinjer som får
anvendelse, i vedlegget til dette direktiv.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for fôrvarer -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegget til direktiv 87/153/EØF erstattes med vedlegget til
dette direktiv.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette direktiv,
senest 1. oktober 1994. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 208 av 11.8.1994, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT nr. L 270 av 14.12.1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 105 av 26.4.1994, s. 19.

(3) EFT nr. L 64 av 7.3.1987, s. 19.

(4) EFT nr. L 334 av 31.12.1993, s. 24.

(5) EFT nr. L 117 av 8.5.1990, s. 15.

(6) EFT nr. L 103 av 22.4.1994, s. 20.
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV TILSETNINGSSTOFFER
SOM ANVENDES I FÔRVARER

ALMINNELIGE BETRAKTNINGER

Disse retningslinjene er en veiledning beregnet på utarbeiding av dokumenter om stoffer og preparater
i forbindelse med søknad om godkjenning av bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer. Disse dokumentene
skal gjøre det mulig å vurdere tilsetningsstoffene ut fra det eksisterende kunnskapsnivå og sikre at de
tilfredsstiller de grunnleggende prinsippene som kreves for godkjenning av disse, fastsatt i bestemmelsene
i artikkel 7 nr. 2 i direktiv 70/524/EØF.

Alle undersøkelsene angitt i disse retningslinjene kan kreves utført, og om nødvendig kan det kreves
ytterligere opplysninger. Som regel bør det inngå undersøkelser for bestemmelse av tilsetningsstoffets
identitet, bruksvilkår, fysisk-kjemiske egenskaper, kontrollmetoder og effektivitet, samt dets metabolisme
og biologiske og toksikologiske virkninger på målartene. Dersom tilsetningsstoffet er beregnet på en
gruppe dyr som hører til en definert art, skal disse undersøkelsene foretas på denne målgruppen. Hvilke
undersøkelser som må foretas for å vurdere risikoen for menneskers helse og miljøet, er først og fremst
avhengig av tilsetningsstoffets art og forholdene ved bruken av det. Det gjelder ingen faste regler om
dette.

Det er ikke alltid berettiget å kreve at tilsetningsstoffer som utelukkende er beregnet på fôrvarer til
kjæledyr, gjennomgår like omfattende undersøkelser for bestemmelse av kronisk toksisitet, mutagenitet
eller kreftframkallende egenskaper som de som kreves for tilsetningsstoffer beregnet på fôrvarer til dyr
når dyrenes produkter anvendes til konsum. For å bestemme kronisk toksisitet er det vanligvis tilstrekkelig
å utføre forsøk på to målarter eller på en målart, og rotter i ett år. Forsøk for bestemmelse av mutagenitet
eller kreftframkallende egenskaper er vanligvis ikke nødvendige når verken kjemisk sammensetning,
erfaring fra bruk eller andre faktorer viser tegn på forandringer. For kjæledyr er det ikke nødvendig å
analysere reststoffene.

Det er avgjørende med kjennskap til tilsetningsstoffets metabolisme hos produksjonsdyrene og til
reststoffene og deres biotilgjengelighet. Slik kjennskap skal særlig gjøre det mulig å fastsette hvor
omfattende de toksikologiske undersøkelsene på forsøksdyrene må være for at eventuell risiko for
forbrukeren skal kunne vurderes. Denne vurderingen kan ikke i noe fall foretas på grunnlag av
opplysninger som gjelder bare tilsetningsstoffets direkte virkning på forsøksdyr. Slike opplysninger vil
ikke kunne gi spesifikk informasjon om de faktiske virkningene av reststoffene fra metabolisme hos de
artene tilsetningsstoffet er beregnet på.

Enhver søknad om godkjenning av et tilsetningsstoff eller av en ny bruk av et tilsetningsstoff skal
underbygges av dokumenter bestående av detaljerte rapporter framlagt i den rekkefølge og med den
nummerering som er foreslått i retningslinjene. Dersom enkelte opplysninger ikke finnes i dokumentene,
skal dette være begrunnet. Referansepublikasjoner skal vedlegges. Forsøksrapportene skal inneholde
planen, referansenummeret, datoene for påbegynning og avslutning av forsøket, detaljert beskrivelse av
forsøkene, resultatene og analysen av disse, samt navn, adresse og underskrift til personen som er ansvarlig
for undersøkelsen. Hvert parti fôrvarer som er brukt i forsøkene på dyr skal analyseres for konsentrasjon
av aktive stoffer i henhold til en metode som er godkjent som egnet, og det skal framlegges en rapport
om analyseresultatene. Denne rapporten skal i tillegg til de individuelle dosene som er målt i hvert
forsøk, inneholde datoen for forsøket, navnet, adressen og underskriften til personen som er ansvarlig
for kontrollene. Det skal vedlegges en attest til rapportene som er utarbeidet av laboratoriet(ene) som
har foretatt forsøkene, om at disse forsøkene har vært utført i henhold til prinsippene om god
laboratoriepraksis i samsvar med rådsdirektiv 87/18/EØF av 18. desember 1986 om tilnærming av lover
og forskrifter om bruk av prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved prøving
av kjemiske stoffer(7).

(7) EFT nr. L 15 av 17.1.1987, s. 29.
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Bestemmelse av de fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskapene skal utføres ved
hjelp av metodene fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter
om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(8), sist endret ved kommisjonsdirektiv
93/105/EF(9), eller ved hjelp av metoder som er internasjonalt anerkjent i vitenskapelige miljøer. Bruk
av andre metoder skal begrunnes.

Hver samling dokumenter skal inneholde et egnet sammendrag. Dokumenter om antibiotika,
koksidiostatika og andre legemidler, samt vekstfremmende stoffer, mikroorganismer og/eller
enzympreparater må dessuten vedlegges en monografi i samsvar med modellen som er oppført i kapittel
V, og som gjør det mulig å identifisere og beskrive det aktuelle tilsetningsstoffet i henhold til
bestemmelsene i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 70/524/EØF.

I disse retningslinjer henviser ordet «tilsetningsstoff» til aktive stoffer eller preparater som inneholder
aktive stoffer, i den tilstand de vil være når de tilsettes i premikser og fôrvarer. Det aktive stoffet kan
være et kjemisk spesifisert stoff, en mikroorganisme eller et enzympreparat.

I disse retningslinjer menes med «kjemisk spesifisert stoff» stoffer som er tildelt et kjemisk navn i
henhold til nomenklaturen til Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi, IUPAC.

Enhver endring i produksjonsprosessen eller sammensetningen av et tilsetningsstoff, eller i bruksområdet
eller bruksvilkårene, skal innen rimelig tid meddeles Kommisjonen av den medlemsstat som har oversendt
dokumentene. I denne sammenheng kan det være nødvendig å framlegge egnet dokumentasjon til ny
vurdering. Disse kravene er særlig nødvendige for produkter basert på mikroorganismer der de genetiske
egenskapene er modifiserte eller oppstår i form av naturlige mutanter.

INNHOLD
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1. Undersøkelser med hensyn til forbedring av fôrvarenes egenskaper ........10

2. Undersøkelser med hensyn til tilsetningsstoffenes virkning på   husdyrpro-
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3. Undersøkelse av animalske produkters kvalitet ........................................11

KAPITTEL IV Undersøkelser med hensyn til sikkerheten ved anvendelse av tilsetningsstoffet 12
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1.1. Toksikologiske undersøkelser av tilsetningsstoffet ...................................12

1.2. Mikrobiologiske undersøkelser av tilsetningsstoffet .................................13
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(8) EFT nr. L 196 av 16.8.1967, s. 1.

(9) EFT nr. L 294 av 30.11.93, s. 21.
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(10) Som Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, The Yeasts, a taxonomic study av Lodder og Kreger van Rij,
Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi av Hawksworth, Sutton og Ainsworth, eller The Genus Aspergillus
av Raper og Fennell.

KAPITTEL I

SAMMENDRAG AV DOKUMENTOPPLYSNINGENE

KAPITTEL II

TILSETNINGSSTOFFETS IDENTITET, EGENSKAPER OG BRUKSVILKÅR
KONTROLLMETODER

1. Tilsetningsstoffets identitet

1.1. Foreslått(e) handelsbetegnelse(r).

1.2. Type tilsetningsstoff i henhold til dets hovedfunksjon.

1.3. Kvalitativ og kvantitativ sammensetning (aktivt stoff, andre bestanddeler, urenheter).

1.4. Fysisk tilstand, partikkelstørrelse.

1.5. Produksjonsprosess, herunder all eventuell spesifikk bearbeiding.

Merknad: Dersom det aktive stoffet er en blanding av aktive bestanddeler, skal hver bestanddel
klart kunne defineres, og hovedbestanddelene skal beskrives enkeltvis med angivelse
av mengden av disse i blandingen.

2. Spesifikasjoner med hensyn til det aktive stoffet

2.1. For kjemisk spesifiserte stoffer: generisk navn, kjemisk betegnelse i henhold til IUPAC-
nomenklaturen, andre internasjonale generiske navn og forkortelser. CAS-nummer (Chemical
Abstracts Service Number).

For mikroorganismer: taksonomisk navn og beskrivelse i henhold til de internasjonale
nomenklaturkodene. Andre internasjonalt anerkjente håndbøker om klassifisering kan også
anvendes(10).

For enzympreparater: betegnelse i henhold til de viktigste enzymaktiviteter beskrevet av IUB/
IUPAC. EINECS- og CAS-nummer.

2.2. Bruttoformel og strukturformel samt molekylvekt. Dersom det aktive stoffet er et
gjæringsprodukt, kvalitativ og kvantitativ sammensetning av hovedbestanddelene.

For mikroorganismer: betegnelse og sted for kultursamlingen der stammen er deponert, om
mulig i en samling i Det europeiske fellesskap, deponeringsnummer, genetisk modifisering og
alle egenskaper som er viktige for identifikasjon av organismen. I tillegg, opprinnelse, relevante
morfologiske og fysiologiske egenskaper, utviklingstrinn, viktige faktorer som kan innvirke på
mikroorganismens biologiske aktivitet (som tilsetningsstoff), og andre genetiske opplysninger
for identifikasjon. Antall kolonidannende enheter (KDE) per gram.

For enzympreparater: biologisk opprinnelse (ved mikrobiell opprinnelse: betegnelse og sted
for kultursamlingen der stammen er deponert, om mulig i en samling i Det europeiske fellesskap,
deponeringsnummer, genetisk modifisering og alle egenskaper som er viktige for identifikasjon
av enzympreparatet, herunder genetisk identifikasjon), aktiviteter med hensyn til egnede kjemisk
rene standardsubstrater og andre fysisk-kjemiske egenskaper.
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2.3. Renhetsgrad

Kvalitativ og kvantitativ sammensetning av urenhetene.

For mikroorganismer: genetisk stabilitet og renhet i de dyrkede stammene.

For enzympreparater:

- renhet, målt ved graden av mikrobiell kontaminasjon, tungmetaller, fravær av toksiner
fra opprinnelsesorganisasjonen (f. eks. mykotoksiner) påvist ved en egnet metode,

- fravær av antimikrobiell aktivitet ved den konsentrasjonen som er brukt i fôrvaren,
påvist ved en egnet metode,

- sammensetning av ikke-enzymatiske bestanddeler [særlig Total Organic Solids - TOS(11).

2.4. Relevante egenskaper

For kjemisk spesifiserte stoffer: elektrostatiske egenskaper, smeltepunkt, kokepunkt,
nedbrytingstemperatur, tetthet, damptrykk, løselighet i vann og i organiske løsemidler, masse-
og absorpsjonsspekter samt alle andre relevante fysiske egenskaper.

For mikroorganismer: relevante egenskaper for identifikasjonen og den fastsatte bruken (f.eks.:
vegetativ form eller sporeform, KDE per gram).

For enzympreparater: optimal(e) pH-verdi(er), optimal(e) temperatur(er) og andre relevante
egenskaper.

2.5. Produksjons- og renseprosesser og anvendte dyrkingsmedier

Variasjoner i de forskjellige partienes sammensetning under produksjonen.

3. Tilsetningsstoffets fysisk-kjemiske, teknologiske og biologiske egenskaper

3.1. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) overfor
påvirkninger i miljøet som lys, temperatur, pH, fuktighet og oksygen. Holdbarhetstid.

3.2. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) under
framstilling av premikser og fôrvarer, særlig stabilitet overfor varme, trykk og fuktighet.
Eventuelle nedbrytingsprodukter.

3.3. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) under lagring
av premikser og fôrvarer under definerte lagringsforhold. Holdbarhetstid.

For enzympreparater: opplysninger om uventede reaksjonsprodukter fra enzymatiske eller
kjemiske reaksjoner i enzympreparatene med bestanddelene, eller fra nedbrytingen av
enzympreparatet under lagring av fôrvaren.

3.4. Andre relevante fysisk-kjemiske, teknologiske eller biologiske egenskaper, særlig evnen til å
danne homogene blandinger i premiksene og fôrvarene, støvdannende egenskaper, og for
mikroorganismer og/eller enzympreparater, vurdering av resistens overfor nedbryting eller tap
av biologisk aktivitet i fordøyelseskanalen eller ved simulering in vitro.

3.5. Fysisk-kjemisk eller biologisk uforenelighet eller interaksjon (f. eks. med fôrvarer, andre
godkjente tilsetningsstoffer eller legemidler).

(11) TOS (%) = 100 - (% aske + % vann + % fortynningsmidler og/eller tilsetningsstoffer og bestanddeler).
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4. Bruksvilkår for tilsetningsstoffet

4.1. Beregnet til bruk i fôrvarer (f. eks.: dyreart eller dyregruppe, fôrvaregruppe, bruksperiode og
tilbakeholdelsestid).

4.2. Kontraindikasjoner

4.3. Foreslått dosering i premikser og fôrvarer:

- innhold av aktivt stoff, uttrykt i vektprosent for premikser og i mg/kg for fôrvarer ved
kjemisk spesifiserte stoffer,

- i relevante enheter for biologisk aktivitet, som KDE per gram produkt for
mikroorganismer eller i relevante aktivitetsenheter for enzympreparatene.

4.4. Annen kjent bruk av det aktive stoffet eller av preparatet (i næringsmidler, i human- eller
veterinærmedisin, i landbruk og i industri). For hver enkelt bruk oppføres produktets
handelsbetegnelser, indikasjoner og kontraindikasjoner.

4.5. Om nødvendig, tiltak for å forebygge risiko og beskyttelsesmidler ved produksjon og bruk.

5. Kontrollmetoder

5.1. Beskrivelse av de metoder som er brukt ved bestemmelse av kriteriene oppført i nr. 1.3, 2.3,
2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 4.3.

5.2. Beskrivelse av kvalitative og kvantitative analysemetoder til rutinekontroll av tilsetningsstoffet
i premikser og fôrvarer.

5.3. Beskrivelse av kvalitative og kvantitative analysemetoder til identifikasjon og måling av
reststoffer av tilsetningsstoffer i animalske produkter.

Merknad: Beskrivelsen av disse metodene og resultatene av dem skal følges av opplysninger
om gjenfinningsprosent, spesifisitet, følsomhet, deteksjonsgrenser, eventuell
interferens, reproduserbarhet samt om metoden for prøvetaking. Referansestandarder
for preparatet og det aktive stoffet skal foreligge.

For mikroorganismer skal det opplyses om deteksjonsmetodene, metodene for opptelling og
identifikasjon samt relevante markører.

KAPITTEL III

UNDERSØKELSER MED HENSYN TIL TILSETNINGSSTOFFETS
EFFEKTIVITET

1. Undersøkelser med hensyn til forbedring av fôrvarenes egenskaper

Disse undersøkelsene gjelder teknologiske tilsetningsstoffer som antioksidanter, konserverings-
midler, bindemidler, emulgerings-, stabilisator- og geleringsmidler osv., som skal forbedre
eller stabilisere premiksenes og fôrvarenes egenskaper. Visse mikroorganismer og/eller
enzympreparater kan også anses som teknologiske tilsetningsstoffer dersom de forbedrer
relevante egenskaper ved fôrvarene.

Tilsetningsstoffenes effektivitet bør påvises ved hjelp av egnede kriterier ved at fôrvarer som er
tilsatt tilsetningsstoffer sammenlignes med negative kontrollfôrvarer under de fastsatte
bruksvilkår, og eventuelt fôrvarer som inneholder teknologiske tilsetningsstoffer med kjent
effektivitet.
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Den nøyaktige art av de aktive stoffene, preparatene, premiksene og fôrvarene som undersøkes,
partienes referansenummer, konsentrasjonen av det aktive stoffet i premikser og fôrvarer,
forsøksvilkårene (temperatur, fuktighet osv.), forsøkenes tidspunkt og varighet samt negative
virkninger og andre observasjoner som er gjort under forsøkene, skal presiseres for hver
undersøkelse.

2. Undersøkelser med hensyn til tilsetningsstoffenes virkning på husdyrproduksjon

Disse undersøkelsene gjelder avlstekniske tilsetningsstoffer som har virkning på husdyr-
produksjonen. Følgende undersøkelser, herunder forholdet mellom dose og virkning, skal utføres
på hver målart ved sammenligning med negative kontrollgrupper, og eventuelt grupper som gis
fôrvarer som inneholder tilsetningsstoffer med kjent effektivitet.

Dersom det aktive stoffet er en blanding av aktive bestanddeler, skal forekomst av hver bestanddel
begrunnes.

2.1. Med hensyn til koksidiostatika og andre legemidler bør det i første rekke legges vekt på å
påvise spesifikke virkninger, særlig profylaktiske egenskaper (f.eks. sykelighet, antall oocyster
og vurdering av skader). Det kan vedlegges opplysninger om virkningen på utnyttelsen av
fôrvarene, dyrenes vekst samt de animalske produktenes mengde og handelskvalitet.

2.2 For andre avlstekniske tilsetningsstoffer (herunder eventuelle mikroorganismer og/eller
enzympreparater) bør det skaffes opplysninger om virkningen på utnyttelsen av fôrvarene,
dyrenes vekst, de animalske produktenes ytelse og egenskaper, dyrs velferd samt andre parametre
med positiv virkning på husdyrproduksjon.

2.3. Vilkår for forsøket:

Det skal gis en beskrivelse av forsøkene, og resultatene skal framlegges enkeltvis og i detalj.
Det bør utarbeides en rapport om de statistiske analysene og de anvendte metodene. Følgende
opplysninger må presiseres:

2.3.1. Dyrenes art, rase eller stamme, alder og kjønn samt identifikasjonsmetode.

2.3.2. Antall forsøks- og kontrollgrupper, antall dyr i hver gruppe. Antall utvalgte dyr av begge kjønn
må være tilstrekkelig for statistiske formål.

2.3.3. Konsentrasjonen av det aktive stoffet (og eventuelle stoffer som anvendes i sammenligninger)
i fôrvarene, påvist ved en kontrollanalyse i henhold til metoden som anses som egnet. De
anvendte partienes referansenummer. Rasjonens kvalitative og kvantitative ernæringsmessige
sammensetning.

2.3.4. Sted for hvert forsøk, dyrenes fysiologiske og helsemessige tilstand, samt de forskjellige fôrings-
og oppdrettsvilkår i henhold til gjeldende praksis i Fellesskapet. Kontrollen av fôrvarene og
bestemmelsene som er vedtatt med sikte på å forebygge kontaminasjon av kontrollgrupper
under forsøket (særlig for mikroorganismer: krysskontaminering av fôrvarer med
mikroorganismer).

2.3.5. Dato og nøyaktig varighet for forsøkene, dato for undersøkelsene og undersøkelsenes art.

2.3.6. Negative virkninger og andre virkninger som er framkommet under forsøket og tidspunktet for
forekomsten av dem.

3. Undersøkelse av animalske produkters kvalitet

Undersøkelser av organoleptiske, ernæringsmessige, hygieniske og teknologiske egenskaper
ved produkter fra dyr som er gitt fôrvarer som inneholder tilsetningsstoffet.
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KAPITTEL IV

UNDERSØKELSER MED HENSYN TIL SIKKERHETEN VED
ANVENDELSE AV TILSETNINGSSTOFFET

Undersøkelsene angitt i dette kapittel skal gjøre det mulig å vurdere

- sikkerheten i forbindelse med anvendelsen av tilsetningsstoffet for målartene,

- risiko ved innånding og kontakt med huden, slimhinnene og øynene for personer som håndterer
tilsetningsstoffet ublandet eller som bestanddel i premikser eller fôrvarer,

- risiko for forbrukeren som følge av konsum av næringsmidler som inneholder rester av
tilsetningsstoffet eller metabolitter av dette,

- risiko for forurensing eller for persistens i miljøet på grunn av selve tilsetningsstoffet eller av
nedbrytingsprodukter av tilsetningsstoffet utskilt fra dyrene,

- eventuell risiko for andre arter enn målartene.

Disse undersøkelsene kreves i sin helhet eller delvis, avhengig av tilsetningsstoffets art og foreslåtte
bruksvilkår.

Som hovedregel er det fastsatt at mikroorganismene og/eller enzympreparatene ikke skal stamme fra
eller bestå av mikroorganismer som er sykdomsframkallende eller toksiske for målartene eller for
mennesker under de forventede bruksvilkårene.

For mikroorganismer og/eller enzympreparater skal det utføres egnede sikkerhetstester, med mindre det
foreligger annen tilstrekkelig dokumentasjon om sikkerheten ved anvendelsen av disse. For
mikroorganismene skal det utføres minst én undersøkelse av målartens toleranse.

Prinsipielt sett kreves det ikke toksikologiske undersøkelser for enzymer framstilt av spiselige deler av
planter eller dyr; derimot kan visse toksikologiske undersøkelser være nødvendige dersom disse delene
vanligvis ikke anses som del av den vanlige rasjonen.

Dersom det aktive stoffet er kjemisk spesifisert, er kunnskapen om det aktive stoffets metabolisme hos
de ulike målartene, samt om sammensetningen og biotilgjengeligheten av dets reststoffer i vev, avgjørende
for å definere omfanget av undersøkelsene som skal utføres på forsøksdyr for å vurdere risikoen for
forbrukeren.

Dessuten er kunnskap om sammensetningen, samt fysisk-kjemiske og biologiske egenskaper ved utskilte
rester av tilsetningsstoffet nødvendig for å fastsette omfanget av undersøkelsene som er nødvendige for
å vurdere risikoen for forurensing eller persistens i miljøet.

1. Undersøkelser på målarter

1.1. Toksikologiske undersøkelser av tilsetningsstoffet

Toleranseforsøk.

Undersøkelse av biologiske, toksikologiske, makroskopiske og histologiske virkninger.
Bestemmelse av sikkerhetsmarginen mellom den foreslåtte største dose og den dose som gir
negative virkninger. Det kan være tilstrekkelig å oppgi en minimumsverdi eller en
tilnærmingsverdi for denne marginen dersom det bevises at den dosen som fører til negative
virkninger, langt overskrider den foreslåtte største dose.
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1.2. Mikrobiologiske undersøkelser av tilsetningsstoffet

1.2.1. Dersom et kjemisk spesifisert aktivt stoff har en antimikrobiell aktivitet ved den konsentrasjonen
stoffet anvendes med i fôrvaren, skal det framlegges undersøkelser om tilsetningsstoffets
antibakterielle virkeområde ved bestemmelse av den laveste konsentrasjon som har
inhibitoreffekt (MIC) på forskjellige sykdomsframkallende og ikke-sykdomsframkallende
gramnegative og grampositive bakteriearter.

1.2.2. Undersøkelse av kryssresistens overfor terapeutiske antibiotika ved bestemmelse av laveste
konsentrasjon som har inhibitoreffekt på mutanter som er framstilt in vitro, og som viser
kromosomal resistens overfor tilsetningsstoffet. I tilfeller med mikroorganismer som er resistente
overfor terapeutiske antibiotika, bør denne resistensens genetiske opprinnelse påvises.

1.2.3. Undersøkelser for å finne ut om tilsetningsstoffet kan selektere resistensfaktorer. Disse
undersøkelsene skal gjennomføres under tilnærmet naturlige forhold på de dyrearter
tilsetningsstoffet særlig er beregnet på. Deretter skal det undersøkes om de R-faktorer som
eventuelt er funnet, er multiresistente og overførbare.

1.2.4. Undersøkelser for å vurdere virkningen av tilsetningsstoffet på:

- mikrofloraen i fordøyelseskanalen,

- koloniseringen av fordøyelseskanalen dersom det dreier seg om en mikroorganisme
eller en blanding av flere stammer av mikroorganismer,

- utsetting eller utskillelse av sykdomsframkallende mikroorganismer dersom det kjemisk
spesifiserte aktive stoffet viser en antimikrobiell aktivitet.

1.2.5. Dersom det aktive stoffet viser antimikrobiell aktivitet, bør det foretas feltundersøkelser for å
kontrollere prosentdelen av bakterier som er resistente overfor tilsetningsstoffet. Disse
undersøkelsene skal utføres med tilstrekkelig lange intervaller før, under og etter (en måned)
anvendelsen av tilsetningsstoffet.

1.2.6 Dersom det aktive stoffet er en mikroorganisme, bør det undersøkes om det er resistent overfor
antibiotika.

1.2.7. Dersom det aktive stoffet (f.eks.: et enzympreparat) er produsert av en mikroorganisme, bør
konsentrasjonen av levende mikroorganismer fastsettes.

1.2.8. Dersom tilsetningsstoffet inneholder eller består av en genetisk modifisert organisme i henhold
til artikkel 2 nr. 1 og 2 i direktiv 90/220/EØF, skal følgende opplysninger framlegges:

- en kopi av vedkommende myndigheters skriftlige samtykke av frivillig utsetting av
genetisk modifiserte organismer i miljøet til forsknings- og utviklingsformål, i samsvar
med artikkel 6 nr. 4 i direktiv 90/220/EØF, og sammendraget av meldingen nevnt i
artikkel 9 i nevnte direktiv, utarbeidet i samsvar med mønsteret i vedlegget til rådsvedtak
91/596/EØF(12),

- den fullstendige tekniske dokumentasjonen som skal inneholde: opplysningene som er
påkrevd i vedlegg II til direktiv 90/220/EØF, ved behov utvidet for å ta hensyn til de
forskjellige stedene for anvendelsen av tilsetningsstoffet; opplysninger om data og
resultater som er oppnådd ved utsetting til forsknings- og utviklingsformål med hensyn
til økosystemene som kan bli berørt av anvendelsen av tilsetningsstoffet; vurdering av
risikoen for menneskers helse, dyrehelsen og miljøet i forbindelse med den/de genetisk
modifiserte organismen(e) (GMO) i produktet, og opplysningene oppnådd på forsknings-
og utviklingstrinnet med hensyn til virkningen av utsettingen på menneskers helse og
miljøet,

(12) EFT nr. L 322 av 23.11.1991, s. 1.
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- vilkårene for markedsføring av tilsetningsstoffet, særlig vilkårene for særskilt anvendelse
og håndtering, og et forslag til merking og emballering som minst skal inneholde
opplysningene nevnt i vedlegg III til direktiv 90/220/EØF.

Dersom personen som er ansvarlig for dokumentasjonen, på grunnlag av en utsetting som er
meldt i samsvar med del B i direktiv 90/220/EØF eller av grunngitte faktiske vitenskapelige
årsaker, finner at markedsføringen eller anvendelsen av tilsetningsstoffet ikke utgjør en risiko
for menneskers helse, dyrehelsen eller for miljøet, kan denne personen foreslå at det ikke skal
tas hensyn til ett eller flere av vilkårene i vedlegg III B.

Alle opplysninger om data eller resultater fra utsetting av den samme GMO eller den samme
kombinasjon av GMO som allerede er meldt eller er i ferd med å bli meldt og/eller utført av
personen som er ansvarlig for dokumentasjonen innenfor eller utenfor Fellesskapet, skal
meddeles.

Andre data eller resultater fra meldingene som allerede er framlagt av andre personer, kan også
nevnes dersom de sistnevnte har gitt sitt skriftlige samtykke.

1.3. Undersøkelser av det aktive stoffets metabolisme og reststoffer(13)(14) (ved kjemisk spesifiserte
aktive stoffer)

1.3.1. Undersøkelse av metabolismen:

- metabolismebalansen: hastighet og omfang av opptak og utskillelse av det aktive stoffet,

- identifikasjon av de viktigste metabolittene og metabolismeveier,

- distribusjon og utskillelse (galle, urin, avføring) av metabolittene,

- eventuell innvirkning fra mikrofloraen i tarm og mage, den enterohepatiske syklus og
caekotrofi på metabolismen.

1.3.2. Analytisk undersøkelse av reststoffer: kvalitativ og kvantitativ sammensetning av reststoffene
(aktivt stoff, metabolitter) i de forskjellige matvarene fra dyr, etter at det er oppnådd likevekt i
metabolismen og under praktiske bruksforhold for tilsetningsstoffet.

1.3.3. Kinetisk undersøkelse av reststoffene (etter gjentatt tilførsel av tilsetningsstoffet i samsvar med
foreslått bruk); det aktive stoffets persistens og de viktigste metabolitter i ulike organer og vev
når fôrvarene tilsatt tilsetningsstoff ikke lenger tilføres.

1.3.4. Undersøkelse av reststoffenes biotilgjengelighet i matvarer fra dyr (se nr. 3.7).

1.3.5. Kontrollmetoder: kvalitative og kvantitative analysemetoder brukt i undersøkelsene nevnt i nr.
1.3.1 til 1.3.4, med angivelse av gjenfinningsprosent, spesifisitet og påvisningsgrenser.
Analysemetodene for reststoffer skal være så følsomme at det er mulig å påvise reststoffer på
nivåer der toksisiteten er ubetydelig.

2. Undersøkelser av utskilte reststoffer (når det aktive stoffet er kjemisk spesifisert)

2.1. Art og konsentrasjon av reststoffer fra tilsetningsstoffet (aktivt stoff, metabolitter) i ekskrementer.

2.2. Persistens (halveringstid) og kinetikk for nedbryting av disse reststoffene i fast og flytende
gjødsel og i strø.

2.3. Innvirkning på dannelse av metan.

(13) Undersøkelsene nevnt i nr. 1.3.1, 1.3.3, og 1.3.4 bør utføres med merkede molekyler eller andre egnede metoder; valg av
den anvendte metoden skal begrunnes i hvert tilfelle. Merkingen bør være egnet til formålet.

(14) Dersom det aktive stoffet er et gjæringsprodukt, bør undersøkelsene utvides til beslektede stoffer oppstått under
produksjonsprosessen.
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2.4. Nedbryting, persistens (halveringstid) og kinetikk for nedbryting i jord (forskjellige jordarter).

2.5. Innvirkning på dyrelivet i jorda og mikrobielle omdanningsprosesser (nedbryting av plante- og
dyrerester).

2.6. Innvirkning på planter som vokser på land (f.eks.: frøets spireevne, plantevekst, opptak i planter).
Disse undersøkelsene skal utføres under kontrollerte forhold i felten på ulike plantearter.

2.7. Vannløselighet og -stabilitet for derivater av tilsetningsstoffet (aktivt stoff, metabolitter).

2.8. Innvirkning på livet i vann.

2.8.1. Innvirkning på flora (f.eks. Chlorella).

2.8.2. Toksisitet hos virvelløse dyr (f.eks. Daphnia magna).

2.8.3. Toksisitet hos fisk (minst to av de viltlevende artene som finnes innenfor Fellesskapets
territorium).

3. Undersøkelser på forsøksdyr

Undersøkelsene skal utføres på det aktive stoffet og dets viktigste metabolitter eller produkter
dersom sistnevnte også forekommer i spiselige og biotilgjengelige animalske produkter. Dersom
det er mulig, skal det velges forsøksdyr som kan fordøye og omdanne tilsetningsstoffet på
samme måte som mennesker eller måldyr.

Det skal gis en detaljert beskrivelse av forsøkene, med angivelse av de dyrearter og -stammer
som er brukt, forsøks- og kontrollgruppenes størrelse og antall, dosene som er tilført,
diettsammensetning og resultater av fôrvareanalyser, oppdrettsforhold, forsøkenes nøyaktige
varighet, dato for de ulike undersøkelser samt dødelighet. Det skal gis detaljerte opplysninger
om makroskopiske, patologiske og histopatologiske funn hos forsøksdyrene, med opplysning
om tidspunktet for oppståelse av alle patologiske skader. Alle resultater samt den statistiske
vurderingen av dem skal framlegges i detalj.

3.1. Akutt toksisitet (gjelder ikke mikroorganismer)

3.1.1. Undersøkelser av akutt toksisitet ved fôring skal utføres på to dyrearter hvorav den ene helst
bør være rotte. Høyeste dose bør ikke overskride 2 000 mg/kg kroppsvekt. Det skal gis detaljerte
opplysninger om biologiske virkninger observert i løpet av en periode på minst to uker etter at
dosen er tilført. Disse undersøkelsene er ikke relevante for enzympreparater.

3.1.2. Det skal ved egnede forsøk foretas undersøkelse av akutt toksisitet ved innånding, av
hudirritasjoner og, om nødvendig, av irritasjoner i slimhinnene samt av allergiframkallende
virkning for å vurdere eventuell risiko i forbindelse med håndtering av tilsetningsstoffet.

3.2. Mutagenitet

3.2.1. For et kjemisk spesifisert aktivt stoff

For å identifisere aktive stoffer eller metabolittene eller produkter som har mutagenitets-
egenskaper, skal det gjennomføres en utvalgt kombinasjon av mutagenitetsforsøk basert på
ulike genetiske mekanismer. Disse forsøkene skal gjennomføres ved aktivering av metabolismen
med og uten mikrosomale preparater av pattedyr.
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Det anbefales bruk av følgende tester:

a) en test for genmutasjoner i et prokaryotisk system,

b) en test for genmutasjoner i et in vitro eukaryotisk system eller en kjønnsbestemt recessiv
letaltest i Drosophilia melanogaster,

c) en test for kromosomforandringer in vitro og in vivo.

Dette forslaget til testkombinasjon innebærer likevel ikke at andre tester er uegnet, eller at
andre tester, særlig in-vivo-tester, ikke kan aksepteres som alternativ.

I alle tilfeller bør det gis begrunnelse for valg av test. Testene skal gjennomføres i samsvar med
etablerte, godkjente framgangsmåter. Avhengig av resultatet av testene og stoffets generelle
toksikologiske profil og beregnede bruk, kan det angis tilleggsundersøkelser.

3.2.2. For enzympreparater fra mikroorganismer kreves det særlig følgende tester:

a) en test for genmutasjoner i bakterier,

b) en test for kromosomforandringer (helst in vitro).

De toksikologiske undersøkelsene skal, om mulig, utføres på et parti som stammer fra et ferdig
og renset gjæringsprodukt før tilsetning av bærere, fortynningsmidler eller andre stoffer. Disse
testene skal vanligvis utføres ifølge retningslinjene(15) utarbeidet av internasjonalt anerkjente
organer.

På grunn av virkningene på cellene forårsaket av visse enzympreparaters proteinart og/eller
enzymaktiviteter, kan endringer av de standardiserte testprotokollene, særlig ved forsøk in
vitro, være nødvendig. Slike avvik kan aksepteres dersom de er tilfredsstillende grunngitt.

Forsøkssystemet er utarbeidet for å påvise ikke-spesifiserte toksikologiske reaksjoner og
gentoksiske virkninger. Opplysningene fra alminnelige spesifikasjoner og denne forsøksserien
sammen, gjør det mulig å vurdere forekomst av kjente spesifikke toksiner samt ukjente
sammensetninger av toksiner.

Den toksikologiske rapporten skal inneholde en tilfredsstillende dokumentasjon på at forsøkene
er utført med et materiale som utgjør grunnlaget for handelsvaren som beskrevet i det tekniske
dokumentet.

3.3. Farmakokinetiske aspekter

For kjemisk spesifiserte aktive stoffer skal balanseundersøkelser og identifikasjon av
metabolittene utføres med molekyler som er merket på en egnet måte eller andre egnede teknikker
og etter at det i et passende tidsrom er tilført enkeltdoser og flerdoser av det aktuelle aktive
stoffet. Metabolismeundersøkelser skal også omfatte farmakokinetiske undersøkelser av det
aktive stoffet og dets viktigste metabolitter. Ved utvelgelse av den art som er mest egnet til
senere toksikologiske undersøkelser, skal det tas hensyn til forskjeller i det aktive stoffets
metabolisme hos de ulike artene.

3.4. Subkronisk toksisitet

Vanligvis skal disse undersøkelsene gjennomføres på to dyrearter, der den ene helst bør være
rotte. Den andre arten kan i enkelte tilfeller være en målart. Stoffet skal tilføres gjennom fôret,
og forholdet mellom dose og virkning skal fastslås. Forsøket skal vare minst 90 dager for
gnagere.

(15) Som for eksempel:

- Framlegging av en søknad om vurdering av et tilsetningsstoff i næringsmidler før godkjenning, 1989 (ISBN 92-826-0135-B),

- Rapport fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om retningslinjene for vurdering av sikkerheten ved anvendelse av tilsetningsstoffer
i næringsmidler, 1980, 10. serie av rapporter (EUR 6892).
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I enkelte tilfeller er det ønskelig med undersøkelser som varer fra seks måneder til to år på
andre dyr som ikke er gnagere, for å fastslå variasjonen i de ulike dyreartenes følsomhet overfor
det aktuelle stoffet.

Disse undersøkelsene skal ikke anvendes på mikroorganismer. For enzympreparater fra
mikroorganismer kan en oral toksikologisk undersøkelse på 90 dager på en art gnagere være
tilstrekkelig.

3.5. Kronisk toksisitet, kreftframkallende egenskaper

Undersøkelser av kronisk toksisitet skal utføres på en art gnagere (fortrinnsvis rotte), og
undersøkelser av kreftframkallende egenskaper fortrinnsvis på to arter gnagere. Stoffet skal
tilføres i ulike doser gjennom fôret. Det kan også utføres en kombinert undersøkelse av kronisk
toksisitet og kreftframkallende egenskaper med påvirkning in utero. Forsøkene skal strekke
seg over minst 24 måneder på rotter og 18 måneder på mus. Dersom forsøkene strekker seg ut
over den fastsatte minsteperioden, skal de avsluttes når antallet overlevende dyr i hver gruppe,
unntatt den gruppe som har fått den høyeste dosen, er redusert til 20 %. Fullstendig klinisk-
kjemiske og hematologiske undersøkelser samt urinundersøkelser skal utføres med passende
mellomrom under hele forsøksperioden. Fullstendige makroskopiske og histologiske
undersøkelser skal utføres på alle dyr som dør under forsøket, og på alle overlevende dyr ved
forsøkets slutt.

Disse undersøkelsene skal ikke anvendes på mikroorganismer og enzympreparater.

3.6. Toksisk innvirking på fruktbarhet (for kjemisk spesifiserte aktive stoffer)

Undersøkelser av fruktbarheten skal fortrinnsvis utføres på rotter. De skal strekke seg over
minst to generasjoner i direkte avstamning, og kan kombineres med undersøkelser av
embryotoksisitet, herunder undersøkelse for teratogenitet.

Alle parametre med hensyn til fruktbarhet, drektighet, fødsel og den peri- og postnatale perioden
skal studeres nøye og rapporteres. Særlige undersøkelser for teratogenitet skal utføres på minst
to egnede dyrearter.

3.7. Metabolittenes toksisitet (for kjemisk spesifiserte aktive stoffer)

Dokumenter om beregning av reststoffkonsentrasjonen skal framlegges med sikte på vurdering
av risikoen for mennesker.

Grunnlaget for beregning av den foreslåtte tilbakeholdelsestiden skal framlegges.
Undersøkelsene nevnt i nr. 1.3.4 skal utføres på forsøksdyr.

3.8. Andre egnede undersøkelser

Det kan framlegges enhver annen særskilt undersøkelse som kan gi nyttig tilleggsinformasjon
til vurdering av det aktuelle stoffet, f.eks. undersøkelser av biotilgjengelighet, nevrotoksisitet
eller immuntoksisitet.
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(16) Som «Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology», «The Yeasts, a taxonomic study» av Lodder og Kreger van Rij,
«Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi» av Hawksworth, Sutton og Ainsworth eller «The Genus Aspergillus»
av Raper og Fennel.

KAPITTEL V

MONOGRAFIMODELL

1. Tilsetningsstoffets identitet

1.1. Foreslått(e) handelsbetegnelse(r)

1.2. Type tilsetningsstoff i henhold til dets hovedfunksjon.

1.3. Kvalitativ og kvantitativ sammensetning (aktivt stoff, andre bestanddeler, urenheter).

1.4. Fysisk tilstand, partikkelstørrelse.

1.5. Eventuell spesifikk bearbeiding.

Merknad: Dersom det aktive stoffet er en blanding av aktive bestanddeler, skal hver bestanddel
klart kunne defineres, og hovedbestanddelene skal beskrives enkeltvis med angivelse
av mengden av disse i blandingen.

2. Spesifikasjoner med hensyn til det aktive stoffet

2.1. For kjemisk spesifiserte stoffer: generisk navn, kjemisk betegnelse i henhold til IUPAC-
nomenklaturen, andre internasjonale generiske navn og forkortelser. CAS-nummer (Chemical
Abstract Service Number).

For mikroorganismer: taksonomisk navn og beskrivelse i henhold til de internasjonale
nomenklaturkodene. Andre internasjonalt anerkjente håndbøker om klassifisering kan også
anvendes(16).

For enzympreparater: betegnelse i henhold til de viktigste enzymaktiviteter beskrevet av IUB/
IUPAC. EINECS- og CAS nummer.

2.2. Bruttoformel og strukturformel samt molekylvekt. Dersom det aktive stoffet er et
gjæringsprodukt, kvalitativ og kvantitativ sammensetning av hovedbestanddelene.

For mikroorganismer: betegnelse og sted for kultursamlingen der stammen er deponert, om
mulig i en samling i Det europeiske fellesskap, deponeringsnummer, genetisk modifisering og
alle egenskaper som er viktige for identifikasjon av organismen.

For enzympreparater: biologisk opprinnelse (ved mikrobiell opprinnelse: betegnelse og sted
for kultursamlingen der stammen er deponert, om mulig i en samling i Det europeiske fellesskap,
deponeringsnummer, genetisk modifisering og alle egenskaper som er viktige for identifikasjon
av enzympreparatet, herunder genetisk identifikasjon), aktiviteter med hensyn til egnede kjemisk
rene standardsubstrater og andre fysisk-kjemiske egenskaper.

2.3. Renhetsgrad

Kvalitativ og kvantitativ sammensetning av urenhetene.

For mikroorganismer: genetisk stabilitet og renhet i de dyrkede stammene.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.6.1996 Nr.25/00

For enzympreparater:

- renhet [måling av graden av mikrobiell kontaminasjon, tungmetaller, fravær av toksiner
(f. eks. mykotoksiner) fra opprinnelsesorganisasjonen, påvist ved en egnet metode],

- fravær av antimikrobiell aktivitet ved den konsentrasjonen som er brukt i fôrvaren,
påvist ved en egnet metode,

- sammensetning av ikke-enzymatiske bestanddeler [særlig Total Organic Solids (TOS)].

2.4. Relevante egenskaper

For kjemisk spesifiserte stoffer: elektrostatiske egenskaper, smeltepunkt, kokepunkt,
nedbrytingstemperatur, tetthet, damptrykk, løselighet i vann og i organiske løsemidler, masse-
og absorpsjonsspekter samt alle andre relevante fysiske egenskaper.

For mikroorganismer: relevante egenskaper for identifikasjonen og den fastsatte bruken (f.
eks.: vegetativ form eller sporeform, KDE per gram).

For enzympreparater: optimal(e) pH-verdi(er), optimal(e) temperatur(er) og andre relevante
egenskaper.

3. Tilsetningsstoffets fysisk-kjemiske, teknologiske og biologiske egenskaper

3.1. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) overfor
påvirkninger i miljøet som lys, temperatur, pH, fuktighet og oksygen. Holdbarhetstid.

3.2. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) under
framstilling av premikser og fôrvarer, særlig stabilitet overfor varme, trykk og fuktighet.
Eventuelle nedbrytingsprodukter.

3.3. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) under lagring
av premikser og fôrvarer under definerte lagringsforhold. Holdbarhetstid.

3.4. Andre relevante fysisk-kjemiske, teknologiske eller biologiske egenskaper, særlig evnen til å
danne homogene blandinger i premikser og fôrvarene, støvdannende egenskaper, og for
mikroorganismer og/eller enzympreparater, vurdering av resistens overfor nedbryting eller tap
av biologisk aktivitet i fordøyelseskanalen eller ved simulering in vitro.

3.5. Fysisk-kjemisk eller biologisk uforenelighet eller interaksjon (f.eks. med fôrvarer, andre
godkjente tilsetningsstoffer eller legemidler).

4. Kontrollmetoder

4.1. Beskrivelse av de metoder som er brukt ved bestemmelse av kriteriene oppført i nr. 1.3, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 i dette kapittel.

4.2. Beskrivelse av kvalitative og kvantitative analysemetoder til identifikasjon og måling av
reststoffer av tilsetningsstoffet i animalske produkter.

4.3. Dersom nevnte metoder har vært offentliggjort, kan det være tilstrekkelig å angi
litteraturhenvisningene og skaffe til veie de tilsvarende opptrykk.

5. Tilsetningsstoffets biologiske egenskaper

5.1. For koksidiostatika og andre legemidler, angivelse av de profylaktiske egenskaper (sykelighet,
antall oocyster og vurdering av skader).
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5.2. For andre avlstekniske tilsetningsstoffer enn de som er angitt i nr. 5.1, herunder eventuelt
mikroorganismer og/eller enzympreparater, angivelse av virkningen på utnyttelsen av fôrvarene,
dyrenes vekst, de animalske produktenes ytelse og egenskaper, dyrs velferd samt andre parametre
med positiv virkning på husdyrproduksjon.

5.3. Kontraindikasjoner eller eventuelle advarsler, herunder biologisk uforenelighet, med
begrunnelse.

6. Kvalitativ og kvantitativ angivelse av eventuelle reststoffer i animalske produkter etter
at tilsetningsstoffet er brukt på fastlagt måte

7. Andre relevante kjennetegn til identifikasjon av tilsetningsstoffet
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 39/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

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 I er endret ved EØS-komiteens vedtak nr. 4/95
av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg I
(Veterinære og plantesanitære forhold)(1).

Kommisjonsdirektiv 94/39/EF av 25. juli 1994 om utarbeiding
av en liste over bruksområdene for forvârer med særlige
ernæringsformål(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg I kapittel II etter nr. 4c (rådsdirektiv
93/74/EØF) skal nytt nr. 4d lyde:

“4d. 394 L 0039: Kommisjonsdirektiv 94/39/EF av 25. juli 1994
om utarbeiding av en liste over bruksområdene for forvârer
med særlige ernæringsformål (EFT nr. L 207 av 10.8.1994,
s. 20)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/39/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 24, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 4 av
2.3.1995, s. 57.

(2) EFT nr. L 207 av 10.8.1994, s. 20.

96/EØS/25/03
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KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF

av 25. juli 1994

om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med
særlige ernæringsformål(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/74/EØF av 13. september
1993 om fôrvarer med særlige ernæringsformål(1), særlig artikkel
6 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 93/74/EØF fastsetter at det skal utarbeides en positivliste
over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål.
Denne listen bør angi det nøyaktige bruksområdet, det vil si det
særlige ernæringsformålet, de grunnleggende ernæringsmessige
egenskapene, merking av næringsinnholdet og eventuelt særlige
merkingskrav.

Visse ernæringsformål kan på det nåværende tidspunkt ikke angis
i listen over bruksområdene fordi det ikke foreligger
fellesskapmetoder for kontroll av energiinnholdet i fôrvarer for
kjæledyr og av kostfiber i fôrvarer. Listen bør suppleres så snart
disse metodene er vedtatt.

Den utarbeidede listen kan eventuelt endres som følge av
utviklingen i vitenskapelige og tekniske kunnskaper.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for fôrvarer-

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Medlemsstatene skal kreve at fôrvarer med særlige ernærings-
formål i henhold til direktiv 93/74/EØF kan markedsføres bare
dersom deres bruksområder er nevnt i del B i vedlegget til dette
direktiv, og dersom de tilfredsstiller vilkårene definert i den
nevnte delen.

Medlemsstatene skal også sørge for at bestemmelsene i del A
«Alminnelige bestemmelser» i vedlegget overholdes.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest 30. juni 1995.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

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

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 207 av 10.8.1994, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT nr. L 237 av 22.9.1993, s. 23.
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VEDLEGG

DEL A

Alminnelige bestemmelser

1. Dersom flere grupper ernæringsegenskaper i kolonne 2 i del B er atskilt med ordene «og/eller» for
visse ernæringsformål, kan produsenten bruke en eller flere grupper av grunnleggende egenskaper
for å oppnå ernæringsformålet definert i kolonne 1. For hver valgmulighet skal den tilsvarende
merkingen av næringsinnholdet angis i kolonne 4.

2. Dersom en gruppe tilsetningsstoffer er nevnt i kolonne 2 eller i kolonne 4 i del B, skal
tilsetningsstoffet som er anvendt være godkjent ved rådsdirektiv 70/524/EØF(1) og i samsvar med
den angitte grunnleggende egenskapen.

3. Dersom kilden(e) til næringsstoffene eller analysebestanddelene skal angis i kolonne 4 i del B,
skal produsenten gi en nøyaktig oppgave (for eksempel næringsstoffets eller -stoffenes spesifikke
navn, dyreart eller del av dyret) som gjør det mulig å vurdere om det er samsvar med fôrvaren og
de tilsvarende grunnleggende ernæringsegenskapene.

4. Dersom opplysningene om et stoff som også er tillatt som tilsetningsstoff skal angis i kolonne 4 i
del B med betegnelsen «total», skal innholdet for hvert enkelt tilfelle, henvise til mengden som
naturlig forekommer, dersom ingen tilsetning er utført eller, som unntak fra direktiv 70/524/EØF,
til den totale mengden av stoffet som naturlig forekommer og som er tilsatt som tilsetningsstoff.

5. Opplysningene som kreves i kolonne 4 med betegnelsen «dersom tilsatt» er obligatorisk dersom
næringsstoffet eller tilsetningsstoffet er iblandet eller dersom mengden av dette er spesifikt forhøyet
for å gjøre det mulig å oppfylle det særlige ernæringsformålet.

6. Opplysningene som skal angis i kolonne 4 i del B med hensyn til analysebestanddelene og
tilsetningsstoffene, skal være kvantitative .

7. Den anbefalte bruksperioden, angitt i kolonne 5 i del B, omfatter en periode som det særlige
ernæringsformålet normalt bør oppfylles innenfor. Produsentene kan angi de mer nøyaktige
bruksperiodene innenfor grensene som er fastsatt for dette.

8. Dersom en fôrvare skal oppfylle flere ernæringsformål, skal alle bestemmelsene definert i del B
for hvert ernæringsformål, overholdes.

9. For tilskuddsfôr med særlige ernæringsformål, skal instruksene for bruk angitt på etiketten inneholde
opplysninger om balansen i dagsrasjonen.

(1) EFT nr. L 270 av 14.12.1970, s. 1.
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DEL B

Liste over bruksområdene

Særlig Grunnleggende Dyreart eller Merkings- Anbefalt Andre
ernæringsformål ernæringsegenskaper -kategori opplysninger bruksperiode bestemmelser

1 2 3 4 5 6

Støtte av nyrefunk- Lavt innhold av Hunder og katter - Proteinkilde(r) Innledningsvis inntil På emballasjen,
sjonen ved kronisk fosfor og redusert - Kalsium seks måneder(2) beholderen eller
nyresvikt(1) innhold av pro- - Fosfor  etiketten påføres:

teiner, men av høy - Kalium «Før bruk eller før
kvalitet - Natrium forlengelse av bruks-

- Innhold av essen- perioden bør det
sielle fettsyrer innhentes uttalelse
(dersom tilsatt) fra veterinær.»

I bruksanvisningen
påføres: «Vann bør til
enhver tid være
tilgjengelig.»

Oppløsing av - Urinsurgjørende Hunder - Proteinkilde(r) Fem til tolv uker I bruksanvisningen
struvittstener(3) egenskaper, lavt - Kalsium påføres: «Vann bør

innhold av mag- - Fosfor til enhver tid
nesium og redusert - Natrium være tilgjengelig.»
innhold av pro- - Magnesium
teiner, men av - Kalium
høy kvalitet - Klorid

- Svovel
- Urinsurgjørende
stoffer

Urinsurgjørende Katter - Kalsium
egenskaper og lavt - Fosfor
innhold av - Natrium
magnesium - Magnesium

- Kalium
- Klorid
- Svovel
- Urinsurgjørende
stoffer

Nedsatt tilbakefall av Urinsurgjørende Hunder og katter - Kalsium Inntil seks måneder På emballasjen,
struvittstener(3) egenskaper og - Fosfor beholderen eller

moderat innhold - Natrium etiketten påføres:
av magnesium - Magnesium «Før bruk bør det

- Kalium  innhentes uttalelse
- Klorid  fra veterinær.»
- Svovel
- Urinsurgjørende
stoffer

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»
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1 2 3 4 5 6

Nedsatt dannelse Lavt innhold av Hunder og katter Proteinkilde(r) Inntil seks måneder, På emballasjen,
av uratstener puriner og men livsvarig bruk beholderen eller

proteiner, men ved tilfeller av etiketten påføres:
proteiner av høy uopprettelige «Før bruk bør det
kvalitet forstyrrelser i innhentes uttalelse

urinsyrestoffskiftet fra veterinær.»

Nedsatt dannelse av Lavt innhold av Hunder og katter Inntil seks måneder
oksalatstener kalsium lavt inn-

hold  av vitamin D
og urinalkalise-
rende egenskaper

Nedsatt dannelse av Lavt innhold av Hunder og katter  Totale svovel- Innledningsvis
cystinstener proteiner, moderat holdige aminosyrer inntil ett år

innhold av svovel- - Natrium
holdige aminosyrer - Kalium
og urinalkalise- - Klorider
rende egenskaper - Svovel

- Urinalkaliserende
stoffer

Nedsatt intoleranse - Utvalgt(e) Hunder og katter - Proteinkilde(r) Tre til åtte uker. -
overfor visse proteinkilde(r) - Innhold av Dersom symptomene
næringsstoffer og essensielle fettsyrer på intoleranse
fôrvarer(4) (dersom tilsatt)  forsvinner, kan

denne fôrvaren
brukes permanent

og/eller

- Utvalgt(e) - Karbohydratkilde
karbohydratkilde(r) - Innhold av

essensielle fettsyrer
(dersom tilsatt)

Nedsatt risiko for Økt innhold av Hunder og katter Lett fordøyelige En til to uker På emballasjen,
akutt intestinal elektrolytter og lett næringsstoffer som beholderen eller
malabsorpsjon fordøyelige eventuelt har vært etiketten påføres:

næringsstoffer gjenstand for
behandling
- Natrium
- Kalium
- Slimdannende
stoffer (dersom
tilsatt)

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Fosfor
- Kalsium
- Natrium
- Magnesium
- Kalium
- Klorider
- Svovel
- Total vitamin D
- Hydroxyprolin
- Urinalkaliserende
stoffer

- «Ved akutt diaré
og i rekonvalesens-
perioden som følger.»

- «Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»
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1 2 3 4 5 6

Kompensasjon Lett fordøyelige Hunder og katter Lett fordøyelige Tre til tolv uker,
ved dårlig næringsstoffer og næringsstoffer men livsvarig ved
fordøyelse(5) lavt innhold av som eventuelt kronisk pankreasvikt

fettstoffer har vært gjen-
stand for behandling

Støtte av hjerte- Lavt innhold av Hunder og katter - Natrium Innledningsvis
funksjonen ved natrium og forhøyet - Kalium inntil seks måneder
kronisk hjertesvikt  K/Na forhold - Magnesium

Regulering av Lavt innhold av Hunder og katter Innledningsvis inntil
glukosetilførsel karbohydrater som seks måneder
(diabetes mellitus) hurtig omdannes

til glukose

Støtte av leverfunk- - Proteiner av høy Hunder Innledningsvis inntil
sjonen ved kronisk kvalitet, moderat  seks måneder
nedsatt leverfunksjon innhold av proteiner,

lavt innhold av
fettstoffer, høyt
innhold av essens-
ielle fettsyrer og lett
fordøyelige
karbohydrater

- Proteiner av høy Katter
kvalitet, moderat
innhold av proteiner
og fettstoffer og
høyt innhold av
essensielle fettsyrer

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Karbo-
hydratkilde(r)
- Eventuell
behandling
av karbohydrater
- Stivelse
- Total sukker
- Fruktose
(dersom tilsatt)
- Innhold av
essensielle fettsyrer
(dersom tilsatt)
- Kilde(r) til kort-
kjedede eller mel-
lomlange fettsyrer
 (dersom tilsatt)

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Proteinkilde(r)
- Innhold av
essensielle fettsyrer
- Lett fordøyelige
karbohydrater som
eventuelt har vært
gjenstand for
behandling
- Natrium
- Total kobber

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»
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På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Innhold av
essensielle fettsyrer
- Innhold av
n-3 fettsyrer
(dersom tilsatt)

1 2 3 4 5 6

Regulering av lipid- Lavt innhold av Hunder og katter Innledningsvis inntil
stoffskiftet ved fettstoffer og høyt to måneder
hyperlipidemi innhold av

essensielle fettsyrer

Nedsatt kobber- Lavt innhold av Hunder Total kobber Innledningsvis inntil
opphopning i leveren kobber seks måneder

Støtte av hudfunk- Høyt innhold av Hunder og katter Innhold av Inntil to måneder
sjonen ved dermatose essensielle fettsyrer essensielle fettsyrer
og håravfall

Nedsatt risiko for - Lavt innhold Melkekyr - Kalsium En til fire uker I  bruksanvisningen
melkefeber av kalsium - Fosfor før kalving påføres: «Avslutt

- Magnesium bruken etter
kalving.»

og/eller

- Lavt kation/anion
forhold

Nedsatt risiko for Næringsstoffer Melkekyr og - Næringsstoffer Tre til seks uker            -
ketose(6)(7) somtilfører energi søyer som tilfører etter kalving(8)

i form av glykogen energi i form av
glykogen
- Propan-1,2-diol De seks siste
(dersom tilsatt som ukene før, og de
glukoseprekursor første tre ukene
- Glyserol (dersom etter lamming(9)
tilsatt som glukose-
prekursor)

Nedsatt risiko for Høyt innhold av Drøvtyggere - Stivelse Tre til seks uker
tetani (hypo- magnesium lett - Total sukker ved rask gressvekst
magnesemi) tilgjengelige karbo- - Magnesium

hydrater, moderat - Natrium
innhold av proteiner - Kalium
og lavt innhold av
kalium

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Kalsium
- Fosfor
- Natrium
- Kalium
- Klorider
- Svovel

Bruksanvisningen skal
inneholde råd om
balansen i dags-
rasjonen, herunder
lett tilgjengelige
fiber- og energikilder

Ved fôrvarer for
sauer, skal det på
emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Særlig for
søyer i laktasjon.»
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1 2 3 4 5 6

Nedsatt risiko Lavt innhold av Drøvtyggere - Stivelse Høyst to Bruksanvisningen
for acidose forgjærbare karbo- - Total sukker måneder(10) skal inneholde råd

hydrater, og høy om balansen i dags-
bufferkapasitet rasjonen,herunder

lett gjærbare fiber-
og energikilder

Stabilisering av Hovedsakelig Kalver - Karbohydrat En til sju dager
elektrolytt- og elektrolytter og Smågris kilde(r) (en til tre dager
vannbalansen lett absorberende Lam - Natrium dersom brukt alene)

karbohydrater Killinger - Kalium
Føll - Klorider

Nedsatt risiko for Lavt innhold av Drøvtyggere Inntil seks uker
urinveisstener fosfor og mag-

nesium, urinsur-
gjørende egen-
skaper

Nedsatt reaksjon - Høyt innhold av Svin Magnesium En til sju dager
på stress magnesium

og/eller

Ved fôrvarer for
melkekyr, skal det
på emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Særlig for kyr
med høy yteevne.»

Ved fôrvarer for
drøvtyggere til
oppfôring, skal
det på emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Særlig for inten-
sivt fôret ...(11).»

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:

- «Ved fordøyelses-
problemer (diaré), i
løpet av eller ved
rekonvalesens.»

- «Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Kalsium
- Fosfor
- Natrium
- Magnesium
- Kalium
- Klorider
- Svovel
- Urinsurgjørende
stoffer

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Særlig for inten-
sivt fôret unge dyr»

I bruksanvisningen
påføres: «Vann bør
til enhver tid være
tilgjengelig.»

Det skal opplyses
om i hvilke
situasjoner bruken
av denne fôrvaren
er egnet
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På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Ved fare for
fordøyelsesfor-
styrrelser, i løpet av
eller ved
rekonvalesens.»

1 2 3 4 5 6

- Lett fordøyelige - Lett fordøyelige
næringsstoffer næringsstoffer

som eventuelt har
vært gjenstand
for behandling
- Innhold av
n-3 fettsyrer
(dersom tilsatt)

Stabilisering av den - Lav buffer- Smågris To til fire uker
fysiologiske kapasitet og lett
fordøyelsen fordøyelige
stoffer nærings

- Lett fordøyelige Svin - Lett fordøyelige
næringsstoffer  næringsstoffer som

eventuelt har vært
gjenstand for
behandling
- Kilde(r) til
adstringerende
stoffer (dersom
tilsatt)
- Slimdannende
stoffer (dersom
tilsatt)

Nedsatt risiko for Næringsstoffer som Purker Næringsstoffer som Ti til fjorten -
obstipasjon stimulerer tarm- stimulerer tarm dager før, og ti

passasjen  passasjen til fjorten dager etter
fødsel

Nedsatt risiko for Lavt energinivå og Verpehøns - Energiinnhold Inntil tolv uker -
fettleversyndrom høy andel lipider  (beregnet etter

med høyt innhold fellesskaps-
av flerumettede metoden)
fettsyrer - Prosentandel

energi fra lipider
- Innhold av fler-
umettede fettsyrer -

- Lett fordøyelige
næringsstoffer som
eventuelt har vært
gjenstand for
behandling
- Bufferkapasitet
- Kilde(r) til
adstringerende
stoffer  (dersom
tilsatt)
- Slimdannende
stoffer (dersom
tilsatt)
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1 2 3 4 5 6

Kompensasjon for Lavt innhold av Fjørfe, unntatt I løpet av de to
malabsorpsjon  mettede fettsyrer gjess og duer første ukene

og høyt innhold etter klekking
av fettløselige
vitaminer

Kompensasjon for Lett fordøyelige Hester Inntil tre måneder
kroniske fordøyelses- karbohydrater,
forstyrrelser i proteiner og fett-
tynntarmen stoffer

Nedsatt risiko for Høyt innhold av Hester Lett fordøyelige En til to uker
fordøyelses- fiber, men lett næringsstoffer som
forstyrrelser i fordøyelige eventuelt har vært
tykktarmen næringsstoffer gjenstand for

behandling

Nedsatt reaksjon Lett fordøyelige Hester - Magnesium To til fire uker Det skal opplyses
på stress næringsstoffer og - Lett fordøyelige om i hvilke

høyt innhold av næringsstoffer som situasjoner bruken
magnesium eventuelt har vært av denne fôrvaren

gjenstand for er egnet
behandling

Kompensasjon for Hovedsakelig Hester - Natrium En til to dager I bruksanvisningen
tap av elektrolytter elektrolytter og lett - Kalium påføres: «Vann bør
ved kraftig svetting opptakelige - Klorider til enhver tid være

karbohydrater - Glukose tilgjengelig.»

- Prosentandel
mettede fettsyrer
i forhold til
totale fettsyrer
- Total vitamin A
- Total vitamin D
- Total vitamin E
- Total vitamin K

Næringsstoffer som
er kilder til lett
fordøyelige karbo-
hydrater, proteiner
og fettstoffer

Det skal opplyses
om i hvilke
situasjoner bruken
av denne fôrvaren
er egnet

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

Det skal opplyses om
i hvilke situasjoner
bruken av denne
fôrvaren er egnet

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

(1) Dersom det er hensiktsmessig, kan produsenten også anbefale bruken av varen ved midlertidig nyresvikt.

(2) Dersom fôrvaren er anbefalt ved midlertidig nyresvikt, skal den anbefalte bruksperioden være to til fire uker.

(3) For fôrvarer for katter, kan det særlige ernæringsformålet suppleres med betegnelsen «Feline lower urinary tract disease» eller «Feline Urological Syndrome
- F.U.S».

(4) For fôrvarer beregnet på en særlig intoleranse, kan denne nevnes som erstatning for ordene «visse næringsstoffer og næringsmidler».

(5) Produsenten kan supplere det særlige ernæringsformål med betegnelsen «Eksokrin pankreasvikt».

(6) «Ketose» kan erstattes med «acetonemi».

(7) Produsenten kan også anbefale bruken ved rekonvalesens etter ketose.

(8) For fôrvarer for melkekyr.

(9) For fôrvarer for søyer.

(10) For fôrvarer for melkekyr: «Høyst to måneder fra begynnelsen på laktasjonen».

(11) Påfør kategorien av de aktuelle drøvtyggerne.
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
17/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsdirektiv 94/68/EF av 16. desember 1994 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/318/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om vindusvisker-
og vindusspyleranlegg for motorvogner(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 36 (rådsdirektiv 78/318/EØF)
skal følgende tilføyes:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 40/95
av 22. juni 1995

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

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 48, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 32.

(2) EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

“, endret ved:

- 394 L 0068: Kommisjonsdirektiv 94/68/EF av 16. desember
1994 (EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/68/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

96/EØS/25/04
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Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved
direktiv 70/156/EØF -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 78/318/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 erstattes ordene «definert i vedlegg I til direktiv
70/156/EØF» med ordene «definert i vedlegg II A til
direktiv 70/156/EØF».

2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) i første strekpunkt erstattes ordene «vedlegg I til V»
med ordene «de relevante vedlegg»,

b) i andre og tredje strekpunkt erstattes ordene «i
henhold til artikkel 9a i direktiv 70/156/EØF» med
ordene «i henhold til artikkel 2 i direktiv
70/156/EØF».

3. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 gjøres følgende endringer:

i) i første strekpunkt erstattes ordene «vedlegg I
til V» med ordene «de relevante vedlegg»,

ii) i andre strekpunkt erstattes ordene «i henhold
til artikkel 9a i direktiv 70/156/EØF» med
ordene «i henhold til artikkel 2 i direktiv
70/156/EØF»,

b) i nr. 2 erstattes ordene «i henhold til artikkel 9a i
direktiv 70/156/EØF» med ordene «i henhold til
artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF».

4. I artikkel 4 endres «2.2» til «2.1».

5. I artikkel 5 erstattes ordene «vedlegg I til VII» med ordet
«vedleggene».

KOMMISJONSDIREKTIV 94/68/EF

av 16. desember 1994

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/318/EØF om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om vindusvisker- og vindusspyleranlegg

for motorvogner(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om type-
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist endret
ved kommisjonsdirektiv 93/81/EØF(2), særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 78/318/EØF av 21. desember
1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
vindusvisker- og vindusspyleranlegg for motorvogner(3), særlig
artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 78/318/EØF er et av særdirektivene om EØF-typegod-
kjenningsrutinen fastlagt ved direktiv 70/156/EØF. Følgelig får
bestemmelsene fastsatt i direktiv 70/156/EØF om kjøretøyers
systemer, deler og tekniske enheter anvendelse på dette direktiv.

Artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF krever
særlig at hvert enkelt særdirektiv skal ha vedlagt et opplysnings-
dokument som inneholder de relevante numrene i vedlegg I til
nevnte direktiv, samt et typegodkjenningsdokument basert på
vedlegg VI til direktivet, slik at typegodkjenningen kan registreres
ved hjelp av EDB.

Rådsdirektiv 77/649/EØF av 27. september 1977 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om motorvognføreres synsfelt(4),
sist endret ved kommisjonsdirektiv 90/630/EØF(5), fastlegger en
framgangsmåte for bestemmelse av ulike karakteristika for
kjøretøyer, som skal opprettholdes.

På bakgrunn av den tekniske utvikling er det mulig å tilpasse
direktiv 78/318/EØF for å bringe prøvingsspesifikasjonene og -
metodene nærmere opp til de virkelige driftsforholdene for disse
systemene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/95 av 22. juni 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 42 av 23.2.1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 264 av 23.10.1993, s. 49.

(3) EFT nr. L 81 av 28.3.1978, s. 49.

(4) EFT nr. L 267 av 19.10.1977, s. 1.

(5) EFT nr. L 341 av 6.12.1990, s. 20.
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6. Listen over vedleggene og vedlegg I, II, VI og VII endres
i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Fra 1. juli 1995 kan medlemsstatene med begrunnelse i
vindusvisker- og vindusspyleranlegg ikke

- nekte å gi EØF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning for en type motorvogn eller vindusvisker-
og vindusspyleranlegg, eller

- forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk, eller
at vindusvisker- og vindusspyleranlegg selges eller tas i
bruk,

dersom vindusvisker- og vindusspyleranleggene oppfyller
kravene i direktiv 78/318/EØF, endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. januar 1996 kan medlemsstatene med begrunnelse i
vindusvisker- og vindusspyleranlegg

- ikke lenger gi EØF-typegodkjenning, og

- nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en type kjøretøy eller vindusvisker- og vindus-spyleranlegg
dersom kravene i direktiv 78/318/EØF, endret ved dette direktiv,
ikke er oppfylt.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

3. Uten hensyn til nr. 2 skal medlemsstatene fortsatt gi EØF-
typegodkjenning for vindusvisker- og vindusspyleranlegg i
samsvar med den opprinnelige versjonen av direktiv 78/318/EØF,
forutsatt at disse vindusvisker- og vindus-spyleranlegg

- er beregnet på å monteres i kjøretøyer som allerede er i
bruk, og

- oppfyller de kravene i nevnte direktiv som gjaldt da
kjøretøyene første gang ble registrert.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, før 1. juli
1995. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 13.6.1996

 00

34

VEDLEGG

1. I listen over vedlegg

- utgår asteriskene etter titlene i vedlegg I til V og den tilhørende fotnoten,

- skal tittelen til vedlegg I lyde: «Virkeområde, definisjoner, søknad om EØF-
typegodkjenning, innvilgelse av EØF-typegodkjenning, spesifikasjoner,
prøvingsmetode, merking, endringer av godkjenninger, produksjonssamsvar»,

- skal tittelen til vedlegg VI lyde: «Opplysningsdokument (kjøretøy)»,

- skal tittelen til vedlegg VII lyde: «Opplysningsdokument (teknisk enhet)», og

- skal følgende tilføyes på slutten:

«Vedlegg VIII: Typegodkjenningsdokument (kjøretøy)

Vedlegg IX: Typegodkjenningsdokument (teknisk enhet)»

2. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

- Tittelen skal lyde:

«VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, SØKNAD OM EØF-
TYPEGODKJENNING, INNVILGELSE AV EØF-TYPEGODKJENNING,
SPESIFIKASJONER, PRØVINGSMETODE, MERKING, ENDRINGER AV
GODKJENNINGER, PRODUKSJONSSAMSVAR»

- Nr. 2.1 oppheves.

- Nr. 2.2 - 2.4 blir nr. 2.1 - 2.3.

- Nr. 2.1.2 (tidligere nr. 2.2.2) skal lyde:

«2.1.2.frontrutens form og størrelse, og dens montering der denne kan ha innvirkning
på synsfeltene omhandlet i vedlegg IV,»

- Nr. 2.5 oppheves.

- Nr. 2.6 og 2.7 blir nr. 2.4. og 2.7 og ordet «seteryggens» erstattes med ordet «kroppens».

- Nr. 2.8 - 2.21 blir nr. 2.6 - 2.19.

- Nr. 2.18 (tidligere nr. 2.20) skal lyde:

«2.18. Dyse
Med «dyse» menes en innretning som sprøyter vindusspylervæsken på
frontruten.»

- Nr. 3.1.1 skal lyde:

«3.1.1.Søknad om EØF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv
70/156/EØF for en kjøretøytype med hensyn til vindusvisker- og
vindusspyleranlegg skal innsendes av produsenten.»
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- Nr. 3.1.2 skal lyde:

«3.1.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er vist i vedlegg VI.»

- Nr. 3.1.2.1 til og med nr. 3.1.2.3 oppheves. Nr. 3.1.2.4 blir nr. 3.1.3.

- Nr. 3.2.1 skal lyde:

«3.2.1.Søknad om EØF-typegodkjenning som teknisk enhet i samsvar med artikkel 3
nr. 4 i direktiv 70/156/EØF av en type vindusvisker- og vindusspyleranlegg
skal innsendes av produsenten.»

- Nr. 3.2.2 skal lyde:

«3.2.2.Et mønster for opplysningsdokumentet er vist i vedlegg VII.»

- Nr. 3.2.2.1 oppheves. Nr. 3.2.2.2 blir nr. 3.2.3 og skal lyde:

«3.2.3 Ett prøveeksemplar av typen anlegg som skal godkjennes, skal innleveres til
den tekniske instans som foretar typegodkjenningsprøvene. Den tekniske instans
kan, dersom den finner det nødvendig, kreve ytterligere ett prøveeksemplar.
Prøveeksemplaret skal være påført søkerens handelsnavn eller varemerke samt
typebetegnelse; disse angivelsene skal være lette å lese og ikke kunne fjernes.»

- Nr. 4 skal lyde:

- «4. INNVILGELSE AV EØF-TYPEGODKJENNING»

- Nr. 4.1 skal lyde:

«4.1. Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal det gis EØF-typegodkjenning i
samsvar med artikkel 4 nr. 3 og 4 i direktiv 70/156/EØF.»

- Nr. 4.2 oppheves.

- Nr. 4.3, 4.3.1 og 4.3.2 blir nr. 4.2, 4.2.1 og 4.2.2 og skal lyde:

«4.2. Et mønster for EØF-typegodkjenningsdokumentet er vist i:

4.2.1. vedlegg VIII for søknader omhandlet i nr. 3.1,

4.2.2. vedlegg IX for søknader omhandlet i nr. 3.2.»

- Nr. 4.4 blir nr. 4.3 og skal lyde:

«4.3. Et godkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF
skal tildeles hver kjøretøytype eller type vindusvisker- og vindusspyleranlegg
som godkjennes. Samme medlemsstat skal ikke tildele det samme nummeret til
en annen kjøretøytype eller type vindusvisker- og vindusspyleranlegg.»

- Nr. 4.4 - 4.8 oppheves.

- Nr. 5.1.4 skal lyde:

«5.1.4.Viskerhastighetene fastsatt i nr. 5.1.3 skal oppnås som angitt i nr. 6.1.1 - 6.1.6
og 6.1.8.»
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- Nr. 5.1.7 skal lyde:

«5.1.7. Vindusviskerne må tåle blokkering i 15 sekunder. Bruk av automatiske
sikringer er tillatt, forutsatt at det ikke kreves betjening av andre betjenings-
innretninger enn betjeningsinnretningen for vindusviskeranlegg for å sette
anlegget i gang igjen. Prøvingsmetoden og kravene er beskrevet i nr. 6.1.7.»

- Nr. 5.1.9.1 skal lyde:

«5.1.9.1. Når vindusviskeranlegget utsettes for en relativ vindhastiget på 80 % av
kjøretøyets høyeste hastighet, men ikke over 160 km/t, skal anlegget ved
høyeste viskerhastighet fortsette å viske av feltet nevnt i nr. 5.1.2.1 med
samme effektivitet og på de samme vilkår som fastsatt i nr. 6.1.10.2.»

- Følgende skal tilføyes i nr. 5.1.10:

«Dette kravet gjelder ikke for innretninger som, når kjøretøyet er parkert, befinner seg
i et område av frontruten som er skjult av deler av kjøretøyet (f.eks. panseret,
instrumentbordet osv. .....).»

- Nr. 5.2.2 skal lyde:

«5.2.2. Vindusspyleranleggets funksjon må ikke forstyrres av at anlegget utsettes
for temperatursvingningene fastsatt i nr. 6.2.3 og 6.2.4.»

- Nytt nr. 6.1.10.2 etter nr. 6.1.10.1 skal lyde:

«6.1.10.2.Når den utvendige vindusflaten på frontruten er blitt behandlet som beskrevet
i nr. 6.1.8 og 6.1.9, kan vindusspyleren brukes i alle prøvene.»

- Annet punktum i nr. 6.2.3.1 skal lyde:

«Anlegget plasseres så i en omgivelsestemperatur på 20 ±2 °C til isen er helt smeltet,
men ikke i noe tilfelle lenger enn fire timer.»

- Annet punktum i nr. 6.2.5.1 skal lyde:

«Vindusspylerdysen(e) innstilles, dersom den/de kan justeres, mot det aktuelle området
på frontrutens utside, og kjøretøyet skal stå i ro og ikke være utsatt for betydelig
vindpåvirkning.»

- Nr. 7, 8 og 9 skal lyde:

«7. MERKING

7.1. Alle vinduspyleranlegg som er i samsvar med den typen som er godkjent som
teknisk enhet i henhold til dette direktiv, skal være påført et EØF-
typegodkjenningsmerke.

7.2. Dette merket skal bestå av et rektangel som omgir bokstaven «e» fulgt av
identifikasjons-nummeret eller nasjonalitetsbokstaven(e) til den medlemsstaten
som har gitt typegodkjenningen:
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1 for Tyskland 11 for Det forente kongeriket
2 for Frankrike 13 for Luxembourg
3 for Italia 18 for Danmark
4 for Nederland 21 for Portugal
6 for Belgia 23 for Hellas
9 for Spania IRL for Irland.

Det skal videre i nærheten av rektangelet ha et «basistypegodkjenningsnummer» som
utgjør del 4 av nummereringssystemet omhandlet i vedlegg VII til direktiv
70/156/EØF, og foran dette to sifre som angir nummeret på den seneste større tekniske
endring av direktiv 78/318/EØF på den dag da EØF-typegodkjenningen ble gitt. I dette
direktiv er dette nummeret 00.

7.3. EØF-typegodkjenningsmerket skal være påsatt beholderen for
vindusspylervæske slik at det ikke kan slettes, og være lett leselig selv når
beholderen er montert i kjøretøyet.

7.4. Et eksempel på EØF-typegodkjenningsmerket er vist i tillegget.

8. ENDRING AV TYPEGODKJENNING

8.1. Ved endringer av en type godkjent i henhold til dette direktiv, får bestemmelsene
i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

9. PRODUKSJONSSAMSVAR

9.1. Det skal treffes tiltak for å sikre produksjonssamvar i henhold til bestemmelsene
i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.»

- Nr. 10 til 12 oppheves.

- Nytt tillegg skal lyde:

«Mønster for EØF-typegodkjenningsmerke

Vindusspyleranlegget med EØF-typegodkjenningsmerket vist ovenfor er godkjent i
Spania (e 9) under basistypegodkjenningsnummer 0148 i henhold til dette direktiv.
Tallene vist her er bare veiledende.»
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3. Vedlegg II skal lyde:

- «Vedlegg III til rådsdirektiv 77/649/EØF får anvendelse.»

- Fotnote(1) oppheves.

4. Vedlegg VI og VII skal lyde:

«VEDLEGG VI

Opplysningsdokument nr. .......
i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF om EØF-typegodkjenning av et kjøretøy
med hensyn til vindusvisker- og vindusspyleranlegg (rådsdirektiv 78/318/EØF, sist endret ved
direktiv 94/68/EØF)

Følgende opplysninger skal, dersom de er aktuelle, framlegges i tre eksemplarer og omfatte en
innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i hensiktsmessig målestokk på A4-sider
eller brettet til dette formatet og være tilstrekkelig detaljerte. Eventuelle fotografier skal være
tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektroniske betjeningsinnretninger,
må det framlegges opplysninger om deres bruksegenskaper.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firmanavn)

0.2. Type og handelsbetegnelse(r)

0.3. Typebetegnelse, dersom merket på kjøretøyet (b):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe (c):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse(r):

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger av en kjøretøytype:

2. MASSER OG DIMENSJONER (e) (i kg og mm)

2.6. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand med karosseri eller understellets masse med
førerhus dersom karosseriet ikke leveres av produsenten (med kjølevæske,
smøremidler, verktøy, drivstoff, reservehjul og fører) (o) (største og minste masse
for hver versjon):

3. MOTOR (q)

3.2.1.8. Største netto effekt (t): ......... kW ved ........... min-1

3.2.5. Elektrisk anlegg

3.2.5.1. Nominell spenning: ........ V, positiv/negativ kopling til jord(1)

(1) Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokumentet tilsvarer numrene og fotnotene i vedlegg I til direktiv  70/156/
EØF.

Numrene som ikke er relevante for dette direktiv, er utelatt.
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3.2.5.2. Generator

3.2.5.2.1. Type:

3.2.5.2.2. Nominell effekt: ........ VA

4. KRAFTOVERFØRING (v)

4.7. Kjøretøyets største hastighet og giret denne hastighet oppnås i (i km/t) (w):

9. KAROSSERI

9.4.1. Opplysninger om primære referansemerker som er tilstrekkelig detaljerte til at
merkene kan identifiseres, og opplysninger om hvert enkelt referansemerkes
plassering i forhold til de andre referansemerkene og til R-punktet:

9.5.1. Frontrute

9.5.1.2. Monteringsmåte

9.5.2.2. Typegodkjenningsnummer(-numre):

9.6. Vindusviskeranlegg på frontruten

9.6.1. Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier og tegninger)

9.7 Vindusspyleranlegg på frontruten

9.7.1. Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger), eller
typegodkjennings-nummeret dersom innretningen er typegodkjent som teknisk enhet:

9.8. Avisings- og avduggingsanlegg

9.8.2 Største elektrisitetsforbruk: ....... kW

9.10. Innvendig utstyr

9.10.3. Seter

9.10.3.5 Koordinater for eller tegning av R-punktet (x)

9.10.3.5.1. Førersete:

9.10.3.6. Seteryggens fastsatte helningsvinkel

9.10.3.6.1. Førersete:

9.10.3.7. Setenes innstillingsområde

9.10.3.7.1. Førersete:

9.10.5. Varmeanlegg for kupeen

9.10.5.3. Største strømforbruk: ............. kW
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VEDLEGG VII

Opplysningsdokument nr. .......
om EØF-typegodkjenning av vindusspyleranlegg som teknisk enhet (rådsdirektiv 78/318/EØF,
sist endret ved direktiv 94/68/EF)

Følgende opplysninger skal, dersom de er aktuelle, framlegges i tre eksemplarer og omfatte en
innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i hensiktsmessig målestokk på A4-sider
eller brettet til dette formatet og være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektroniske betjeningsinnretninger,
må det framlegges opplysninger om deres bruksegenskaper.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firmanavn)

0.2. Type og handelsbetegnelse(r)

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerker for deler og tekniske
enheter:

0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse(r):

1. BESKRIVELSE AV INNRETNINGEN

1.1. Detaljert teknisk beskrivelse (inkludert fotografier eller tegninger) av de deler som kan
monteres i motorrommet.

1.2. Eventuelle bruksrestriksjoner og monteringsvilkår.»

5. Nytt vedlegg VIII og IX skal lyde:

«VEDLEGG VIII

MØNSTER

[største format: A4 (210 x 297 mm)]

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT Myndighetens stempel

Melding om

- typegodkjenning(1)

- utvidelse av typegodkjenning(1)

- avslag av typegodkjenning(1)

- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en type kjøretøy/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 78/318/EØF, sist endret ved
direktiv 94/68/EF.

(1) Stryk det som ikke passer.
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Typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelse:

Del I

0.1. Merke (produsentens firma)

0.2. Type og handelsbetegnelse(r):

0.3. Typebetegnelse, dersom merket på kjøretøyet/delen/den tekniske enhet(1)(2):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe(3):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske
enheter:

0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse(r):

Del II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tillegg

2. Teknisk instans ansvarlig for å foreta prøvene:

3. Dato for prøverapport:

4. Nummer på prøverapport:

5. Eventuelle merknader: se tillegg

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Det vedlegges en innholdsfortegnelse til den opplysningspakken som er inngitt til
godkjenningsmyndigheten, og som kan utleveres på anmodning.

Tillegg

til EØF-typegodkjenningsdokument nr . . . . . . .
om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 78/318/EØF , sist endret
ved direktiv 94/68/EF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Vindusvisker - antall blad:

1.2. Vindusspyler - virkemåte:
- eventuelt typegodkjenningsmerke

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen avtypen kjøretøy, del eller teknisk
enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn gjengis i dokumentasjonen med symbolet ?
(f.eks. ABC??123??).

(3) Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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5. Merknader:
(f.eks. gjelder for både venstre- og høyrestyrte kjøretøyer)

VEDLEGG IX

MØNSTER

[største format: A4 (210 x 297 mm)]

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT Myndighetens stempel

Melding om

- typegodkjenning(1)

- utvidelse av typegodkjenning(1)

- avslag av typegodkjenning(1)

- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en type kjøretøy/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 78/318/EØF, sist endret ved
direktiv 94/68/EF.

Typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelse:

Del I

0.1. Merke (produsentens firma)

0.2. Type og handelsbetegnelse(r):

0.3. Typebetegnelse, dersom merket på kjøretøyet/delen/den tekniske enhet(1)(2):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe(3):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske
enheter:

0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse(r):

Del II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tillegg

2. Teknisk instans ansvarlig for å foreta prøvene:

3. Dato for prøverapport:

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen avtypen kjøretøy, del eller teknisk
enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn gjengis i dokumentasjonen med symbolet ?
(f.eks. ABC??123??).

(3) Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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4. Nummer på prøverapport:

5. Eventuelle merknader: se tillegg

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Det vedlegges en innholdsfortegnelse til den opplysningspakken som er inngitt til
godkjenningsmyndigheten, og som kan utleveres på anmodning.

______Tillegg

t i l  EØF-typegodkjenningsdokument nr  .  .  .  .  .  .  .  om typegodkjenning av
vindusspyleranlegg som teknisk enhet i henhold til direktiv 78/318/EØF, sist endret
ved direktiv 94/68/EF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Eventuelle bruksrestriksjoner eller monteringsvilkår:

5. Merknader:»
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 41/95
av 22. juni 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.
17/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsdirektiv 94/78/EF av 21. desember 1994 om tilpas-
ning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/549/EØF om
hjulavskjerming på motorvogner(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 38 (rådsdirektiv 78/549/EØF)
skal følgende tilføyes:

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 48, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 32.

(2) EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 10.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

“, endret ved:

- 394 L 0078: Kommisjonsdirektiv 94/78/EF av 21. desember
1994 (EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 10)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/78/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

96/EØS/25/05
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegod-
kjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist endret ved
direktiv 93/81/EØF(2), særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 78/549/EØF av 12. juni 1978
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om hjul-
avskjerming på motorvogner(3), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 78/549/EØF er et av særdirektivene under EØF-
typegodkjenningsrutinen fastsatt ved direktiv 70/156/EØF. Derfor
får bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om kjøretøyers
systemer, deler og tekniske enheter anvendelse på dette direktiv.

Særlig etter artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv
70/156/EØF kreves det at hvert særdirektiv følges av et
opplysnings-dokument som inneholder de viktigste punktene i
vedlegg I til nevnte direktiv, samt et typegodkjenningsdokument
basert på vedlegg VI til nevnte direktiv, med tanke på å klargjøre
typegod-kjenningen for databehandling.

Antallet personbiler med firehjulstrekk er økende, uavhengig av
om innkoplingen av firehjulstrekket er permanent, automatisk
eller manuell. På bakgrunn av den tekniske utvikling er det for
slike personbiler nødvendig å gjennomgå visse konstruksjons-
og driftsparametre og å endre visse bestemmelser i direktiv
78/549/EØF i takt med den nåværende og framtidige markeds-
situasjon og i samsvar med forsvarlig praksis for utforming og
produksjon og med behovet for sikker drift.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for teknisk tilpasning nedsatt ved direktiv
70/156/EØF -

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF

av 21. desember 1994

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/549/EØF
om hjulavskjerming på motorvogner(*)

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 78/549/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 erstattes ordene «definert i vedlegg I til direktiv
70/156/EØF» med ordene «definert i vedlegg II A til
direktiv 70/156/EØF».

2) Vedlegg I og II endres i samsvar med nr. 1, 2 og 3 i
vedlegget til dette direktiv.

3) Nr. 4 i vedlegget til dette direktiv blir nytt vedlegg III.

Artikkel 2
1. Fra og med 1. juli 1995 kan medlemsstatene med
begrunnelse i hjulavskjerming ikke

- nekte å gi EØF-typegodkjenning eller å gi nasjonal
typegodkjenning for en motorvogntype, eller

- forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk for
første gang,

dersom hjulavskjermingen oppfyller kravene i direktiv
78/549/EØF, endret ved dette direktiv.

2. Fra og med 1. januar 1996 kan medlemsstatene med
begrunnelse i hjulavskjermingen

- ikke lenger gi EØF-typegodkjenning, og

- nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en kjøretøytype dersom kravene i direktiv 78/549/EØF, endret
ved dette direktiv, ikke er oppfylt.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

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

45

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/95 av 22. juni 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 42 av 23.2.1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 264 av 23.10.1993, s. 49.

(3) EFT nr. L 168 av 26.6.1978, s. 45.
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 00Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

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

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort.
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VEDLEGG

1. Foran overskriften «Vedlegg I» innsettes følgende tekst:

«Liste over vedlegg

Vedlegg I: Alminnelige krav, særskilte krav, bruk av kjettinger, søknad om EØF-
typegodkjenning, tildeling av EØF-typegodkjenning, endringer av godkjenninger,
produksjons-samsvar

Vedlegg II: Opplysningsdokument

Vedlegg III: Typegodkjenningsdokument».

2. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Til vedlegg I innsettes følgende overskrift:

«ALMINNELIGE KRAV, SÆRSKILTE KRAV, BRUK AV KJETTINGER,
SØKNAD OM EØF-TYPEGODKJENNING, TILDELING AV EØF-
TYPEGODKJENNING, ENDRING AV GODKJENNINGER, PRODUKSJONS-
SAMSVAR»

b) Nr. 2.1 skal lyde:

«2.1. Når kjøretøyet er i driftsferdig stand (se nr. 2.6 i vedlegg II), har en passasjer i
framsetet og hjulene er parallelle med kjøretøyets lengdeakse, skal
hjulavskjermingen oppfylle følgende krav:»

c) Nr. 2.1.1 skal lyde:

«2.1.1.innenfor et område begrenset av de radialplan som danner en vinkel på 30° forover
og 50° bakover fra hjulsenteret (se fig. 1), skal den totale bredde (q) av de deler
som skjermer hjulet, minst være tilstrekkelig til å skjerme bredden (b) av dekket,
tatt i betraktning ytterkantene av kombinasjonen dekk/hjul, som angitt av
produsenten og oppført i nr. 1.3 i tillegget til vedlegg III. Når det gjelder
tvillinghjul, skal den totale bredde (t) av begge dekkene tas i betraktning.»

d) Nr. 3.1 skal lyde:

«3.1. For kjøretøyer med to drivhjul skal produsenten bekrefte at kjøretøyet er slik
konstruert at minst én type kjettinger kan brukes på minst én av dekktypene som
er godkjent for drivhjulene på denne kjøretøytypen. En kombinasjon av kjetting/
dekk/hjul som passer kjøretøyet, skal angis av produsenten og føres opp under
nr. 1.2 i tillegget til vedlegg III.»

e) I nr. 3 skal nytt nr. 3.2 og 3.3 lyde:

«3.2. For kjøretøyer med firehjulstrekk, særlig kjøretøyer der én drivaksel kan utkoples
manuelt eller automatisk, skal produsenten bekrefte at kjøretøyet er slik konstruert
at minst én type kjettinger kan brukes på minst én av hjul- og dekktypene som er
godkjent for minst én drivaksel, som ikke kan frakoples, på denne kjøretøytypen.
En kombinasjon av kjetting/dekk/hjul som passer kjøretøyet og drivhjulene som
kjettingene kan festes på, skal angis av produsenten og føres opp under nr. 1.2 i
tillegget til vedlegg III.
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 003.3. En veiledning om hvilke(n) type(r) kjetting(er) som kan brukes, skal følge hvert
kjøretøy av den type som er gitt EØF-typegodkjenning.»

f) Nr. 4.1 skal lyde:

«4.1. Søknad om EØF-typegodkjenning, fastsatt i artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/
EØF, for en kjøretøytype med hensyn til hjulavskjerming, skal innsendes av
produsenten.»

g) Nr. 4.2 skal lyde:

«4.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er oppført i vedlegg II.»

h) Nr. 4.2.1 og 4.2.2 oppheves.

i) Nytt nr. 5, 6 og 7 skal lyde:

«5. TILDELING AV EØF-TYPEGODKJENNING

5.1. Dersom de relevante krav er oppfylt, skal EØF-typegodkjenning i samsvar med
artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF tildeles.

5.2. Et mønster for EØF-typegodkjenningsdokumentet er oppført i vedlegg III.

5.3. Hver godkjent kjøretøytype skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar
med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF. Medlemsstaten kan ikke tildele en
annen kjøretøytype samme nummer.

6. ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNING

6.1. Ved endring av kjøretøytypen godkjent i samsvar med bestemmelsene i dette
direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

7. PRODUKSJONSSAMSVAR

7.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene
fastsatt i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.»

3. Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

Opplysningsdokument nr......,

fastsatt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF om typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn
til hjulavskjerming (direktiv 78/589/EØF), sist endret ved direktiv 94/78/EF.

Opplysningene nevnt nedenfor skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholds-
fortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i passende målestokk i A4-format eller brettet til
dette formatet, og være tilstrekkelig detaljerte.

Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. Dersom systemer, deler eller tekniske
enheter har funksjoner som styres elektronisk, må det gis opplysninger om deres ytelse.
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0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type og handelsbetegnelse(r):

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen (b):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe (c):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.8. Adresse(r) til monteringsanlegg:

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier eller tegninger av kjøretøytypen:

1.3. Antall aksler og hjul:

1.3.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul:

2. MASSER OG DIMENSJONER (e) (i kg og mm) (eventuelt med henvisning til
tegningene)

2.4. Kjøretøyets (største) utvendige dimensjoner:

2.4.1. For understell uten karosseri:

Numrene og fotnotene brukt i dette informasjonsdokumentet tilsvarer dem i vedlegg I i direktiv 

70/156/EØF, sist endret ved direktiv 92/53/EØF.

Numre uten relevans for dette direktiv er utelatt.

2.4.1.3.Høyde (ulastet)(l) (for høydejusterbar fjæring angi normal driftsstilling):

2.4.2. For understell med karosseri:

2.4.2.3.Høyde (ulastet)(l) (for høydejusterbar fjæring angi normal driftsstilling):

2.6. Kjøretøyets masse med karosseri i driftsferdig stand, eller massen til understellet med
førerhus dersom karosseriet ikke leveres av produsenten (med kjølevæske, smøremidler,
drivstoff, verktøy, reservehjul og fører) (o) (største og minste masse for hver versjon):

6. FJÆRING

6.6. Dekk og hjul:

6.6.1. Kombinasjon(er) dekk/hjul
[For dekk skal angis dimensjonsbetegnelsen, indeksen for minste belastningskapasitet,
symbolet for minste hastighetskategori; for hjul skal angis felgens dimensjoner og
innpressingen(e)]:

(1) Stryk det som ikke passer.
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 006.6.1.1.Aksler

6.6.1.1.1. Aksel nr. 1:

6.6.1.1.2.  Aksel nr. 2:

6.6.1.1.3.  Aksel nr. 3:

6.6.1.1.4.  Aksel nr. 4:

6.6.4. Kombinasjonen kjetting/dekk/hjul på foraksel og/eller bakaksel som passer kjøretøytypen og
er anbefalt av produsenten.

9. KAROSSERI

9.16. Hjulavskjerming:

9.16.1. Kort beskrivelse av kjøretøytypens hjulavskjerming:

9.16.2. Detaljerte skisser av delene som skjermer hjulene, med angivelse av delenes plassering på
kjøretøyet og der målene vist i figur 1 i vedlegg I til direktiv 78/549/EØF er angitt, idet det tas
hensyn til de ytterste kombinasjonene dekk/hjul.»

4. Nytt vedlegg III skal lyde:

«VEDLEGG III

MØNSTER

[Største format: A4 (210 x 297 mm)]

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT Myndighetens stempel

Melding om:

- typegodkjenning(1)

- utvidelse av typegodkjenning(1)

- avslag av typegodkjenning(1)

- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(1), under henvisning til direktiv 78/549/EØF, sist endret ved
direktiv 94/78/EF.

Typegodkjenningsnummer:

Grunn til utvidelse:

(1) Stryk det som ikke passer.
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Avsnitt I

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type og alminnelig handelsbetegnelse:

0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(2)

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe(3):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. For deler eller tekniske enheter, plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket:

0.8. Navn og adresse(r) til monteringsanlegg:

Avsnitt II

1. Tilleggsopplysninger (eventuelt): se tillegget

2. Teknisk instans ansvarlig for typegodkjenningsprøvene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: se tillegget

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Innholdsfortegnelsen til opplysningene som er gitt godkjenningsmyndigheten, og som kan
utleveres på anmodning, er vedlagt.

Tillegg

til EØF-typegodkjenningsdokument nr. ..... om typegodkjenning av et kjøretøy under henvisning til
direktiv 78/549/EØF, sist endret ved direktiv 94/78/EF.

1. Tilleggsopplysninger:

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøyets hjulavskjerming:

1.2. Kombinasjonen kjetting/dekk/hjul på foraksel og/eller bakaksel angitt av prdusenten:

1.3. Kombinasjonen(e) dekk/hjul og innpressing angitt av produsenten:

5. Merknader:»

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av typen kjøretøy, del eller teknisk
enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn gjengis i dokumentasjonen med symbolet «?»
(f.eks. ABC??123??).

(3) Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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 00

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.
17/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsdirektiv 94/54/EF av 18. november 1994 om
angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre
obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i rådsdirektiv
79/112/EØF(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 18 (rådsdirektiv
79/112/EØF) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

“- 394 L 0054: Kommisjonsdirektiv 94/54/EF av
18. november 1994 (EFT nr. L 300 av 23.11.1994, s. 14)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/54/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 42/95
av 22. juni 1995

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

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 48, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 32.

(2) EFT nr. L 300 av 23.11.1994, s. 14.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

96/EØS/25/06
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 79/112/EØF av 18. desember
1978 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking
og presentasjon av samt reklame for
næringsmidler beregnet på salg til den endelige forbruker(1), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 93/102/EF(2), særlig artikkel 4
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

På bakgrunn av det planlagte tiltaks omfang og virkninger er
fellesskapstiltakene fastsatt ved dette direktiv ikke bare
nødvendige, men også uunnværlige for å nå de fastsatte mål.
Medlemsstatene kan ikke nå disse målene enkeltvis. Dessuten er
det allerede fastsatt i direktiv 79/112/EØF at målene skal nås på
fellesskapsplan.

For å sikre hensiktsmessig forbrukeropplysning må det for visse
næringsmidler fastsettes obligatoriske opplysninger i tillegg til
dem som er fastsatt i artikkel 3 i direktiv 79/112/EØF.

Emballasjegasser som brukes ved emballering av visse
næringsmidler, bør ikke anses som ingredienser i henhold til
artikkel 6 nr. 1 i direktiv 79/112/EØF og bør derfor ikke oppføres
i listen over ingredienser på etiketten.

Forbrukerne bør imidlertid gis opplysninger om bruken av slike
gasser i den grad opplysningene setter dem i stand til å forstå
årsaken til at næringsmiddelet de har kjøpt, har en lengre
holdbarhetstid enn tilsvarende varer som er emballert på andre
måter.

For å unngå at det skapes nye handelshindringer som følge av
tiltak som treffes ensidig av medlemsstatene, må det vedtas
fellesskapsbestemmelser på området.

Utkastet til dette direktiv har etter framgangsmåten i artikkel 17
i direktiv 79/112/EØF vært framlagt for Den faste komité for
næringsmidler, som ikke har kommet fram til noen uttalelse.
Etter samme framgangsmåte har Kommisjonen framlagt for
Rådet et forslag til tiltak som skal treffes.

Ettersom Rådet ikke har vedtatt noen tiltak ved utløpet av den
fristen på tre måneder som det ble gitt, bør Kommisjonen vedta
nevnte tiltak -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 3 i direktiv
79/112/EØF skal merkingen av næringsmidlene oppført i
vedlegget til dette direktiv omfatte de obligatoriske
tilleggsopplysningene som angitt i nevnte vedlegg.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal om nødvendig endre sine lover og
forskrifter innen 30. juni 1995 for å:

- tillate handel med varer som er i samsvar med dette direktiv,
senest 1. juli 1995,

- forby handel med varer som ikke er i samsvar med dette
direktiv, fra 1. januar 1997. Varer som er markedsført eller
merket før nevnte dato, og som ikke er i samsvar med dette
direktiv, kan imidlertid markedsføres inntil lagrene er tømt.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,

KOMMISJONSDIREKTIV 94/54/EF

av 18. november 1994

om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske
opplysninger enn dem som er fastsatt i rådsdirektiv 79/112/EØF(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 300 av 23.11.1994, s. 14,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/95 av 22. juni 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 33 av 8.2.1979, s. 1.

(2) EFT nr. L 291 av 25.11.1993, s. 14.
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 00inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

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

VEDLEGG

Liste over næringsmidler med merking som skal omfatte en eller flere
obligatoriske tilleggsopplysninger

Type eller kategori naeingsmidler Opplysninger

Næringsmidler med forlenget holdbarhet som følge av bruk av Emballert i beskyttende
emballasjegasser tillatt i henhold til rådsdirektiv 89/107/EØF (1) atmosfære

(1) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 27.

Utferdiget i Brussel, 18. november 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
17/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/52/EF av 7. desember 1994
om andre endring av direktiv 88/344/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler ved
framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser(2)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 43 (rådsdirektiv
88/344/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 394 L 0052: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/52/EF
av 7. desember 1994 (EFT nr. L 331 av 21.12.1994,
s. 10)”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/52/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 43/95
av 22. juni 1995

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

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 48, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 32.

(2) EFT nr. L 331 av 21.12.1994, s. 10.

96/EØS/25/07
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 88/344/EØF(4) utgår løsemiddelet
sykloheksan, brukt i framstilling av aromaer, fra del III i vedlegget
fra 1. januar 1994.

På grunnlag av utfyllende opplysninger mottatt i mellomtiden
har Vitenskapskomiteen for næringsmidler besluttet på nytt å
godkjenne dette stoffet midlertidig. Stoffet kan derfor fortsatt
brukes i påvente av komiteens endelige uttalelse -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I vedlegget til direktiv 88/344/EØF gjøres følgende endring:

I del III gjeninnsettes løsemiddelet sykloheksan med en
maksimumsgrense for restmengder på 1 mg/1 kg.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal endre sine lover og forskrifter slik at
produkter som er i samsvar med dette direktiv, kan markedsføres
senest 7. desember 1995.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 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 3
Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 331 av 21.12.1994, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 15 av 18.1.1994, s. 17.

(2) EFT nr. C 133 av 16.5.1994, s. 21.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 9. februar 1994 (EFT nr. C 61 av
28.2.1994, s. 101), Rådets felles holdning av 10. mars 1994 (EFT nr.
C 172 av 24.6.1994, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 15. september
1994 (EFT nr. C 276 av 3.10.1994, s. 13).

(4) EFT nr. L 157 av 24.6.1988, s. 28. Direktivet endret ved direktiv 92/115/
EØF (EFT nr. L 409 av 31.12.1992, s. 31).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/52/EF

av 7. desember 1994

om andre endring av direktiv 88/344/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler ved
framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser(*)

Utferdiget i Brussel, 7. desember 1994.

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President
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96/EØS/25/08

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
17/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2703/94 av 7. november 1994
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 før tilpasningen lyde:

“- 394 R 2703: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2703/94 av
7. november 1994 (EFT nr. L 287 av 8.11.1994, s. 19)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2703/94 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

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

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

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 48, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 32.

(2) EFT nr. L 287 av 8.11.1994, s. 19.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 44/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 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. 2701/94(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 for alle
farmakologisk virksomme stoffer brukt i Fellesskapet i veterinær-
preparater som skal tilføres dyr beregnet på næringsmiddel-
produksjon.

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

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

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

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

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

Gonadotropin-frigjørende hormoner 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.

Moksidektin bør tas med i vedlegg III til forordning (EØF) nr.
2377/90, slik at det blir mulig å fastslå hvilke særlige forhold
som gjelder for analysemetoden for doramektin som det er behov
for en offentlig tilgjengelig standard for.

Ceftiofur bør tas med i vedlegg III til forordning (EØF) nr.
2377/90, slik at det blir mulig å fullføre valideringen av
analysemetoden for lever- og fettvev fra storfe og svin. Kontrollen
med restmengder av natriumceftiofur sikres ved analyse av
muskel- og nyrevev fra storfe og svin.

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

Bestemmelsene i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området
veterinærpreparater -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 287 av 8.11.1994, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/95 av 22. juni 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 287 av 8.11.1994, s. 7.

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

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2703/94

av 7. november 1994

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(*)
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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 60 dager etter at den er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 7. november 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

A. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1. Antiinfektiva
1.2. Antibiotika
1.2.5. Florfenikol og relaterte forbindelser

Farmalogisk Restmarkor Dyrearter MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

«1.2.5.1. Florfenikol Summen av florfenikol Storfe 200 mg/kg Muskler
og metabolitter målt 300 mg/kg Nyrer
som florfenikolamin 3 000 mg/kg Lever»

Farmalogisk Restmarkor Dyrearter MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

2.3.1.1. Moksidektin Moksidektin Storfe 200 mg/kg Fett Midlertidige MRL utløper
Sau Nyrer, lever 1.7.1997»

C. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

1. Antiinfektiva
1.2. Antibiotika
1.2.4. Cefalosporiner

Farmakologisk virksomme stoffer Dyrearter Andre bestemmelser

«2.9.   Gonadotropin-frigjørende hormoner Alle arter som brukes til produksjon av
næringsmidler»

Farmalogisk Restmarkor Dyrearter MRL Målvev Andre bestemmelser
virksomme stoffer

«1.2.4.1  Ceftiofur Summen av alle rest- Storfe 2 000 mg/kg Nyrer, lever Midlertidige MRL utløper
stoffer som har bevart sin 200 mg/kg Muskler 1.7.1997»
betalaktam-struktur, 600 mg/kg Fett
uttrykt som 100 mg/kg Melk
desfuroylcetiofur

Svin 4 000 mg/kg Nyrer
3 000 mg/kg Lever
500 mg/kg Muskler
600 mg/kg Fett

B. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

2. Organiske forbindelser

2. Parasittmidler

2.3. Midler som virker på endo- og ektoparasitter

2.3.1. Avermektiner
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
17/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/48/EF av 7. desember 1994
om 13. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av
markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater(2)
skal innlemmes i avtalen.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF av 20. desember
1994 om 14. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av
markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater(3)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 4 (rådsdirektiv 76/769/EØF)
skal nye strekpunkter før tilpasningen lyde:

“- 394 L 0048: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/48/EF
av 7. desember 1994 (EFT nr. L 331 av 21.12.1994, s. 7).

- 394 L 0060: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF
av 20. desember 1994 (EFT nr. L 365 av 31.12.1994,
s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/48/EF og
94/60/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 45/95
av 22. juni 1995

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

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 48, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 32.

(2) EFT nr. L 331 av 21.12.1994, s. 7.

(3) EFT nr. L 365 av 31.12.1994, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

Ved traktatens artikkel 7 A innføres et område uten indre grenser
med fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og
kapital.

Utviklingen av det indre marked bør gradvis bedre livskvalitet,
helsevern og forbrukersikkerhet. Tiltakene fastsatt i dette direktiv
er i samsvar med rådsresolusjon av 9. november 1989 om
framtidige prioriteringer for en intensivert forbrukervern-
politikk(4).

Visse stoffer og preparater som brukes i aerosolbeholdere, er
særlig brannfarlige.

Den økte bruk av brannfarlige stoffer i aerosolbeholdere som
erstatning for klorfluorkarboner (KFK) innebærer en fare for
forbrukerne. Faren er særlig stor når aerosolbeholderne brukes i
morosaker og for dekorasjonsformål.

Faren kan reduseres ved å tilpasse rådsdirektiv 75/324/EØF av
20. mai 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om aerosolbeholdere(5) til den tekniske utvikling og på den måten
begrense bruken av brannfarlige stoffer i aerosolbeholdere som
brukes i morosaker og for dekorasjonsformål.

Begrensninger som en medlemsstat planlegger i markedsføringen
av visse aerosolbeholdere som brukes i morosaker og for
dekorasjonsformål, har direkte betydning for det indre markeds
gjennomføring og virkemåte. Derfor må medlemsstatenes
lovgivning på dette området harmoniseres og vedlegg I til direktiv
76/769/EØF(6) endres.

På bakgrunn av det foreslåtte tiltakets omfang og virkninger er
fellesskapstiltakene fastsatt i dette direktiv ikke bare nødvendige,
men uomgjengelige for å nå de nevnte målene. Den enkelte
medlemsstat kan ikke nå målene alene, og dessuten ble det fastsatt
allerede ved direktiv 76/769/EØF at målene skal nås på
fellesskapsplan -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest

- seks måneder etter vedtakelsen av et kommisjonsdirektiv
som gjelder tilpasning til den tekniske utvikling av direktiv
75/324/EØF om aerosolbeholdere, og som omhandler alle
prøvingsmetoder som brukes for å attestere produktenes
samsvar med dette direktiv, eller

- ett år etter vedtakelsen av dette direktiv dersom denne dato
er senere enn ovennevnte dato.

De skal anvende disse bestemmelsene fra seks måneder etter
utløpet av den aktuelle frist.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 331 av 21.12.1994, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 306 av 12.11.1993, s. 14.

(2) EFT nr. C 133 av 16.5.1994, s. 15.

(3) Europarlamentsuttalelse av 15. desember 1993 (EFT nr. C 20 av
24.1.1994, s. 77), Rådets felles holdning av 27. juni 1994 (EFT nr. C 244
av 31.8.1994, s. 13) og europaparlamentsbeslutning av 15. september
1994 (EFT nr. C 276 av 3.10.1994, s. 11).

(4) EFT nr. C 294 av 23.11.1989, s. 1.

(5) EFT nr. L 147 av 9.6.1975, s. 40. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 94/1/EF (EFT nr. L 23 av 28.1.1994, s. 28).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/48/EF

av 7. desember 1994

om 13. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse

farlige stoffer og preparater(*)

(6) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved direktiv
91/339/EØF (EFT nr. L 186 av 12.7.1991, s. 64).
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2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 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 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. desember 1994.

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President

For Rådet

 G. REXRODT

 Formann
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Stoffer som

- er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF og er klassifisert som brannfarlige, meget brannfarlige
eller ekstremt brannfarlige og merket tilsvarende, eller

- ennå ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, men oppfyller kriteriene for brannfare i
vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF og er midlertidig klassifisert og merket som brannfarlige,
meget brannfarlige eller ekstremt brannfarlige i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 67/548/
EØF.

1. Må ikke brukes som sådanne eller i form av preparater i aerosolbeholdere som markedsføres og
selges til allmennheten i morosaker og for dekorasjonsformål, f.eks.

- metallglitter hovedsakelig for dekorasjonsformål,

- kunstig snø og is,

- prompeputer,

- serpentinspray,

- ekskrementimitasjoner,

- festhorn,

- konfetti og dekorasjonsskum,

- kunstig spindelvev,

- stinkbomber,

- osv.

2. Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, emballering
og merking av farlige stoffer skal ovennevnte aerosolbeholderes emballasje ha følgende leselige
påskrift som ikke skal kunne slettes: «Bare for yrkesmessig bruk».

3. Punkt 1 og 2 gjelder likevel ikke aerosolbeholdere nevnt i artikkel 9a i direktiv 75/324/EØF.

4. Ovennevnte produkter kan markedsføres bare dersom de oppfyller de angitte krav.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

Det bør vedtas tiltak for å gjennomføre det indre marked. Det
indre marked er et område uten indre grenser der fritt varebytte
og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret.

Arbeidet for å gjennomføre det indre marked bør også gradvis
bedre livskvalitet, helsevern og forbrukersikkerhet. Tiltakene
foreslått i dette direktiv er i samsvar med rådsresolusjon av
9. november 1989 om framtidige prioriteringer for en intensivert
forbrukervernpolitikk(4).

Rådet og representantene for medlemsstatenes regjeringer
forsamlet i Rådet har gjort vedtak 90/238/Euratom/EKSF/EØF(5)
om en handlingsplan for 1990-1994 innenfor rammen av
programmet «Europas kamp mot kreft».

Stoffer som er oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 67/548/EØF(6),
og som er klassifisert som kreftframkallende kategori 1 eller 2,
kan framkalle kreft. For å bedre helsevernet bør disse stoffene
og preparater som inneholder dem, ikke markedsføres til privat
bruk.

Stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, og
som er klassifisert som mutagene kategori 1 eller 2, kan forårsake
arvelige, genetiske skader. For å oppnå bedre helsevern bør disse
stoffene og preparater som inneholder dem, ikke markedsføres
til privat bruk.

Stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, og
som er klassifisert som reproduksjonstoksiske kategori 1 eller 2,
kan forårsake fosterskader. For å oppnå bedre helsevern bør disse
stoffene og preparater som inneholder dem, ikke markedsføres
til privat bruk.

Av hensyn til oversikten og klarheten bør slike stoffer betegnes
ifølge en anerkjent nomenklatur, fortrinnsvis IUPAC (Interna-
tional Union of Pure and Applied Chemistry). Listen over farlige
stoffer i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF ajourføres regelmessig
ved tilpasning til den tekniske utvikling. Kommisjonen vil senest
seks måneder etter at denne tilpasning til den tekniske utvikling
er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, framlegge
for Europaparlamentet og Rådet et forslag til direktiv om de nye
stoffene som er klassifisert som kreftframkallende kategori 1 og
2, mutagene kategori 1 og 2 og reproduksjonstoksiske kategori
1 og 2, slik at dette direktiv blir ajourført.

I det nevnte forslaget vil det bli tatt hensyn til farene og fordelene
ved de nylig klassifiserte stoffene, og til Fellesskapets
bestemmelser om risikoanalyse.

I vedlegg I til direktiv 67/548/EØF er det fastsatt konsentrasjons-
grenser for hvert enkelt av disse stoffene; for stoffer det ikke er
fastsatt konsentrasjonsgrenser for, gjelder de generelle
konsentrasjonsgrensene i tabell VI i vedlegg I til direktiv
88/379/EØF(7) for innholdet av slike stoffer i preparater.

Kreosot, som definert i vedlegget til dette direktiv, kan være
helseskadelig på grunn av stoffets innhold av kjente
kreftframkallende stoffer. Bruken av stoffet i trebehandling og
markedsføringen og bruken av kreosotbehandlet tre bør derfor
begrenses.

Enkelte bestanddeler i kreosot er vanskelig nedbrytbare og er
skadelige for visse organismer i miljøet. Ved bruk av
kreosotbehandlet tre kan disse bestanddelene slippes ut i miljøet.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 365 av 31.12.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 157 av 24.6.1992, s. 6.

(2) EFT nr. C 332 av 16.12.1992, s. 8.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 19. januar 1994 (EFT nr. C 44 av
14.2.1994, s. 2), Rådets felles holdning av 16. juni 1994 (EFT nr. C 244
av 31.8.1994, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 26. oktober 1994
(EFT nr. C 323 av 21.11.1994).

(4) EFT nr. C 294 av 23.11.1989, s. 1.

(5) EFT nr. L 137 av 30.5.1990, s. 31.

(6) EFT nr. L 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 91/632/EØF (EFT nr. L 338 av 10.12.1991, s. 23).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/60/EF

av 20. desember 1994

om 14. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse

farlige stoffer og preparater(*)

(7) EFT nr. L 187 av 16.7.1988, s. 14. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 93/18/EØF (EFT nr. L 104 av 29.4.1993, s. 46).
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 00Enkelte klorerte løsemidler utgjør en helsefare, og slike løsemidler
bør ikke brukes i stoffer og preparater som selges til privat bruk.

De begrensninger i bruken av kreosot i trebehandling og i bruken
og markedsføringen av kreosotbehandlet tre og klorerte løsemidler
som innføres ved dette direktiv, tar hensyn til den siste utviklingen
innen kunnskap og teknikk med hensyn til sikrere alternativer.

De begrensninger i bruk og markedsføring som enkelte
medlemsstater allerede har vedtatt for ovennevnte stoffer, eller
for preparater som inneholder slike stoffer, har en direkte virkning
på det indre markeds opprettelse og virkemåte. Det må derfor
foretas en tilnærming av medlemsstatenes bestemmelser på dette
området; følgelig må vedlegg I til direktiv 76/769/EØF(1) endres.

Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om fastsettelse
av minstekrav for vern av arbeidstakere, blant annet bestem-
melsene i direktiv 89/391/EØF(2) og særdirektivene til nevnte
direktiv, særlig direktiv 90/394/EØF(3) -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres i samsvar med teksten
i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv,
senest ett år etter den dato det er vedtatt. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. juni 1995.

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

Artikkel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President

 For Rådet

 K. KINKEL

 Formann

Utferdiget i Brussel, 20. desember 1994.

(1) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 91/659/EØF (EFT nr. L 363 av 31.12.1991, s. 36).

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

(3) EFT nr. L 196 av 26.7.1990, s. 1.
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«Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller
preparatet

29. Stoffer oppført i vedlegg I til direktiv
67/548/EØF klassifisert som «kreftfram-
kallende kategori 1» eller kreftframkallende
kategori 2» og merket med minst «Giftig
(T)» med risikosetning R 45: «Fare for
kreft» eller risikosetning R 49: «Fare for
kreft ved innånding», med følgende
betegnelse:

Kreftframkallende kategori 1: Se liste 1 i
tillegget

Kreftframkallende kategori 2: Se liste 2 i
tillegget

30. Stoffer oppført i vedlegg I til direktiv
67/548/EØF klassifisert som «mutagene
kategori 1» eller «mutagene kategori 2» og
merket med risikosetningen R 46: «Fare for
arvelige skader», med følgende betegnelse:

VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nytt nr. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40 lyde:

Begrensninger

Forbudt i stoffer og preparater som markedsføres for salg til
privat bruk i konsentrasjoner på eller over

- konsentrasjonen fastlagt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF,
eller

- konsentrasjonen fastlagt i tabell VI nr. 6 i vedlegg I til
direktiv 88/379/EØF når ingen konsentrasjonsbegrensning
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskaps-
bestemmelser om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer og preparater skal disse farlige stoffers og
preparaters emballasje ha følgende leselige påskrift som ikke
skal kunne slettes: «Forbeholdt yrkesmessig bruk. NB: Unngå
eksponering - Innhent særlige anvisninger før bruk».

Som et unntak får denne bestemmelse ikke anvendelse på

a) legemidler og veterinærpreparater som definert i direktiv
65/65/EØF(1),

b) kosmetiske produkter som definert i direktiv
76/768/EØF(2),

c) - drivstoff omhandlet i direktiv 85/210/EØF(3),

- mineraloljederivater til bruk som brennstoff eller
drivstoff i mobile eller faste forbrenningsanlegg,

- brensel som selges i lukkede systemer (f.eks. flasker
med flytende gass),

d) andre stoffer og preparater oppført i vedlegg I til dette
direktiv i andre nr. enn 30 og 31,

e) kunstnerfarger som omfattes av direktiv 88/379/EØF(4).

Forbudt i stoffer og preparater som markedsføres for salg til
privat bruk i konsentrasjoner på eller over

(1) EFT nr. 22 av 9.2.1965, s. 369/65. Direktivet sist endret ved direktiv
93/39/EØF (EFT nr. L 214 av 24.8.1993, s. 22).

(2) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved direktiv
93/35/EØF (EFT nr. L 151 av 23.6.1993, s. 32).

(3) EFT nr. L 96 av 3.4.1985, s. 25.

(4) EFT nr. L 187 av 16.7.1988, s. 14.
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 00Mutagen kategori 1: Se liste 3 i tillegget.

Mutagen kategori 2: Se liste 4 i tillegget.

- konsentrasjonen fastlagt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF,
eller

- konsentrasjonen fastlagt i tabell VI nr. 6 i vedlegg I til
direktiv 88/379/EØF når ingen konsentrasjonsbegrensning
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskaps-
bestemmelser om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer og preparater skal disse farlige stoffers og
preparaters emballasje ha følgende leselige påskrift som ikke
skal kunne slettes: «Forbeholdt yrkesmessig bruk. NB: Unngå
eksponering - Innhent særlige anvisninger før bruk».

Som et unntak får denne bestemmelse ikke anvendelse på

a) legemidler og veterinærpreparater som definert i direktiv
65/65/EØF,

b) kosmetiske produkter som definert i direktiv 76/768/EØF,

c) - drivstoff omhandlet i direktiv 85/210/EØF,

-mineraloljederivater til bruk som brennstoff eller drivstoff
i mobile eller faste forbrenningsanlegg,

- brensel som selges i lukkede systemer (f.eks. flasker med
flytende gass),

d) andre stoffer og preparater oppført i vedlegg I til dette
direktiv i andre nr. enn 29 og 31,

e) kunstnerfarger som omfattes av direktiv 88/379/EØF.

31. Stoffer oppført i vedlegg I til direktiv
67/548/EØF klassifisert som «reproduk-
sjonstoksiske kategori 1» eller
«reproduksjonstoksiske kategori 2» og
merket med risikosetningen R 60: «Fare for
redusert fruktbarhet» og/eller R 61: «Fare
for fosterskader», med følgende betegnelse:

Reproduksjonstoksisk kategori 1: Se liste
5 i tillegget.

Reproduksjonstoksisk kategori 2: Se liste
6 i tillegget.

Forbudt i stoffer og preparater som markedsføres for salg til
privat bruk i konsentrasjoner på eller over

- konsentrasjonen fastlagt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF,
eller

- konsentrasjonen fastlagt i tabell VI nr. 6 i vedlegg I til
direktiv 88/379/EØF når ingen konsentrasjonsbegrensning
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskaps-
bestemmelser om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer og preparater skal disse farlige stoffers og
preparaters emballasje ha følgende leselige påskrift som ikke
skal kunne slettes: «Forbeholdt yrkesmessig bruk. NB: Unngå
eksponering - Innhent særlige anvisninger før bruk».
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Som et unntak får denne bestemmelse ikke anvendelse på

a) legemidler og veterinærpreparater som definert i direktiv
65/65/EØF,

b) kosmetiske produkter som definert i direktiv 76/768/EØF,

c) - drivstoff omhandlet i direktiv 85/210/EØF,

- mineraloljederivater til bruk som brennstoff eller drivstoff
i mobile eller faste forbrenningsanlegg,

- brensel som selges i lukkede systemer (f.eks. flasker med
flytende gass),

d) andre stoffer og preparater oppført i vedlegg I til dette
direkitv i andre nr. enn 29 og 30,

e) kunstnerfarger som omfattes av direktiv 88/379/EØF.

32.1 Forbudt å bruke til behandling av treverk dersom de
inneholder

a) benzo(a)pyren i en konsentrasjon på over 0,005
vektprosent, eller

b) vannekstraherbare fenoler i en konsentrasjon på over
3 vektprosent eller både a) og b).

Videre er det forbudt å markedsføre treverk som er
behandlet på denne måten.

Unntak:

i) Disse stoffene og preparatene kan brukes til
behandling av treverk i industriprosesser dersom de
inneholder

a) benzo(a)pyren i en konsentrasjon på under 0,05
vektprosent, og

b) vannekstraherbare fenoler i en konsentrasjon på
under 3 vektprosent.

Slike stoffer og preparater

- kan markedsføres bare i emballasje med et
volum på 200 liter eller mer,

- er forbudt å selge til privat bruk.

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskaps-
bestemmelser om klassifisering, emballering og merking
av farlige stoffer og preparater skal disse farlige stoffers og
preparaters emballasje ha følgende leselige påskrift som
ikke skal kunne slettes: «Forbeholdt bruk i industri-
prosesser».

32. Stoffer og preparater som inneholder ett
eller flere av følgende stoffer:

a) kreosot av kull EINECS nr. 232-287-
5 CAS nr. 8001-58-9

b) kreosotolje EINECS nr. 263-047-8
CAS nr. 61789-28-4

c) destillater (kulltjære), naftalenoljer
EINECS nr. 283-484-8 CAS nr.
84650-04-4

d) kreosotolje, acenaftenfraksjon
EINECS nr. 292-605-3 CAS nr.
90640-84-90

e) destillater (kulltjære), tunge EINECS
nr. 266-026-1 CAS nr. 65996-91-0

f) antracenolje EINECS nr. 292-602-7
CAS nr. 90640-80-5

g) tjæresyre, kull, råolje EINECS nr.
266-019-3 CAS nr. 65996-85-2

h) kreosot av tre EINECS nr. 232-419-
1 CAS nr. 8021-39-4

j) lavtemperaturtjæreolje, alkalie-
ekstrahert EINECS nr. 310-191-5
CAS nr. 122384-78-5
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 00ii) Treverk som er behandlet etter i), og som markedsføres
for første gang, er forbeholdt yrkesmessig og industriell
bruk, f.eks. til jernbaner, i forbindelse med elektrisitets-
og teleoverføring, til gjerder, i havneanlegg eller på
innlands vannveier.

Det er imidlertid forbudt å bruke det behandlede
treverket

- inne i bygninger for dekorasjonsformål eller
andre formål, uansett bygningens bruksformål
(bolig, arbeid, fritid),

- til framstilling av beholdere for dyrkingsformål,
og eventuell gjenbehandling av disse, eller til
framstilling av emballasje som kan komme i
kontakt med - eller andre materialer som kan
kontaminere - råvarer, halvfabrikata og/eller
ferdigvarer bestemt til konsum eller fôring av
dyr, og eventuell gjenbehandling av denne,

- på lekeplasser og andre steder utendørs som er
offentlig tilgjengelige for rekreasjonsformål,
eller i andre situasjoner der det er fare for at
treverket kommer i kontakt med hud.

iii) For gammelt behandlet treverk gjelder forbudet ikke
treverk som selges brukt. Slikt treverk må likevel ikke
brukes

- inne i bygninger for dekorasjonsformål eller
andre formål, uansett bygningens bruksformål
(bolig, arbeid, fritid),

- til framstilling av beholdere for dyrkingsformål,
og eventuell gjenbehandling av disse, eller til
framstilling av emballasje som kan komme i
kontakt med - eller andre materialer som kan
kontaminere - råvarer, halvfabrikata og/eller
ferdigvarer bestemt til konsum eller fôring av
dyr, og eventuell gjenbehandling av denne,

- på lekeplasser og andre steder utendørs som er
offentlig tilgjengelige for rekreasjonsformål.

33. Triklormetan CAS nr. 67-66-3

34. Tetraklormetan CAS nr. 56-23-5

35. 1,1,2-trikloretan CAS nr. 79-00-5

36. 1,1,2,2-tetrakloretan CAS nr. 79-34-5

37. 1,1,1,2-tetrakloretan CAS nr. 630-20-6

38. Pentakloretan CAS nr. 76-01-7

39. 1,1-dikloreten CAS nr. 75-35-4

40. 1,1,1-trikloretan CAS nr. 71-55-6

Må ikke brukes i konsentrasjoner på eller over 0,1 vektprosent i
stoffer og preparater som selges til privat bruk.

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskaps-
bestemmelser om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer og preparater skal disse stoffers og preparaters
emballasje, når de inneholder stoffet i en konsentrasjon på 0,1
vektprosent eller mer, ha følgende leselige påskrift som ikke
skal kunne slettes: «Forbeholdt yrkesmessig bruk».

Som et unntak får denne bestemmelse ikke anvendelse på

a) legemidler og veterinærpreparater som definert i direktiv
65/65/EØF, sist endret ved direktiv 89/381/EØF,

b) kosmetiske produkter som definert i direktiv 76/768/EØF,
sist endret ved direktiv 89/679/EØF.

70



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.6.1996 Nr.25/00

TILLEGG

Punkt 29 - Kreftframkallende stoffer

Liste 1, kategori 1

2-naftylamin CAS nr. 91-59-8
4-aminobifenyl CAS nr. 92-67-1
benzidin; 4,4'-diaminobifenyl CAS nr. 92-87-5
krom(VI)oksid; kromtrioksid CAS nr. 1333-82-0
arsensyre og dens salter CAS nr. -
arsenpentoksid CAS nr. 1303-28-2
arsentrioksid CAS nr. 1327-53-3
asbest CAS nr. 132207-33-1

132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5

benzen CAS nr. 71-43-2
diklordimetyleter CAS nr. 542-88-1
klormetylmetyleter; klordimetyleter CAS nr. 107-30-2
dinikkeltrioksid CAS nr. 1314-06-3
erionitt CAS nr. 12510-42-8
nikkeldioksid CAS nr. 12035-36-8
nikkelmonoksid CAS nr. 1313-99-1
trinikkeldisulfid CAS nr. 12035-72-2
nikkelsulfid CAS nr. 16812-54-7
salter av 2-naftylamin CAS nr. -
salter av 4-aminobifenyl CAS nr. -
benzdinsalter CAS nr. -
vinylklorid; kloroetylen CAS nr. 75-01-4
sinkkromater, herunder sinkkaliumkromat CAS nr. -

Liste 2, kategori 2

N-metyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidin CAS nr. 70-25-7
1,2-dibrom-3-klorpropan CAS nr. 96-12-8
1,2-dimetylhydrazin CAS nr. 540-73-8
1,3-butadien CAS nr. 106-99-0
1,3-diklor-2-propanol CAS nr. 96-23-1
1,3-propansulton CAS nr. 1120-71-4
beta-propiolakton CAS nr. 57-57-8
1,4-diklor-2-butene CAS nr. 764-41-0
2-nitronaftalen CAS nr. 581-89-5
2-nitropropan CAS nr. 79-46-9
2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin; 4,4'-metylenbis(2-kloranilin) CAS nr. 101-14-4
N-nitroso-3-aza-1,5-pentandiol CAS nr. 1116-54-7
3,3'-diklorbenzidin CAS nr. 91-94-1
3,3'-dimetoksybenzidin; o-dianisidin CAS nr. 119-90-4
3,3'-dimetylbenzidin; o-tolidin CAS nr. 119-93-7
4-aminoazobenzen CAS nr. 60-09-3
4-amino-3-fluorfenol CAS nr. 399-95-1
2,4-diaminotoluen CAS nr. 95-80-7
4-nitrobifenyl CAS nr. 92-93-3
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 004,4'-metylenbis(2-metylanilin) CAS nr. 838-88-0
4,4'-diaminodifenylmetan; 4,4'-metylendianilin CAS nr. 101-77-9
nitroacenaften CAS nr. 602-87-9
o-aminoazotoluen CAS nr. 97-56-3
Direct brown 95 CAS nr. 16071-86-6
kadmiumoksid CAS nr. 1306-19-0
ekstrakter (råolje), tungt naftenholdig destillat-løsemiddel CAS nr. 64742-11-6
ekstrakter (råolje), tungt parafinholdig destillat-løsemiddel CAS nr. 64742-04-7
ekstrakter (råolje), lett naftenholdig destillat-løsemiddel CAS nr. 64742-03-6
ekstrakter (råolje), lett parafinholdig destillat-løsemiddel CAS nr. 64742-05-8
ekstrakter (råolje), lett vakuumgassolje-løsemiddel CAS nr. 91995-78-7
hydrokarboner, C26-55-, aromarike CAS nr. 97722-04-8
1,1-dimetylhydrazin CAS nr. 57-14-7
akrylamid CAS nr. 79-06-1
akrylnitril CAS nr. 107-13-1
triklormetylbenzen; a,a,a-triklortoluen CAS nr. 98-07-7
benz(a)antracen CAS nr. 56-55-3
benzo(a)pyren; benzo[d,e,f]krysen CAS nr. 50-32-8
benzo(b)fluoranten; benzo[e]acefenantrylen CAS nr. 205-99-2
benzo(j)fluoranten CAS nr. 205-82-3
benzo(k)fluoranten CAS nr. 207-08-9
beryllium CAS nr. 7440-41-7
berylliumforbindelser unntatt CAS nr. -
berylliumaluminiumsilikater
kadmiumklorid CAS nr. 10108-64-2
kadmiumsulfat CAS nr. 10124-36-4
kalsiumkromat CAS nr. 13765-19-0
captafol (ISO); CAS nr. 2425-06-1
1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrakloretyltio)ftalimid
carbadox (INN); CAS nr. 6804-07-5
metyl-3-(kinoxalin-2-ylmetylen)karbazat-1,4-dioksid;
2-(metoksykarbonylhydrazonometyl)kinoxalin-1,4-dioksid
krom(III)kromat; kromikromat; krom(III)salt av krom(VI)syre CAS nr. 24613-89-6
diazometan CAS nr. 334-88-3
dibenz(a,h)antracen CAS nr. 53-70-3
dietylsulfat CAS nr. 64-67-5
dimetylsulfat CAS nr. 77-78-1
dimetylkarbamylklorid CAS nr. 79-44-7
N,N-dimetylnitrosamin; N-nitrosodimetylamin CAS nr. 62-75-9
dimetylsulfamoylklorid CAS nr. 13360-57-1
epiklorhydrin; 1-klor-2,3-epoksypropan CAS nr. 106-89-8
1,2-dikloretan; etylendiklorid CAS nr. 107-06-2
etenoksid; oxiran CAS nr. 75-21-8
etylenimin; aziridin CAS nr. 151-56-4
heksaklorbenzen CAS nr. 118-74-1
heksametylfosforsyretriamid CAS nr. 680-31-9
hydrazin CAS nr. 302-01-2
hydrazobenzen; 1,2-difenylhydrasin CAS nr. 122-66-7
metylakrylamidometoksiacetat (med et innhold på CAS nr. 77402-03-0
³ 0,1 % akrylamid)
(metylazoksy)metylacetat; (metyl-ONN-azoksy)metylacetat CAS nr. 592-62-1
nitrofen (ISO); 2,4-diklorfenyl-4-nitrofenyleter CAS nr. 1836-75-5
N-nitroso-N-N-dipropylamin CAS nr. 621-64-7
2-metoksyanilin; o-anisidin CAS nr. 90-04-0
kaliumbromat CAS nr. 7758-01-2
1,2-propylenoksid; 1,2-epoksypropan; metyloksiran CAS nr. 75-56-9
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orto-toluidin CAS nr. 95-53-4
2-metylaziridin; propylenimin CAS nr. 75-55-8
salter av 2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin; salter av CAS nr. -
4,4'-metylenbis(2-kloranilin)
salter av 3,3'-diklorbenzidin CAS nr. -
salter av 3,3'-dimetoksybenzidin; salter av o-dianisidin CAS nr. -
salter av 3,3’dimetylbenzidin; salter av o-tolidin CAS nr. -
strontiumkromat CAS nr. 7789-06-2
styrenoksid; (epoksyetyl)benzen; fenyloksiran CAS nr. 96-09-3
sulfallat (ISO); 2-klorallyldietylditiokarbamat CAS nr. 95-06-7
tioacetamid CAS nr. 62-55-5
uretan (INN); etylkarbamat CAS nr. 51-79-6

Punkt 30 - Mutagene stoffer

Liste 3, kategori 1

Ingen stoffer er klassifisert i denne kategori.

Liste 4, kategori 2

1,2-dibrom-3-klorpropan CAS nr. 96-12-8
akrylamid CAS nr. 79-06-1
benzo(a)pyren; benzo[d,e,f]krysen CAS nr. 50-32-8
dietylsulfat CAS nr. 64-67-5
etenoksid; oksiran CAS nr. 75-21-8
etylenimin; aziridin CAS nr. 151-56-4
heksametylfosforsyretriamid CAS nr. 680-31-9
metylakrylamidometoksyacetat (med et innhold på ³ 0,1 % CAS nr. 77402-03-0
akrylamid

Punkt 31 - Reproduksjonstoksiske stoffer

Liste 5, kategori 1

blyheksafluorsilikat CAS nr. 25808-74-6
blyacetat, basisk CAS nr. 1335-32-6
blyalkyler CAS nr. -
blyazid CAS nr. 13424-46-9
blykromat CAS nr. 7758-97-6
blyforbindelser unntatt dem nevnt et annet sted i CAS nr. -
dette vedlegg
bly(II)acetat CAS nr. 301-04-2
bly-2,4,6-trinitroresorcinoksid; blystyfnat CAS nr. 15245-44-0
bly(II)metansulfonat CAS nr. 17570-76-2
blyfosfat CAS nr. 7446-27-7
warfarin; 4-hydroksy-3-(3-okso-1-fenylbutyl)-coumarin CAS nr. 81-81-2

Liste 6, kategori 2

2-etoksyetanol; etylenglykol CAS nr. 110-80-5
2-etylheksyl-[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroksyfenyl]-metyl]- CAS nr. 80387-97-9
tio]acetat
2-metoksyetanol; metylglykol CAS nr. 109-86-4
benzo(a)pyren; benzo[d,e,f]krysen CAS nr. 50-32-8
binapakryl (ISO); 2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotonat CAS nr. 485-31-4
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 00N,N-dimetylformamid CAS nr. 68-12-2
dinoseb; 2-(1-metyl-n-propyl)-4,6-dinitrofenol CAS nr. 88-85-7
dinoterb; 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol CAS nr. 1420-07-1
etylentiourea; imidazolidin-2-tion CAS nr. 96-45-7
2-etoksyetylacetat; etylglykolacetat CAS nr. 111-15-9
(metylazoksy)metylacetat; metyl-azoksymetylacetat CAS nr. 592-62-1
2-metoksyetylacetat; metylglykolacetat CAS nr. 110-49-6
nikkeltetrakarbonyl; nikkelkarbonyl CAS nr. 13463-39-3
nitrofen (ISO); 2,4-diklorfenyl-4-nitrofenyleter CAS nr. 1836-75-5
salter og estere av dinoseb, unntatt dem nevnt et annet sted i Cas nr. -
dette tillegg
salter og estere av dinoterb CAS nr. -»
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
17/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsdirektiv 94/79/EF av 21. desember 1994 om endring
av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plante-
farmasøytiske produkter(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12a (rådsdirektiv
91/414/EØF) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

“- 394 L 0079: Kommisjonsdirektiv 94/79/EF av
21. desember 1994 (EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 16)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/79/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 46/95
av 22. juni 1995

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

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 48, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 32.

(2) EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 16.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

96/EØS/25/10
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 00

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist
endret ved direktiv 94/43/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF fastsetter kravene til
det tekniske informasjonsmaterialet som søkerne skal framlegge
ved henholdsvis oppføringen av et aktivt stoff i vedlegg I og
godkjenningen av et plantefarmasøytisk produkt.

Det må angis så detaljert som mulig i vedlegg II og III hvilke
opplysninger søkerne skal framlegge, f.eks. under hvilke forhold
og på hvilke vilkår forsøk skal utføres, og hvilke tekniske
protokoller som skal benyttes. Disse bestemmelsene bør
gjennomføres så snart de foreligger, slik at søkerne kan bruke
dem under utarbeidingen av informasjonsmaterialet.

Kravene til data i forbindelse med de toksikologiske
undersøkelsene og stoffskifteundersøkelsene med det aktive
stoffet, omhandlet i avsnitt 5 i del A i vedlegg II, kan nå presiseres
nærmere.

Også kravene til data i forbindelse med de toksikologiske
undersøkelsene av det plantefarmasøytiske produktet, omhandlet
i avsnitt 7 i del A i vedlegg II, kan nå presiseres nærmere.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 91/414/EØF gjøres følgende endringer:

1. I del A i vedlegg II erstattes avsnittet «5. Toksikologiske
undersøkelser og stoffskifteundersøkelser med det aktive
stoffet» med vedlegg I til dette direktiv.

2. I del A i vedlegg III erstattes avsnittet «7. Toksikologiske
undersøkelser» med vedlegg II til dette direktiv.

3. Nr. 1.2 i innledningen til vedlegg II og III skal lyde: «1.2
dersom det er relevant, innsamles etter retningslinjene for
forsøk i den sist vedtatte versjon omhandlet eller beskrevet
i dette vedlegg; i de tilfeller der undersøkelsene er påbegynt
før endringene i dette vedlegg ble vedtatt, skal
opplysningene innsamles i samsvar med egnede,
internasjonalt eller nasjonalt anerkjente retningslinger for
forsøk eller, i mangel av slike retningslinjer, retningslinjer
for forsøk godkjent av vedkommende myndighet».

4. I nr. 1.3 i innledningen til vedlegg II og III tilføyes følgende
på slutten: «Særlig dersom det i dette vedlegg vises til en
EØF-metode som er en overføring av en metode utviklet
av en internasjonal organisasjon (f.eks. OECD), kan
medlemsstatene godta at informasjonen som skal
framlegges, innsamles i samsvar med den siste versjonen
av metoden det gjelder, dersom EØF-metoden ennå ikke
var ajourført da undersøkelsene ble påbegynt».

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 31. januar
1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

KOMMISJONSDIREKTIV 94/79/EF

av 21. desember 1994

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/95 av 22. juni 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 230 av 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 227 av 1.9.1994, s. 31.
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Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft 1. februar 1995.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen
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 00VEDLEGG I

«5. TOKSIKOLOGISKE UNDERSØKELSER OG STOFFSKIFTEUNDERSØKELSER

Innledning

i) De framlagte opplysningene må sammen med opplysningene framlagt om ett eller flere
preparater som inneholder det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at det kan foretas en
vurdering av risikoen for mennesker ved håndtering og bruk av plantefarmasøytiske produkter
som inneholder det aktive stoffet, og av risiko for mennesker på grunn av rester i næringsmidler
og vann. Opplysningene må videre være tilstrekkelige til at

- det kan gjøres vedtak om hvorvidt det aktive stoffet kan oppføres i vedlegg I,

- det kan fastsettes relevante vilkår eller begrensninger forbundet med oppføring i
vedlegg I,

- det aktive stoffet kan plasseres i en fareklasse,

- det kan fastsettes et akseptabelt daglig inntak (ADI) for mennesker,

- det kan fastsettes akseptable nivåer for brukereksponering (AOEL),

- det kan fastsettes hvilke faresymboler og fareangivelser samt risiko- og
sikkerhetssetninger for beskyttelse av mennesker, dyr og miljøet som skal finnes på
emballasjen (beholderne),

- det kan fastsettes relevante førstehjelpstiltak samt hensiktsmessige diagnostiserings-
og behandlingstiltak ved forgiftning hos mennesker,

- det kan foretas en vurdering av arten og omfanget av risikoen for mennesker og dyr
(arter som mennesker normalt fôrer opp og holder eller fortærer) og av risikoen for
virveldyrarter utenfor målgruppen.

ii) Det er nødvendig å undersøke og rapportere alle potensielle skadevirkninger påvist under
toksikologiske rutineundersøkelser (herunder virkninger på organer og bestemte systemer,
f.eks. giftvirkninger på immunsystemet og nervesystemet) og foreta og rapportere
tilleggsforsøk som kan være nødvendige for å analysere mekanismen som sannsynligvis er
involvert, å fastsette NOAEL (doser uten observert skadevirkning) og vurdere betydningen
av disse virkningene. Alle foreliggende biologiske data og opplysninger som er relevante for
vurderingen av det undersøkte stoffets toksikologiske profil, må rapporteres.

iii) Av hensyn til den innflytelse som urenheter kan ha på toksikologisk atferd, er det vesentlig
at det for hver undersøkelse som framlegges, gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av
materialet som er brukt, jf. avsnitt 1 nr. 11. Forsøkene skal utføres med et aktivt stoff som
tilsvarer spesifikasjonen for framstilling av preparatene som skal godkjennes, unntatt når det
kreves eller tillates radioaktivt merket materiale.

iv) Dersom det foretas undersøkelser med bruk av et aktivt stoff framstilt i laboratorium eller i et
produksjonssystem ved et forsøksanlegg, må undersøkelsene gjentas med bruk av det aktive
stoffet som framstilt på fabrikk, med mindre det kan bevises at det anvendte analysestoffet i
alt vesentlig er det samme i forbindelse med toksikologisk prøving og vurdering. I tilfelle
usikkerhet må det framlegges overførbarhetsundersøkelser som kan danne grunnlag for en
avgjørelse om det eventuelt er behov for å gjenta undersøkelsene.
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v) Ved undersøkelser der doseringen strekker seg over tid, skal doseringen fortrinnsvis skje
med samme vareparti av det aktive stoffet dersom stoffets stabilitet gjør dette mulig.

vi) For alle undersøkelser skal den faktisk oppnådde dosen, uttrykt i mg per kg kroppsvekt og i
andre egnede enheter, rapporteres. Dersom doseringen skjer gjennom fôret, skal
analyseforbindelsen fordeles jevnt i fôret.

vii) Dersom restkonsentrasjonen (som forbrukere eller arbeidstakere omhandlet i nr. 7.2.3 i vedlegg
III vil bli eksponert for) som følge av stoffskifte eller andre prosesser i eller på behandlede
planter eller som følge av bearbeiding av behandlede produkter inneholder et stoff som ikke
er selve det aktive stoffet, og som ikke er identifisert som en metabolitt hos pattedyr, vil det
være nødvendig å utføre giftighetsundersøkelser av bestanddelene i restkonsentrasjonen,
med mindre det kan påvises at forbruker- eller yrkeseksponeringen for disse stoffene ikke
utgjør en relevant helserisiko. Toksikokinetiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser
med hensyn til metabolitter og nedbrytingsprodukter bør foretas bare dersom metabolittens
giftighet ikke kan vurderes ut fra de foreliggende resultatene for det aktive stoffet.

viii) Det avhenger av de viktigste inntaksveiene hvordan analysestoffet skal tilføres. I tilfeller der
eksponeringen i hovedsak skjer i gassfasen, kan det være mer hensiktsmessig å foreta
inhalasjonsforsøk istedenfor orale forsøk.

5.1. Absorpsjons-, fordelings-, ekskresjons- og stoffskifteforsøk i pattedyr

Ganske få data som beskrevet nedenfor og begrenset til en enkelt dyreart (vanligvis rotte) kan
være alt som kreves på dette feltet. Slike data kan gi opplysninger som er nyttige for utforming og
fortolkning av senere giftighetsundersøkelser. Det er imidlertid viktig å huske at opplysninger om
forskjeller mellom artene kan være av avgjørende betydning ved ekstrapolering til mennesker av
data for dyr, og opplysninger om opptak gjennom huden, absorpsjon, fordeling, ekskresjon og
stoffskifte kan være nyttige ved vurdering av brukerrisikoen. Det er ikke mulig å angi detaljerte
databehov på alle felter ettersom de eksakte kravene vil være avhengige av resultatene som
framkommer for hvert enkelt analysestoff.

Forsøkets formål

Forsøkene skal gi tilstrekkelige data til

- at det kan foretas en vurdering av absorpsjonens hastighet og omfang,

- at det kan foretas en vurdering av fordelingen i vevet og av hastigheten og omfanget av
utskillingen av analysestoffet og de relevante metabolittene,

- at metabolittene og stoffskifteveien kan identifiseres.

Også virkningen av doseringsnivået på disse parametrene bør undersøkes, likeledes om resultatene
etter enkeltdoser er annerledes enn etter gjentatte doser.

Forhold som krever forsøk

En toksikokinetisk undersøkelse med enkeltdose på rotter (oral tilførsel) ved minst to
doseringsnivåer samt en toksikokinetisk undersøkelse med gjentatte doser på rotter (oral tilførsel)
ved ett doseringsnivå må foretas og rapporteres. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å foreta
ytterligere undersøkelser på en annen art (f.eks. geit eller kylling).

Retningslinjer for forsøket

Kommisjonsdirektiv 87/302/EØF av 18. november 1987 om niende tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(1), del B, Toksikokinetikk.

(1) EFT nr. L 133 av 30.5.1988, s. 1.
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 005.2. Akutt giftighet

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelige til
at virkningene etter en enkelt eksponering for det aktive stoffet kan påvises, og særlig til at følgende
kan fastslås eller angis:

- det aktive stoffets giftighet,

- virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn med fullstendige opplysninger om
atferdsendringer og mulige makropatologiske funn ved post mortem-kontroll,

- om mulig, den toksiske virkningsmekanismen,

- relativ fare forbundet med forskjellige inntaksveier.

Selv om det må legges størst vekt på å vurdere det doseområdet som er akuttgiftig, må de innsamlede
opplysningene også gjøre det mulig å klassifisere det aktive stoffet i samsvar med rådsdirektiv
67/548/EØF. Opplysningene innsamlet gjennom akuttgiftighetsforsøk er av særlig betydning ved
vurdering av farer som kan oppstå i tilfelle av uhell.

5.2.1.Giftighet ved oralt inntak

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets akutte giftighet ved oralt inntak må alltid rapporteres.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B1 eller B1 a i vedlegget til kommisjonsdirektiv
92/69/EØF av 31. juli 1992 om syttende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer(1).

5.2.2.Giftighet ved opptak gjennom huden

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets akutte giftighet ved hudkontakt må alltid rapporteres.

Retningslinjer for forsøket

Både lokale og systemiske virkninger må undersøkes. Forsøket må utføres i samsvar med metode
B3 i direktiv 92/69/EØF.

5.2.3.Giftighet ved innånding

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets giftighet ved innånding må rapporteres dersom det aktive stoffet:

- er en gass eller en flytende gass,

- skal brukes som fumigant,

- skal inngå i et preparat som danner røyk, aerosol eller damp,

- skal brukes i tåkesprøyte,
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- har et damptrykk > 1 x 10-2 Pa og skal inngå i preparater som skal brukes i lukkede rom,
f.eks. lagre eller drivhus,

- skal inngå i preparater i pulverform som inneholder en betydelig andel av partikler med
diameter > 50 mm (> 1 % på vektbasis), eller

- skal inngå i preparater som skal brukes på en måte som gir en betydelig andel av partikler
eller dråper med diameter < 50 mm (> 1 % på vektbasis).

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B2 i direktiv 92/69/EØF.

5.2.4.Hudirritasjon

Forsøkets formål

Forsøket skal vise det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon, herunder de observerte
virkningenes potensielle reversibilitet.

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon må bestemmes, unntatt når det som angitt i
retningslinjene for forsøket er sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på huden, eller at
slike virkninger kan utelukkes.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B4 i direktiv 92/69/EØF.

5.2.5.Øyeirritasjon

Forsøkets formål

Forsøket skal vise det aktive stoffets evne til å framkalle øyeirritasjon, herunder de observerte
virkningenes potensielle reversibilitet.

Forhold som krever forsøk

Det må foretas øyeirritasjonsforsøk unntatt når det som angitt i retningslinjene for forsøket er
sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på øynene.

Retningslinjer for forsøket

Akutt øyeirritasjon må bestemmes i samsvar med metode B5 i direktiv 92/69/EØF.

5.2.6.Hudallergi

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til at det aktive stoffets evne til å framkalle
allergireaksjon på huden kan vurderes.

Forhold som krever forsøk

Forsøket skal alltid utføres unntatt når stoffet er et kjent allergen.
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 00Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B6 i direktiv 92/69/EØF.

5.3. Korttidsgiftighet

Undersøkelser av korttidsgiftighet må gi opplysninger om hvor stor mengde aktivt stoff som kan
tolereres uten at det oppstår toksiske virkninger under forsøksforholdene. Slike undersøkelser gir
nyttige data om risiko for dem som håndterer og bruker preparater som inneholder det aktive
stoffet. Korttidsforsøk gir avgjørende innsikt i det aktive stoffets mulige kumulative virkninger og
risikoen for arbeidstakere som er intenst eksponert. I tillegg gir korttidsforsøk opplysninger som
er nyttige i forbindelse med utforming av undersøkelser av kronisk giftighet.

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelige til
at virkningene av gjentatt eksponering for det aktive stoffet kan påvises, og videre til at særlig
følgende kan fastslås eller angis:

- forholdet mellom dose og skadevirkninger,

- det aktive stoffets giftighet, herunder om mulig NOAEL,

- målorganet dersom det er relevant,

- forgiftningens forløp over tid og dens kjennetegn med fullstendige opplysninger om
atferdsendringer og mulige patologiske funn ved post-mortem-kontroll,

- særlige toksiske virkninger og patologiske forandringer som er framkommet,

- dersom det er relevant, visse observerte toksiske virkningers persistens og reversibilitet etter
doseringsopphør,

- om mulig, den toksiske virkningsmekanismen, og

- relativ fare forbundet med forskjellige inntaksveier.

5.3.1.Oralt 28-dagersforsøk

Forhold som krever forsøk

Selv om det ikke er obligatorisk å foreta 28-dagers korttidsforsøk, kan de være nyttige som
orienteringsforsøk. Når de foretas, må de rapporteres, ettersom resultatene kan være av særlig
betydning for påvisning av tilpasningsreaksjoner som kan maskeres i undersøkelser av kronisk
giftighet.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B7 i direktiv 92/69/EØF.

5.3.2.Oralt 90-dagersforsøk

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets korttidsgiftighet (90 dager) for både rotte og hund må alltid rapporteres. Dersom
det viser seg at hund er mer følsom, og dersom slike data trolig kan ha betydning med sikte på
ekstrapolering til mennesket av resultatene som framkommer, må et 12-måneders giftighetsforsøk
på hunder foretas og rapporteres.
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Retningslinjer for forsøket

Direktiv 87/302/EØF, del B, subkronisk toksisitet, oralt inntak.

5.3.3.Andre inntaksveier

Forhold som krever forsøk

Ytterligere undersøkelser av giftighet ved hudkontakt kan være nyttige for vurdering av bruker-
eksponering.

For flyktige stoffer (damptrykk > 10-2 Pa) kreves det ekspertbedømmelse for å avgjøre om det må
foretas korttidsforsøk ved oralt inntak eller ved inhalasjon.

Retningslinjer for forsøket

- 28-dagers undersøkelse av giftighet ved hudkontakt: Metode B9 i direktiv 92/69/EØF,

- 90-dagers undersøkelse av giftighet ved hudkontakt: Direktiv 87/302/EØF, del B, subkronisk
toksisitet, dermalt opptak,

- 28-dagers undersøkelse av giftighet ved inhalasjon: Metode B8 i direktiv 92/69/EØF,

- 90-dagers undersøkelse av giftighet ved inhalasjon: Direktiv 87/302/EØF, del B, subkronisk
toksisitet, innånding.

5.4. Genotoksisitetsforsøk

Forsøkets formål

Disse forsøkene er av betydning for:

- forutsigelse av genotoksisk potensial,

- tidlig identifisering av genotoksiske kreftframkallende stoffer,

- klarlegging av enkelte kreftframkallende stoffers virkningsmekanisme.

For å unngå reaksjoner som er kunstig framkalt av forsøkssystemet, må det ikke benyttes altfor
giftige doser i mutagenforsøkene, verken in vitro eller in vivo. Denne framgangsmåten bør betraktes
som en generell retningslinje. Det er viktig å innta en fleksibel holdning og gjøre valget av ytterligere
forsøk avhengig av fortolkningen av resultatene på hvert trinn.

5.4.1. In vitro-forsøk

Forhold som krever forsøk

Det må alltid foretas in vitro-mutagenforsøk (mutagenforsøk i bakterier, klastogenforsøk i
pattedyrceller og mutagenforsøk i pattedyrceller).

Retningslinjer for forsøket

Som eksempler på akseptable forsøk på kan nevnes:

Metode B14 i direktiv 92/69/EØF - Tilbakemutasjonsforsøk på Salmonella Typhimurium,

Metode B10 i direktiv 92/69/EØF - Cytogenetisk in vitro-forsøk på pattedyr,

Direktiv 87/302/EØF, del B - Genmutasjoner - pattedyrceller in vitro.
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 005.4.2. In vivo-forsøk i somatiske celler

Forhold som krever forsøk

Dersom alle resultatene av in vitro-forsøkene er negative, må det gjøres ytterligere forsøk samtidig
som det tas hensyn til andre foreliggende relevante opplysninger (herunder toksikokinetiske,
toksikodynamiske og fysisk-kjemiske data samt data om liknende stoffer). Disse forsøkene kan
være in vivo-forsøk eller in vitro-forsøk med tilsetning av et annet metaboliserende system enn
det eller dem som tidligere er benyttet.

Dersom det cytogenetiske in vitro-forsøket er positivt, må det utføres et in vivo-forsøk ved bruk
av somatiske celler (metafaseanalyse i benmarg fra gnager eller mikrokjerneforsøk i gnagere).

Dersom det ene av in vitro-mutagenforsøkene er positivt, må det foretas et in vivo-forsøk for å
undersøke reparasjonssyntesen av DNA (UDS) eller et flekkforsøk med mus.

Retningslinjer for forsøket

Som eksempler på akseptable forsøk på kan nevnes:

Metode B12 i direktiv 92/69/EØF - Mikrokjerneforsøk,

Direktiv 87/302/EØF, del B - Flekkforsøk - mus,

Metode B11 i direktiv 92/69/EØF - Cytogenetisk in vivo-forsøk i benmarg fra pattedyr,
kromosomanalyse.

5.4.3. In vivo-forsøk i kjønnsceller

Forhold som krever forsøk

Dersom resultatene av et in vivo-forsøk i somatiske celler er positive, kan det være berettiget å
foreta et in vivo-forsøk for å bestemme virkningene i kjønnsceller. Behovet for å foreta slike
forsøk må vurderes i det enkelte tilfellet på grunnlag av opplysninger om toksikokinetikk, bruk og
forventet eksponering. Hensiktsmessige forsøk skal gjøre det mulig å undersøke interaksjon med
DNA (for eksempel dominant-letal-forsøk), å se på potensialet for nedarvede virkninger og om
mulig å foreta en kvantitativ vurdering av arvelige virkninger. Det erkjennes at bruk av kvantitative
forsøk vil kreve solid begrunnelse på grunn av forsøkenes kompleksitet.

5.5. Langtidsgiftighet og kreftframkallende egenskaper

Forsøkets formål

Langtidsforsøk som foretas og rapporteres, må sammen med andre relevante data og opplysninger
om det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at virkningene etter gjentatt eksponering for det aktive
stoffet kan påvises, og være tilstrekkelige særlig til

- at skadevirkninger etter eksponering for det aktive stoffet kan påvises,

- at målorgan kan identifiseres dersom det er relevant,

- at forholdet dose-reaksjon kan fastslås,

- at forandringer i observerte toksiske tegn og symptomer kan påvises, og

- at NOAEL kan fastsettes.
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Likeledes må kreftforsøk sammen med andre relevante data og opplysninger om det aktive stoffet
være tilstrekkelige til at farer for mennesker etter gjentatt eksponering for det aktive stoffet kan
vurderes, og særlig være tilstrekkelige til

- at kreftframkallende virkninger som følge av eksponering for det aktive stoffet kan påvises,

- at arter og organspesifisitet med hensyn til induserte tumorer kan fastsettes,

- at forholdet dose-reaksjon kan fastsettes,

- at den maksimale dosen som ikke har skadevirkninger (terskeldose), kan fastsettes for ikke-
genotoksiske kreftframkallende stoffer.

Forhold som krever forsøk

Alle aktive stoffers langtidsgiftighet og kreftframkallende egenskaper må bestemmes. Dersom det
i særlige tilfeller hevdes at slike forsøk er overflødige, må en slik påstand være fullstendig underbygd,
f.eks. med at toksikokinetiske data viser at det aktive stoffet ikke absorberes fra tarmen, gjennom
huden eller via lungesystemet.

Forsøksvilkår

Et langtidsforsøk (to år) for å undersøke det aktive stoffets orale giftighet og kreftframkallende
egenskaper må foretas med rotter som forsøksdyr. Forsøkene kan kombineres.

Et kreftforsøk med det aktive stoffet må foretas med mus som forsøksdyr.

Dersom det foreslås en ikke-genotoksisk mekanisme for de kreftframkallende egenskapene, må
det framlegges et gjennomdrøftet tilfelle underbygd med relevante forsøksdata, herunder data
som er nødvendige for å belyse den mekanismen som eventuelt er involvert.

Mens standardreferansepunkter for reaksjoner på behandling er data som kommer fra parallelle
kontroller, kan historiske kontrolldata være til hjelp ved fortolkningen av visse kreftforsøk. Dersom
det legges fram historiske kontrolldata, bør slike data gjelde den samme arten og den samme
stammen holdt under like forhold og være fra samtidige forsøk. Framlagte opplysninger om
historiske kontrolldata må omfatte

- identifikasjon av art og stamme, leverandørens navn og spesifikk identifikasjon av kolonien
dersom leverandøren er etablert på flere geografiske steder,

- laboratoriets navn og datoene da forsøket ble utført,

- beskrivelse av de generelle forholdene dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller -merke
og, om mulig, inntatt mengde,

- kontrolldyrenes omtrentlige alder, uttrykt i dager, ved forsøkets begynnelse og ved
avlivingstidspunktet eller tidspunktet for død,

- beskrivelse av dødelighetsmønsteret observert i kontrollgruppen i løpet av eller ved
avslutningen av forsøket samt andre relevante observasjoner (f.eks. sykdommer, infeksjoner),

- laboratoriets navn og navn på vitenskapsmennene som har vært ansvarlige for innsamlingen
og fortolkningen av patologiske data fra forsøket,

- en redegjørelse for arten av tumorer som kan ha vært kombinert for å gi insidensdata.
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 00Dosene som utprøves, herunder den høyeste utprøvde dosen, må velges ut på grunnlag av resultatene
av korttidsforsøk og, dersom slike data foreligger når de aktuelle forsøkene planlegges, på grunnlag
av data om stoffskifte og toksikokinetikk. Den høyeste dosen som anvendes i kreftforsøket, bør
forårsake tegn på svak giftighet, f.eks. lett svekkelse av kroppstilveksten (under 10 %), uten å
framkalle vevsdød eller metabolsk overmetning og uten at den normale livslengden endres vesentlig
på grunn av andre virkninger enn tumorer. Dersom langtidsgiftighetsforsøket utføres separat, bør
den høyeste dosen framkalle tydelige tegn på giftighet uten å forårsake ekstrem letalitet. Høyere
doser, som forårsaker ekstrem giftighet, anses ikke for å være relevante for de vurderingene som
skal foretas.

Ved innsamlingen av data og sammenstillingen av rapportene må godartede og ondartede tumorer
ikke kombineres, med mindre det foreligger klare bevis for at godartede tumorer med tiden blir
ondartede. Likeledes må forskjellige tumorer som ikke er forbundet med hverandre, enten de er
godartede eller ondartede, og som opptrer i samme organ, ikke kombineres i rapporteringsøyemed.
For å unngå uklarheter bør det i nomenklaturen for tumorer og i rapporteringen av disse benyttes
en terminologi som den som er utviklet av American Society of Toxicologic Pathologists(1) eller
Hannover Tumour Registry (RENI). Det må opplyses hvilket system som benyttes.

Det er av vesentlig betydning at biologisk materiale utvalgt til histopatologisk undersøkelse omfatter
materiale som er utvalgt for å gi ytterligere opplysninger om skader påvist ved den makropatologiske
undersøkelsen. Dersom det er relevant for å belyse virkningsmekanismen, og dersom slike metoder
er tilgjengelige, må spesielle histologiske metoder (farging), histokjemiske metoder og undersøkelser
i elektronmikroskop foretas og rapporteres.

Retningslinjer for forsøket

Forsøkene må utføres i samsvar med direktiv 87/302/EØF, del B, undersøkelse av kronisk toksisitet,
undersøkelse av kreftframkallende egenskaper eller kombinert undersøkelse av kronisk toksisitet/
kreftframkallende egenskaper.

5.6. Reproduksjonstoksisitet

Skadevirkningene for reproduksjonen kan inndeles i to hovedtyper:

- nedsatt fruktbarhet hos hanner og hunner,

- virkninger for avkommets normale utvikling (utviklingstoksisitet)

Mulige virkninger på alle aspekter ved forplantningsfysiologien hos både hunner og hanner samt
mulige virkninger på utviklingen før og etter fødselen må undersøkes og rapporteres. Dersom det
i særlige tilfeller hevdes at slike forsøk er overflødige, må en slik påstand være fullstendig underbygd.

Mens standardreferansepunkter for reaksjoner på behandling er data som kommer fra parallelle
kontroller, kan historiske kontrolldata være til hjelp ved fortolkningen av visse reproduksjonsforsøk.
Dersom det legges fram historiske kontrolldata, bør slike data gjelde den samme arten og den
samme stammen holdt under like forhold og være fra samtidige forsøk. Opplysningene om historiske
kontrolldata som framskaffes, må omfatte:

- identifikasjon av art og stamme, leverandørens navn og spesifikk identifikasjon av kolonien
dersom leverandøren er etablert på flere geografiske steder,

- laboratoriets navn og datoene da forsøket ble utført,

- beskrivelse av de generelle forholdene dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller -merke
og, om mulig, inntatt mengde,

- kontrolldyrenes omtrentlige alder, uttrykt i dager, ved forsøkets begynnelse og ved
avlivingstidspunktet eller tidspunktet for død,

(1) Standardized System of Nomenclature and Diagnostic Criteria - Guides for Toxicologic Pathology.
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- beskrivelse av dødelighetsmønsteret observert i kontrollgruppen i løpet av eller ved
avslutningen av forsøket samt andre relevante observasjoner (f.eks. sykdommer, infeksjoner),

- laboratoriets navn og navn på vitenskapsmennene som har vært ansvarlige for innsamlingen
og fortolkningen av toksikologiske data fra forsøket.

5.6.1.Flergenerasjonsforsøk

Forsøkets formål

Forsøkene som rapporteres, må sammen med andre relevante data og opplysninger om det aktive
stoffet, være tilstrekkelige til at virkningene for reproduksjonen etter gjentatt eksponering for det
aktive stoffet kan påvises, og særlig være tilstrekkelige til

- at direkte og indirekte virkninger for reproduksjonen som følge av eksponering for det aktive
stoffet kan påvises,

- at en eventuell forverring av de generelle toksiske virkningene (fastslått under undersøkelse
av korttidsgiftighet og kronisk giftighet) kan påvises,

- at forholdet dose-reaksjon kan fastslås,

- at forandringer i observerte toksiske tegn og symptomer kan påvises,

- at NOAEL kan fastsettes.

Forhold som krever forsøk

En undersøkelse av reproduksjonstoksisiteten over minst to generasjoner hos rotter må alltid
rapporteres.

Retningslinjer for forsøket

Forsøkene må utføres i samsvar med direktiv 87/302/EØF, del B, undersøkelse av toksisitet ved
reproduksjon over to generasjoner. I tillegg må forplantningsorganenes vekt rapporteres.

Tilleggsforsøk

For å kunne foreta en bedre fortolkning av virkningene for reproduksjonen og så lenge slike
opplysninger ikke foreligger, kan det være nødvendig å utføre tilleggsforsøk for å framskaffe
følgende opplysninger:

- separate forsøk for hanner og hunner,

- forsøk i tre trinn («three segment designs»),

- dominant-letal-forsøk for hannenes fruktbarhet,

- kryssing av behandlede hanner med ubehandlede hunner og omvendt,

- virkninger for spermatogenesen,

- virkninger for oogenesen,

- sædens motilitet, mobilitet og morfologi, og

- undersøkelse av hormonaktivitet.
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 005.6.2. Utviklingstoksisitetsforsøk

Forsøkets formål

Forsøkene som rapporteres, må sammen med andre relevante data og opplysninger om det aktive
stoffet, være tilstrekkelige til at virkningene for embryo- og fosterutviklingen etter gjentatt
eksponering for det aktive stoffet kan vurderes, og særlig være tilstrekkelige til

- at direkte og indirekte virkninger for embryo- og fosterutviklingen som følge av eksponering
for det aktive stoffet kan påvises,

- at en eventuell giftighet i moren kan påvises,

- at forholdet mellom observerte reaksjoner og dose i både mordyr og avkom kan fastslås,

- at forandringer i observerte toksiske tegn og symptomer kan påvises,

- at NOAEL kan fastsettes.

Videre skal førsøkene gi ytterligere opplysninger om en eventuell forverring av de generelle toksiske
virkningene hos drektige dyr.

Forhold som krever forsøk

Forsøkene må alltid utføres.

Forsøks vilkår

Utviklingstoksisitet må bestemmes hos både rotte og kanin ved oralt inntak. Misdannelser og
forandringer bør rapporteres for seg. Et terminologisk glossar og de diagnostiske prinsippene for
alle misdannelser og forandringer må være oppgitt i rapporten.

Retningslinjer for forsøket

Forsøkene må utføres i samsvar med direktiv 87/302/EØF, del B, undersøkelse av teratogeni i
forsøk med gnagere og ikke-gnagere.

5.7. Forsøk for forsinket nevrotoksisitet

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige data til at det kan vurderes om det aktive stoffet kan framkalle
forsinket nevrotoksisitet etter akutt eksponering.

Forhold som krever forsøk

Undersøkelsene skal utføres for stoffer med en struktur som likner eller er beslektet med strukturen
til stoffer som kan indusere forsinket nevrotoksisitet, f.eks. organofosfater.

Retningslinjer for forsøket

Forsøkene må utføres i samsvar med OECDs regel 418.
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5.8. Andre toksikologiske undersøkelser

5.8.1.Toksikologiske undersøkelser av metabolitter som nevnt i vii) i innledningen
Tilleggsforsøk som gjelder andre stoffer enn det aktive stoffet, er ikke et rutinekrav.

Beslutninger om behovet for tilleggsforsøk må treffes i det enkelte tilfellet.

5.8.2.Tilleggsforsøk med det aktive stoffet

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utføre tilleggsforsøk for å avklare observerte virkninger.
Slike forsøk vil kunne omfatte

- absorpsjons-, fordelings-, ekskresjons- og stoffskifteforsøk,

- undersøkelser av nevrotoksisk potensial,

- undersøkelser av immuntoksikologisk potensial,

- undersøkelser av andre tilførselsveier.

Beslutninger om behovet for tilleggsforsøk må treffes i det enkelte tilfellet, samtidig som det tas
hensyn til resultatene av foreliggende toksisitets- og stoffskifteundersøkelser samt til de viktigste
inntaksveiene.

Forsøkene som kreves, kan utformes på individuell basis i lys av de særlige parametrene som skal
undersøkes, og de mål som skal nås.

5.9. Medisinske data

Uten at bestemmelsene i artikkel 5 i rådsdirektiv 80/1107/EØF av 27. november 1980 om vern av
arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske agenser i arbeidet(1)
berøres, skal det, dersom slike data og opplysninger foreligger, framlegges data og opplysninger
av betydning for gjenkjenning av forgiftningssymptomer og om effektiviteten av førstehjelps- og
behandlingstiltak. Det bør gis mer spesifikke henvisninger til undersøkelser på dyr av antidot- og
sikkerhetsfarmakologi. Når det er relevant, bør potensielle antidoters effektivitet ved forgiftning
undersøkes og rapporteres.

Data og opplysninger som har betydning for virkningene av menneskers eksponering er, når de
foreligger og har den nødvendige kvalitet, av særlig verdi for bekreftelse av gyldigheten av foretatte
ekstrapoleringer og konklusjoner med hensyn til målorganer, forholdet mellom dose og reaksjon
og toksiske virkningers reversibilitet. Slike data kan innsamles etter eksponering, dels som følge
av uhell, dels i arbeidsmiljøet.

5.9.1.Medisinsk kontroll av personalet ved produksjonsanlegg

Det må framlegges rapporter om programmer for overvåking av personalets helse, underbygd
med detaljerte opplysninger om hvordan programmet er lagt opp, om eksponering for det aktive
stoffet og om eksponering for andre kjemikalier. Dersom det lar seg gjøre, bør slike rapporter
inneholde data om det aktive stoffets virkningsmekanisme. Rapportene skal, dersom slike data
foreligger, omfatte data om personer eksponert i produksjonsanlegg eller etter anvendelse av det
aktive stoffet (f.eks. i effektivitetsforsøk).

Foreliggende opplysninger om allergi, herunder allergiske reaksjoner hos arbeidstakere og andre
som eksponeres for det aktive stoffet, skal meddeles og eventuelt omfatte opplysninger om
overfølsomhetsreaksjoner. De framlagte opplysningene bør inneholde nærmere enkeltheter om
eksponeringshyppighet, -nivå og -tid, observerte symptomer og andre relevante kliniske
opplysninger.

(1) EFT nr. L 327 av 3.12.1980, s. 8.
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 005.9.2.Direkte observasjon, f.eks. kliniske tilfeller og tilfeller av forgiftning

Foreliggende rapporter fra allment tilgjengelig litteratur om kliniske tilfeller og tilfeller av forgiftning
må, dersom de er hentet fra autoritative tidsskrifter eller offisielle rapporter, framlegges sammen
med rapporter om eventuelle oppfølgingsforsøk som er igangsatt. Slike rapporter bør inneholde
fullstendige beskrivelser av eksponeringsart, -nivå og -tid samt av observerte kliniske symptomer,
av førstehjelps- og behandlingstiltak som er satt inn, og av målinger og observasjoner som er
foretatt. Opplysninger i form av sammendrag eller utdrag er verdiløse.

Når slik dokumentasjon er underbygd med tilstrekkelige opplysninger i nødvendig omfang, kan
den være av særlig verdi for bekreftelse av gyldigheten av ekstrapoleringer av data fra dyr til
mennesker og for påvisning av uventede skadevirkninger som er spesifikke for mennesker.

5.9.3.Observasjoner av eksponering av befolkningen i sin alminnelighet og eventuelt epidemiologiske
undersøkelser

Dersom det foreligger epidemiologiske undersøkelser som er underbygd med data om
eksponeringsnivå og -tid og utført i samsvar med anerkjente standarder(1), er de av særlig betydning
og må framlegges.

5.9.4.Diagnostisering av forgiftning (bestemmelse av det aktive stoffet, av metabolitter), særskilte
symptomer på forgiftning, kliniske forsøk

En detaljert beskrivelse av kliniske tegn og symptomer på forgiftning, herunder tidlige tegn og
symptomer og, dersom de foreligger, fullstendige opplysninger om kliniske forsøk som er nyttige
for diagnostiseringsformål, må framlegges og omfatte fullstendige opplysninger om involverte
tidsforløp med hensyn til inntak, eksponering ved hudkontakt eller inhalasjon av forskjellige
mengder av det aktive stoffet.

5.9.5. Foreslått behandling: førstehjelp, antidoter, medisinsk behandling

Førstehjelpstiltakene som skal anvendes ved forgiftning (faktisk eller mistenkt) og ved forurensing
av øynene, skal oppgis.

Behandlingstiltak ved forgiftning eller ved forurensing av øynene, herunder eventuell bruk av
antidoter, må beskrives i detalj. Opplysninger basert på praktisk erfaring, når slike opplysninger
finnes og er tilgjengelige, og ellers på teoretisk grunnlag, om alternative behandlingstiltaks
effektivitet må eventuelt framlegges. Kontraindikasjoner forbundet med bestemte behandlingstiltak,
særlig tiltak som gjelder allmenne helseproblemer, og vilkårene, må beskrives.

5.9.6. Forventede virkninger av forgiftning

De forventede virkningene og varigheten av disse virkningene etter forgiftning må beskrives dersom
de er kjent, og omfatte betydningen av:

- eksponerings- eller inntaksart, -nivå og -tid, og

- de forskjellige tidsperiodene mellom eksponering eller inntak og påbegynnelse av behandling.

5.10. Sammendrag av giftighet i pattedyr og generell vurdering

Et sammendrag av alle data og opplysninger framskaffet i henhold til nr. 5.1 til 5.10 må framlegges
og omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data på grunnlag av relevante kriterier og
retningslinjer for å foreta vurderinger og treffe beslutninger, med særlig henvisning til potensiell
eller faktisk risiko for mennesker og dyr og til datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet.

(1) Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research, utarbeidet av the Chemi-
cal Manufacturers Association’s Epidemiology Task Group, som ledd i pilotprosjekt 1991 fra Epidemiology Resource
and Information Centre (ERIC).
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Dersom det er relevant i lys av funn med hensyn til den analytiske profilen av varepartier av det
aktive stoffet (nr. 1.11) og eventuelle overførbarhetsundersøkelser (nr. 5 iv), må framlagte datas
relevans for vurdering av det fabrikkframstilte aktive stoffets toksikologiske profil underbygges.
Ut fra en vurdering av datagrunnlaget og relevante kriterier og retningslinjer for å treffe beslutninger
skal det gis begrunnelser for NOAEL som foreslås for hvert relevant forsøk.

På grunnlag av disse dataene må det framlegges vitenskapelig begrunnede forslag for fastsettelse
av ADI og AOEL for det aktive stoffet.»

VEDLEGG II

«7. TOKSIKOLOGISKE UNDERSØKELSER

For å sikre en korrekt vurdering av preparaters giftighet bør det foreligge tilstrekkelige
opplysninger om det aktive stoffets akutte giftighet og dets evne til å framkalle irritasjon og
allergi. Om mulig bør det framlegges ytterligere opplysninger om det aktive stoffets toksiske
virkningsmekanisme, toksikologiske profil og alle andre kjente toksikologiske aspekter.

Av hensyn til den innflytelse som urenheter og andre bestanddeler kan ha på toksikologisk
atferd, er det vesentlig at det for hver undersøkelse som framlegges, gis en detaljert beskrivelse
(spesifikasjon) av materialet som er brukt. Det må utføres forsøk med det plantefarmasøytiske
produktet som skal godkjennes.

7.1. Akutt giftighet

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelige
til at virkningene etter en enkelt eksponering for det plantefarmasøytiske produktet kan påvises,
og særlig til at følgende kan fastslås eller angis:

- de plantefarmasøytiske produktenes giftighet,

- det plantefarmasøytiske produktets giftighet i forhold til det aktive stoffet,

- virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn med fullstendige opplysninger om
atferdsendringer og mulige makropatologiske funn ved post mortem-kontroll,

- om mulig, den toksiske virkningsmekanismen, og

- relativ fare forbundet med forskjellige inntaksveier.

Selv om det må legges størst vekt på å vurdere det doseområdet som er akuttgiftig, må de
innsamlede opplysningene også gjøre det mulig å klassifisere det plantefarmasøytiske produktet
i samsvar med rådsdirektiv 78/631/EØF. Opplysningene som framkommer gjennom
akuttgiftighetsforsøk, er av særlig betydning ved vurdering av farer som kan oppstå i tilfelle av
uhell.

7.1.1. Giftighet ved oralt inntak

Forhold som krever forsøk

Det bør alltid utføres et akutt oralt forsøk med mindre søkeren kan godtgjøre til vedkommende
myndighets fulle tilfredshet at artikkel 3.2 i rådsdirektiv 78/631/EØF kan gjøres gjeldende.
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 00Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B1 eller B1 a i direktiv 92/69/EØF.

7.1.2. Giftighet ved opptak gjennom huden

Forhold som krever forsøk

Det bør alltid utføres et akutt perkutant forsøk med mindre søkeren kan godtgjøre til
vedkommende myndighets fulle tilfredshet at artikkel 3.2 i rådsdirektiv 78/631/EØF kan gjøres
gjeldende.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B3 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.3. Giftighet ved innånding

Forsøkets formål

Forsøket skal vise giftigheten for rotter ved innånding av det plantefarmasøytiske produktet
eller av røyken det avgir.

Forhold som krever forsøk

Forsøket må utføres dersom det plantefarmasøytiske produktet:

- er en gass eller en flytende gass,

- er et preparat som utvikler røyk, eller en fumigant,

- brukes i tåkesprøyte,

- er et preparat som framkaller damp,

- er en aerosol,

- er et pulver som inneholder en betydelig andel av partikler med diameter < 50 mm
(> 1 % på vektbasis),

- skal brukes fra fly i tilfeller der inhalasjon er relevant,

- inneholder et aktivt stoff som har et damptrykk > 1 x 10-2 Pa, og som skal brukes i
lukkede rom, f.eks. lagre eller drivhus,

- skal brukes på en måte som gir en betydelig andel av partikler eller dråper med dia-
meter < 50 mm (> 1 % på vektbasis).

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B2 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.4. Hudirritasjon

Forsøkets formål
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Forsøket skal vise det plantefarmasøytiske produktets evne til å framkalle hudirritasjon, herunder
de observerte virkningenes potensielle reversibilitet.

Forhold som krever forsøk

Det plantefarmasøytiske produktets evne til å framkalle hudirritasjon må bestemmes, unntatt
når det som angitt i retningslinjene for forsøket er sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger
på huden, eller at slike virkninger kan utelukkes.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B4 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.5. Øyeirritasjon

Forsøkets formål

Forsøket skal vise det plantefarmasøytiske produktets evne til å framkalle øyeirritasjon, herunder
de observerte virkningenes potensielle reversibilitet.

Forhold som krever forsøk

Det skal foretas øyeirritasjonsforsøk unntatt når det som angitt i retningslinjene for forsøket er
sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på øynene.

Retningslinjer for forsøket

Øyeirritasjonen må bestemmes i samsvar med metode B5 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.6. Hudallergi

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til at det plantefarmasøytiske produktets evne til å
framkalle allergireaksjon på huden kan vurderes.

Forhold som krever forsøk

Forsøkene må alltid utføres unntatt når det (de) aktive stoffet (stoffene) eller formuleringsstoffene
er kjent for å være allergiframkallende.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B6 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.7. Tilleggsforsøk for kombinasjoner av plantefarmasøytiske produkter

Forsøkets formål

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utføre forsøkene nevnt i nr. 7.1.1. til 7.1.6. for en
kombinasjon av plantefarmasøytiske produkter dersom det på produktets etikett finnes
anvisninger for bruk av det plantefarmasøytiske produktet sammen med andre
plantefarmasøytiske produkter og/eller med tilsetningsstoffer blandet i sprøyteredskapets be-
holder. Beslutninger om behovet for tilleggsforsøk må treffes i det enkelte tilfellet ut fra resultatene
av akuttgiftighetsforsøkene med de enkelte plantefarmasøytiske produktene, muligheten for
eksponering for kombinasjonen av produktene det gjelder, og foreliggende opplysninger eller
praktisk erfaring med produktene det gjelder, eller liknende produkter.
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 007.2. Eksponeringsdata

7.2.1. Brukereksponering

Risikoen for dem som bruker plantefarmasøytiske produkter, avhenger av det
plantefarmasøytiske produktets fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper samt av
produkttypen (ufortynnet/fortynnet), inntaksveien og eksponeringsgraden og -tiden.
Tilstrekkelige opplysninger og data må innsamles og rapporteres slik at det kan foretas en
vurdering av omfanget av eksponeringen for det (de) aktive stoffet (stoffene) og/eller
toksikologisk relevante forbindelser i det plantefarmasøytiske produktet som sannsynligvis vil
forekomme under de påtenkte bruksforholdene. Det må også framskaffes et grunnlag for valg
av hensiktsmessige vernetiltak, herunder personlig verneutstyr, som brukerne skal anvende,
og som skal angis på etiketten.

7.2.1.1. Beregning av brukereksponering

Beregningens formål

Det skal gjøres en beregning, om mulig ved bruk av en egnet beregningsmodell, slik at det kan
foretas en vurdering av eksponeringen som brukeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de
påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever beregning

Det må alltid foretas en beregning av brukereksponering.

Beregningsvilkår

Det skal foretas en beregning for hver type behandlingsmetode og sprøyteredskap som foreslås
for anvendelsen av det plantefarmasøytiske produktet, samtidig som det tas hensyn til kravene
som følger av gjennomføringen av klassifikasjons- og merkingsbestemmelsene i direktiv
78/631/EØF for håndtering av ufortynnede eller fortynnede produkter, samt til de forskjellige
typer og størrelser beholdere som skal brukes, blanding, påfylling, behandling med det
plantefarmasøytiske produktet, klimaforhold og rengjøring og rutinevedlikehold av
sprøyteredskap.

Først skal det foretas en beregning ut fra formodningen om at brukeren ikke anvender personlig
verneutstyr.

Eventuelt skal det foretas ytterligere en beregning ut fra formodningen om at brukeren anvender
effektivt verneutstyr som lett kan skaffes, og som brukeren sannsynligvis vil benytte. Dersom
det er angitt vernetiltak på etiketten, skal det tas hensyn til dem ved beregningen.

7.2.1.2. Måling av brukereksponering

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av eksponeringen som
brukeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever forsøk

Faktiske eksponeringsdata for den (de) relevante inntaksveien(e) må rapporteres dersom
risikovurderingen angir at en helsebasert grenseverdi er overskredet. Dette vil for eksempel
være tilfellet når resultatene av beregningen av brukereksponering omhandlet i nr. 7.2.1.1
angir at
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- det (de) akseptable nivået (nivåene) for brukereksponering (AOEL) fastsatt i forbindelse
med oppføringen av det (de) aktive stoffet (stoffene) i vedlegg I, kan bli overskredet,
og/eller

- grenseverdiene fastsatt for det aktive stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser
i det plantefarmasøytiske produktet kan bli overskredet, jf. rådsdirektiv 80/1107/EØF
om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske
agenser i arbeidet og rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990 om vern av arbeidstakerne
mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende stoffer i arbeidet(1).

Faktiske eksponeringsdata må rapporteres også selv om det ikke finnes noen passende
beregningsmodell eller data for å foreta beregningen omhandlet i nr. 7.2.1.1.

I tilfeller der hudeksponering er den viktigste opptaksveien, kan en undersøkelse av opptak
gjennom huden eller resultatene av en undersøkelse av subakutt giftighet ved hudkontakt, dersom
slike undersøkelser ikke allerede finnes, være nyttige alternative forsøk for å framskaffe data
med sikte på å forbedre beregningen omhandlet i nr. 7.2.1.1.

Forsøksvilkår

Forsøket må gjøres under realistiske eksponeringsforhold samtidig som det tas hensyn til de
påtenkte bruksforholdene.

7.2.2. Eksponering av andre personer i nærheten

Andre personer i nærheten kan eksponeres under behandling med plantefarmasøytiske produkter.
Det må rapporteres opplysninger og data som er tilstrekkelige til å danne grunnlag for valg av
passende bruksforhold, herunder utestenging av uvedkommende fra behandlingsstedet og
sikkerhetsavstander.

Beregningens formål

Det skal gjøres en beregning, om mulig ved bruk av en egnet beregningsmodell, slik at det kan
foretas en vurdering av eksponeringen som andre personer i nærheten sannsynligvis vil bli
utsatt for under de påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever beregning

Det må alltid foretas en beregning av eksponering av andre personer i nærheten.

Beregnings vilkår

Det må foretas en beregning for hver type behandlingsmetode. Beregningen skal foretas ut fra
formodningen om at andre personer i nærheten ikke anvender personlig verneutstyr.

Det kan kreves målinger av eksponering av andre personer i nærheten dersom beregningene gir
grunn til uro.

7.2.3. Yrkeseksponering

Arbeidstakere kan eksponeres etter behandling med plantefarmasøytiske produkter når de går
ut på behandlede jorder eller inn i behandlede lokaler eller håndterer behandlede planter eller
planteprodukter der det finnes rester. Det må rapporteres opplysninger og data som er
tilstrekkelige til å danne grunnlag for valg av hensiktsmessige vernetiltak, herunder vente- og
utestengingsperioder.

(1) EFT nr. L 196 av 26.7.1990, s. 1.

95



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 13.6.1996

 007.2.3.1. Beregning av yrkeseksponering

Beregningens formål

Det skal gjøres en beregning, om mulig ved bruk av en egnet beregningsmodell, slik at det kan
foretas en vurdering av eksponeringen som arbeidstakere sannsynligvis vil bli utsatt for under
de påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever beregning

Det må alltid foretas en beregning av yrkeseksponering.

Forsøkets vilkår

Det skal foretas en beregning av yrkeseksponering for hver avling og for hver oppgave som
skal utføres.

Først skal det foretas en beregning ved bruk av foreliggende data om forventet eksponering ut
fra formodningen om at arbeidstakeren ikke anvender personlig verneutstyr.

Eventuelt skal det foretas ytterligere en beregning ut fra formodningen om at arbeidstakeren
anvender effektivt verneutstyr som lett kan skaffes, og som det er mulig å bruke under de gitte
forholdene.

Eventuelt skal det foretas en tredje beregning ved bruk av innsamlede data om mengden av
ubundede rester under de påtenkte bruksforholdene.

7.2.3.2. Måling av yrkeseksponering

Forsøkets formål

Forsøket skal gi data som er tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av eksponeringen
som arbeidstakere sannsynligvis vil bli utsatt for under de påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever forsøk

Faktiske eksponeringsdata for den (de) relevante inntaksveien(e) må rapporteres dersom
risikovurderingen angir at en helsebasert grenseverdi er overskredet. Dette vil for eksempel
være tilfellet når resultatene av beregningen av yrkeseksponering omhandlet i nr. 7.2.3.1 angir
at

- AOEL fastsatt i forbindelse med oppføringen av det (de) aktive stoffet (stoffene) i
vedlegg I, og/eller

- grenseverdiene fastsatt for det aktive stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser
i det plantefarmasøytiske produktet i samsvar med rådsdirektiv 80/1107/EØF og
90/394/EØF

kan bli overskredet.

Faktiske eksponeringsdata må rapporteres også selv om det ikke finnes noen passende
beregningsmodell eller data for å foreta beregningen omhandlet i nr. 7.2.3.1.

I tilfeller der hudeksponering er den viktigste opptaksveien, kan en undersøkelse av opptak
gjennom huden, dersom en slik undersøkelse ikke allerede finnes, være et nyttig alternativt
forsøk for å framskaffe data med sikte på å forbedre beregningen omhandlet i nr. 7.2.3.1.
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Forsøks vilkår

Forsøket må gjøres under realistiske eksponeringsforhold samtidig som det tas hensyn til de
påtenkte bruksforholdene.

7.3. Opptak gjennom huden

Forsøkets formål

Forsøket skal måle opptaket gjennom huden av det aktive stoffet og av toksikologisk relevante
forbindelser.

Forhold som krever forsøk

Forsøket må utføres når hudeksponering er en betydelig inntaksvei, og dersom risikovurderingen
angir at en helsebasert grenseverdi er overskredet. Dette vil for eksempel være tilfellet når
resultatene av beregningen av brukereksponering omhandlet i nr. 7.2.1.1 eller 7.2.1.2 angir at

- AOEL fastsatt i forbindelse med oppføringen av det (de) aktive stoffet (stoffene) i vedlegg
I, og/eller

- grenseverdiene fastsatt for det aktive stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser
i det plantefarmasøytiske produktet i samsvar med rådsdirektiv 80/1107/EØF og 90/
394/EØF

kan bli overskredet.

Forsøks vilkår

I prinsippet må data fra et in vivo-hudabsorpsjonsforsøk på rotte rapporteres. Dersom det, når
resultatene av beregningen basert på disse dataene om in vivo-opptak gjennom huden innarbeides
i risikovurderingen, foreligger tegn på for høy eksponering, kan det være nødvendig å foreta et
sammenliknende in vitro-absorpsjonsforsøk på rotte og menneskehud.

Retnings linjer for forsøket

Relevante avsnitt av OECDs regel 147 skal benyttes. For utarbeidingen av forsøkene kan det
være nødvendig å ta hensyn til resultater fra hudabsorpsjonsforsøk med det (de) aktive stoffet
(stoffene).

7.4. Foreliggende toksikologiske data om ikke-aktive stoffer

Om mulig skal det for hvert formuleringsstoff framlegges en kopi av meldingen og databladet
om sikkerhet innsendt i henhold til direktiv 67/548/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF
av 5. mars 1991 om fastsettelse av nærmere regler for ordningen med særlig informasjon om
farlige preparater ved gjennomføringen av artikkel 10 i direktiv 88/379/EØF(1). Alle andre
foreliggende opplysninger bør framlegges.

(1) EFT nr. L 76 av 22.3.1991, s. 35.»
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
17/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsvedtak 94/796/EF av 18. november 1994 om en felles
teknisk forskrift for utvidet tilknytning til det felleseuropeiske
tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN)(2) skal innlemmes i
avtalen.

Kommisjonsvedtak 94/797/EF av 18. november 1994 om en felles
teknisk forskrift for grunntilknytning til det felleseuropeiske
tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN)(3) skal innlemmes i
avtalen.

Kommisjonsvedtak 94/821/EF av 9. desember 1994 om en felles
teknisk forskrift med tilknytningskrav for grensesnitt til
terminalutstyr for ONP 64 kbit/s ustrukturerte digitale leide
samband(4) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4e (kommisjonsvedtak
94/472/EF) skal nytt nr. 4f, 4g og 4h lyde:

“4f. 394 D 0796: Kommisjonsvedtak 94/796/EF av
18. november 1994 om en felles teknisk forskrift for utvidet
tilknytning til det felleseuropeiske tjenesteintegrerte digitale
telenett (ISDN) (EFT nr. L 329 av 20.12.1994, s. 1).

4g. 394 D 0797: Kommisjonsvedtak 94/797/EF av
18. november 1994 om en felles teknisk forskrift for
grunntilknytning til det felleseuropeiske tjeneste-integrerte
digitale telenett (ISDN) (EFT nr. L 329 av 20.12.1994,
s. 14).

4h. 394 D 0821: Kommisjonsvedtak 94/821/EF av 9. desember
1994 om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav
for grensesnitt til terminalutstyr for ONP 64 kbit/s
ustrukturerte digitale leide samband (EFT nr. L 339 av
29.12.1994, s. 81)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 94/796/EF, 94/797/EF og
94/821/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 47/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg II

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 48, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 32.

(2) EFT nr. L 329 av 20.12.1994, s. 1.

(3) EFT nr. L 329 av 20.12.1994, s. 14

(4) EFT nr. L 339 av 29.12.1994, s. 81.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

96/EØS/25/11
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
teleterminalutstyr samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets
samsvar(1), endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikkel 6
nr. 2 og artikkel 16 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har i henhold til rådsdirektiv 86/361/EØF(3) vedtatt
tiltaket for klarlegging av hvilken type terminalutstyr som det er
nødvendig med en felles teknisk forskrift for, samt den tilhørende
erklæring om virkeområdet.

Dette vedtak er et midlertidig tiltak som må tas opp til ny
vurdering innen et tidsrom på to år etter at vedtaket er gjort, idet
det tas tilbørlig hensyn til de framskritt som er gjort av
vedkommende standardiseringsorgan i utarbeidingen av en ny
harmonisert standard som gjennomfører de gjeldende
grunnleggende krav.

I løpet av dette tidsrommet kan det bli nødvendig å endre dette
vedtak med hensyn til de harmoniserte standarder omhandlet i
dette vedtak.

Den tidlige innføringen av ISDN på nasjonalt plan i visse
medlemsstater kan ha medført nasjonale avvik som er berettigede.

For å sikre kontinuiteten i markedsadgangen for produsenter som
nå betjener ett eller flere nasjonale markeder, er det nødvendig å
tillate overgangsordninger for anvendelsen av nasjonale krav i
det tidsrommet som er nevnt i dette vedtak.

Maksimumsperioden fastsatt i dette vedtak bør bestemmes ut
fra vedkommende standardiseringsorgans avslutning av arbeidet
med å fastlegge de harmoniserte standarder for gjennomføring
av de relevante grunnleggende krav i henhold til det mandat det
er gitt.

Den felles tekniske forskrift som vedtas ved dette vedtak, er i
samsvar med uttalelse fra Komiteen for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. Dette vedtak får anvendelse på terminalutstyr som er
beregnet på å tilknyttes et offentlig telenett, og som omfattes av
den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 nr. 1.

2. Ved dette vedtak fastlegges en felles teknisk forskrift som
omfatter tekniske spesifikasjoner, krav til elektriske og
mekaniske grensesnitt samt tilknytningsprotokoll for
terminalutstyr som kan tilknyttes, og som ifølge produsenten,
eller dennes representant, er beregnet på å tilknyttes et
T-referansepunkt eller et sammenfallende T- og S-
referansepunkt, med henblikk på utvidet tilknytning til et
grensesnitt i et offentlig telenett, betegnet som et felleseuropeisk
ISDN (EURO-ISDN) utvidet tilknytningspunkt.

Artikkel 2
1. Den felles tekniske forskrift skal omfatte den harmoniserte
standard som er utarbeidet for det tilsvarende tiltak vedtatt i
henhold til direktiv 86/361/EØF, men skal begrenses til de
grunnleggende krav omhandlet i artikkel 4 bokstav c) til f) i
direktiv 91/263/EØF. Henvisningen til denne standarden er
oppført i vedlegg I, og dens relevante deler er oppført i vedlegg
II.

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. november 1994

om en felles teknisk forskrift for utvidet tilknytning til det felleseuropeiske
tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN)(*)

(94/796/EF)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 329 av 20.12.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/95 av 22. juni 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 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) EFT nr. L 217 av 5.8.1986, s. 21.
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 002. Terminalutstyr som omfattes av dette vedtak, skal være i
samsvar med den felles tekniske forskrift nevnt i nr. 1, oppfylle
de grunnleggende krav omhandlet i artikkel 4 bokstav a) og b) i
direktiv 91/263/EØF samt oppfylle kravene i alle andre direktiver
som får anvendelse, særlig rådsdirektiv 73/23/EØF(4) og 89/336/
EØF(5).

Artikkel 3
Meldte organer utpekt til å gjennomføre rutinene omhandlet i
artikkel 9 i direktiv 91/263/EØF skal for terminalutstyr omfattet
av artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak bruke eller sikre bruk av den
harmoniserte standard nevnt i vedlegg I, unntatt der et berettiget
nasjonalt avvik er gyldig i tidsrommet nevnt i artikkel 4.

Artikkel 4
Kommisjonen skal undersøke de erfaringene som gjøres i
forbindelse med iverksettingen av dette vedtak, samt den
framgang som oppnås av vedkommende standardiseringsorgan,
for å sikre at den relevante harmoniserte standard vedtatt av det
godkjente standardiseringsorganet blir tilgjengelig raskt. Den skal
for dette formål vedta alle nødvendige endringer av dette vedtak
etter framgangsmåtene fastsatt i direktiv 91/263/EØF og foreslå
et endelig tiltak innen et tidsrom på høyst to år etter at dette
vedtak har fått virkning.

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. november 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Henvisning til den harmoniserte standard der visse deler får anvendelse

Den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 i dette vedtak er:

NET 5 (utvidet ISDN-tilknytning)

EFT nr. C 53 av 24.2.1993, s. 6.

Tilleggsopplysninger

Den harmoniserte standard som det vises til, NET 5, er vedtatt i henhold til direktiv 86/361/EØF.

Den fullstendige teksten til NET 5 kan bestilles fra følgende adresse:

Det europeiske institutt for telestandarder,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

VEDLEGG II

Liste med krysshenvisninger til de relevante deler av den harmoniserte standard

Lag 1, NET 5, liste over krysshenvisninger

Henvisning til Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5 (ETS 300 011)
NET 5 til spesifikasjons-

(ETS 300 011) utkast pr TBR 4(1) metode

C.2.1 9.2.3 Ikke TTCN Måle bithastigheten når IUT («Implementation Under Test») ikke er
synkronisert.

C.2.3.1 9.2.1 Ikke TTCN Kontrollere formen av alle merkepulser overført fra IUT, uansett
polaritet.

C.2.3.2 9.2.1 Ikke TTCN Kontrollere at spenningen under overføringen av et mellomrom (ingen
puls) ikke er høyere enn 10 % av den nominelle spissverdi for en puls.

C.2.3.3 9.2.1 Ikke TTCN Kontrollere balansen mellom amplituden for positive og negative pulser
(målt i midten av pulsintervallet).

C.2.3.4 9.2.1 Ikke TTCN Kontrollere balansen mellom varigheten av pulser med forskjellig
polaritet (målt ved halvdelen av den nominelle puls-amplitude).

C.2.4.1 9.3.1 Ikke TTCN Måle returtapet for IUTs mottakerdel.
C.2.4.2 9.3.2 Ikke TTCN Kontrollere inngangsportens immunitet mot et interfererende signal

forbundet med inngangssignalet ved en kabeldempning på høyst 6 dB.
C.2.5.3.1 9.4.8 Ikke TTCN Kontrollere korrekt dannelse av rammesynkroniseringsord,

flerrammesynkroniseringsord, CRC-bit C
1
 til C

4
.

C.2.8.1 9.3.3 Ikke TTCN Kontrollere om IUTs evne til å akseptere sinusformede
9.4.4 frekvensvariasjoner (jitter og wander) på 2 048 kbit/s-inngangssignalet

er i samsvar med nr. 9.3.3.
C.2.8.2.1 9.2.4 Ikke TTCN Måle jitter dannet av IUT under tilstedeværelse av inngangs-jitter når

IUT er synkronisert av en simulator.
C.2.9 9.3.4 Ikke TTCN Kontrollere minimumstoleransen overfor langsspenninger ved

inngangsportene.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.
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 00Henvisning til Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5 (ETS 300 011)
NET 5 til spesifikasjons-

(ETS 300 011) utkast pr TBR 4(1) metode

C.2.11.1 9.3.5 Ikke TTCN Kontrollere IUT-mottakerens inngangsimpedans mot jord.
C.2.11.2 9.2.2 Ikke TTCN Kontrollere IUT-senderens utgangsimpedans mot jord.
C.3.1.1 9.2.5 Ikke TTCN Kontrollere koding, dekoding og den binære organisering av den

normale operasjonelle rammen.
C.3.2.2 9.5.4.2.1

9.5.4.2.2
9.5.4.2.3 Ikke TTCN Prøvene definert i dette nummer tar sikte på å kontrollere de forskjellige

stabile tilstander på IUT-siden og de mulige overgangene mellom dem.
Disse prøvene foretas ved å simulere den andre siden, overvåke IUT
ved grensesnittet og kontrollere om overgangene mellom tilstandene
forløper korrekt.

C.4.3. 9.5.5.1
9.5.5.2 Ikke TTCN Kontrollere at IUT utfører rammesynkroniseringsprosedyren korrekt.

C.4.4 9.4.8
9.5.5.3 Ikke TTCN Kontrollere at IUT utfører CRC-flerrammesynkroniseringsprosedyren

korrekt.
C.4.5 9.5.5.4

9.5.5.5 Ikke TTCN Kontrollere korrekt utføring av CRC-beregning, sammenligning med
de mottatte bit C

1
 til C

4
 og dannelse av CRC-feilrapport via bit E.

Lag 2, NET 5, liste over krysshenvisninger

Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5
til til til til utkast spesifikasjons

NET 5 NET 3 I-ETS 300 313 prTBR 4(1)  -metode

A.2.2.1 A.2.2.1.1 TC24004 10.6.1.2 TTCN Kontrollere normal initialisering av
flerrammedrift.

A.2.2.1 A.2.2.1.3 TC25002 10.6.1.2 TTCN Kontrollere om terminalen reagerer korrekt
dersom dataforbindelsen ikke kan initialiseres,
f.eks. ved mangel på ressurser på nettsiden.

A.2.2.1 A.2.2.1.4 TC25005 10.6.1.3 TTCN Kontrollere hvordan terminalen reagerer når
nettet ikke er i stand til å reagere på anmodninger
om å initialisere en dataforbindelse samt sikre
at det TE som prøves, bare forsøker å initialisere
dataforbindelsen N200 + 1 ganger.

A.2.2.1 A.2.2.1.5 TC27022 10.8 TTCN Kontrollere at terminalen foretar korrekt
tilbakestilling av dataforbindelsen.

A.2.2.2 A.2.2.2.2 TC27003 10.7.1 TTCN Kontrollere sekvensnummeringen av lag 2-
10.7.2 funksjonene. Da det er 128 sekvensnumre, skal
10.7.2.2 testprogrammet alltid sende dette antall
10.7.3 informasjonsrammer.

A.2.2.2 A.2.2.2.3 TC27004 10.7.3 TTCN Kontrollere at terminalen på korrekt måte godtar
en «I»-kommandoramme som gyldig svar på en
«I»- kommandoramme som den har sendt.

A.2.2.2 A.2.2.2.4 TC28012 10.7.2 TTCN Kontrollere at terminalen kan motta I-rammer
når den befinner seg i en tidsmålergjen-
opprettingstilstand.

A.2.2.2.5 - TC27076 10.7.1 TTCN Kontrollere at det maksimale antall ubekreftede
I-rammer er lik k (=7).

A.2.2.3 A.2.2.3.1 TC27012 10.6.2 TTCN Kontrollere de normale sekvenser for avbryting
av dataforbindelsen.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.
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Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5
til til til til utkast spesifikasjons

NET 5 NET 3 I-ETS 300 313 prTBR 4(1)  -metode

A.2.2.4 A.2.2.4.1 TC27058 10.9.2 TTCN Kontrollere lag 2s FCS-kontrollmekanisme.
A.2.2.4 A.2.2.4.2 TC27015 10.7.6 TTCN Kontrollere lag 2s gjenopprettingsmekanisme

ved tap av en I-ramme.
A.2.2.4 A.2.2.4.3 TC27019 10.7.6 TTCN Kontrollere lag 2s gjenopprettingsmekanisme

ved tap av en RR-ramme.
A.2.2.4 A.2.2.4.4 b) TC27027 10.9.1 TTCN Kontrollere lag 2s gjenopprettingsmekanisme

ved tap av en RR-ramme.
A.2.2.4.5 - TC27075 10.7.3 TTCN Kontrollere at samtidig bekreftelse av mer enn

én ramme er tillatt.
A.2.2.5 A.2.2.5.1 TC27404 10.7.5 TTCN Sikre korrekt behandling av «peer busy»-

forhold. (Rammenummer 1, 4 til 9).
A.2.2.5 A.2.2.5.1 TC28406 10.7.1 TTCN Sikre korrekt behandling av «peer busy»-forhold

10.7.2 (Rammenummer 1 til 3).
A.2.2.7 A.2.2.7.1 TC14002 10.5.3.2 TTCN Kontrollere tildelingen av TEI vha.

styringsprosedyrer og fastslå om terminalen
foretar TEI-kontroll ved en melding med
anmodning om kontroll av en særskilt TEI-verdi.

A.2.2.7 A.2.2.7.2 TC13008 10.5.2.1 TTCN Kontrollere terminalenes reaksjon på en avvist
TEI-ramme.

A.2.2.7 A.2.2.7.3 TC14001 10.4.1 TTCN Kontrollere om terminalen foretar TEI-kontroll
10.4.2 på anmodning fra ET.
10.5.3.2

A.2.2.7 A.2.2.7.4 TC13010 10.5.2.1. TTCN Kontrollere om IUT etter N202 mislykkede
forsøk på å oppnå en TEI-verdi unnlater å foreta
ytterligere forsøk.

A.2.2.8 A.2.2.8.1.1 TC24020 10.9.2 TTCN Kontrollere at terminalen ikke godtar rammer
som inneholder en ugyldig adresse, og at den
ikke reagerer når den mottar en slik ramme.

A.2.2.8 A.2.2.8.4.1 TC27028 10.9.1 TTCN Kontrollere at terminalen sender en REJ-ramme
som svar på en I-ramme ute av rekkefølge.

A.2.2.8.4.2 - TC27074 10.7.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
REJ-ramme overfører de korrekte I-rammene.

A.2.2.8 A.2.2.8.4.3. TC28005 10.7.4 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
10.7.6 REJ-ramme under tidsmålergjenoppretting

overfører på nytt den korrekte I-rammen.
A.2.2.8 A.2.2.8.5.1 a) TC27040 10.9.3 TTCN Kontrollere at terminalen foretar tilbakestilling

av dataforbindelsen ved mottaking av en ramme
med en ugyldig N(R)-verdi. (N(R) er gyldig
innenfor området V(A) _ N(R) _ V(S)).

A.2.2.8 A.2.2.8.5.1 b) TC27043 10.9.3 TTCN Kontrollere at terminalen foretar tilbakestilling
av dataforbindelsen ved mottaking av en ramme
med en ugyldig N(R)-verdi. (N(R) er gyldig
innenfor området V(A) _ N(R) _ V(S)).

A.2.2.8 A.2.2.8.5.1 c) TC27046 10.9.3 TTCN Kontrollere at terminalen foretar tilbakestilling
av dataforbindelsen ved mottaking av en ramme
med en ugyldig N(R)-verdi. (N(R) er gyldig
innenfor området V(A) _ N(R) _ V(S)).

A.2.2.8 A.2.2.8.7 TC11013 10.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ikke godtar rammer,
unntatt dem som kreves for TEI-tildeling, så
lenge den befinner seg i en tilstand der TEI ikke
er tildelt.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.
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 00Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5
til til til til utkast spesifikasjons

NET 5 NET 3 I-ETS 300 313 prTBR 4(1)  -metode

A.2.2.9 A.2.2.9.1 TC27417 10.7.5
10.7.6 TTCN Kontrollere om verdien av T200 ligger innenfor

den tillatte toleransen på 1 sekund (±5 %).
A.2.2.9 A.2.2.9.2 TC27411 10.7.5 TTCN Kontrollere den korrekte verdi av N200,

10.7.6 maksimumstall for [overføringsgjentakelser av
en ramme (standardverdi 3)].

A.2.2.9.3 - TC27061 10.7.3 TTCN Kontrollere at terminalen gjenstarter tidsmåler
T200 ved mottaking av en bekreftelse mens det
fremdeles er ubekreftede I-rammer.

Lag 3, NET 5, liste over krysshenvisninger

Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5
til til til til utkast spesifikasjons

NET 5 NET 3 I-ETS 300 322 prTBR 4(1)  -metode

A.3.1 A.1.1.1.1 TC10005 11.4.2.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
11.4.2.4 gyldig SETUP-melding uten informasjons-
11.4.2.5.1 elementet «Sending complete» svarer med en

SETUP ACKNOWLEDGE-, CALL PRO-
CEEDING-, ALERTING- eller CONNECT-
melding og går over i den relevante tilstand.

A.3.1 A.1.1.1.2 TC10006 11.4.2.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
11.4.2.5.1 gyldig SETUP-melding med informasjons-

elementet «Sending complete» svarer med en
CALL PROCEEDING-, ALERTING- eller
CONNECT-melding og går over i den relevante
tilstand.

A.3.1 A.1.1.2.1 TC10008 11.4.2.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
(Ingen gylding SETUP-melding med et «Bearer capa
A - mulighet) bility»-informasjonselement som inneholder en

inkompatibel kode, svarer med å sende en RE-
LEASE COMPLETE-melding og blir værende
i tilstanden null.

A.3.1 A.1.1.2.2 TC10009 11.4.2.2 TTCN Denne test gjelder bare TE med HLC-funksjon.
(Ingen Den kontrollerer at TE ved mottaking av en
A-mulighet) gyldig SETUP-melding som inneholder et

kompatibelt BC-informasjonselement, men et
inkompatibelt HLC-informasjonselement (som
kontrollerer HL-kompatibilitet) svarer med en
RELEASE COMPLETE-melding og blir
værende i tilstanden null.

A.3.1 A.1.2 TC10011 11.4.6.2. TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
gjentatt gyldig SETUP-melding med samme
oppkallingsreferanse som den opprinnelig
SETUP-melding ignorerer annen SETUP-
melding og forblir i samme tilstand.

A.3.1 A.1.3.3 TC10015 11.4.6.5.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
SETUP-melding uten et påbudt informasjons-
element (f.eks. BC-informasjonselementet)
svarer med en RELEASE COMPLETE-melding
og blir værende i tilstanden null.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.
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Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5
til til til til utkast spesifikasjons

NET 5 NET 3 I-ETS 300 322 prTBR 4(1)  -metode

A.3.1 A.1.3.4 TC10027 11.4.6.6.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
SETUP-melding med et ugjenkjennelig (ennå
ikke definert) informasjonselement av typen
«comprehension required» (dvs. bit 5-8 i
informasjonselementets identifikasjonssymbol
kodet som «0 0 0 0») svarer med en RELEASE
COMPLETE-melding og blir værende i
tilstanden null.

A.3.1 A.1.3.5 TC10028 11.4.6.6.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
SETUP-melding med et ugjenkjennelig (ennå
ikke definert) informasjonselement av en annen
type enn «comprehension required» (dvs. bit
5-8 i informasjonselementets identifikasjons-
symbol kodet som «0 0 0 0») reagerer normalt
på de informasjonselementer som gjenkjennes
og har gyldig innhold. Dessuten kan terminalen
tilbakesende en STATUS-melding.

A.3.1 A.1.3.6 TC10029 11.4.6.6.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
SETUP-melding med et ikke-påbudt
informasjonselement med ugyldig/ugjen-
kjennelig innhold reagerer normalt på de
informasjonselementer som gjenkjennes og har
gyldig innhold. Dessuten kan terminalen sende
tilbake en STATUS-melding.

A.3.2 A.2.1 TC10002 11.4.6.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RE-
11.4.6.3 LEASE-melding med en RELEASE COM-

PLETE-melding og at det ikke skjer noen
endring av tilstand.

A.3.2 A.2.2 TC10001 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ingnorerer en RE
LEASE COMPLETE-melding og at det ikke
skjer noen endring av tilstand.

A.3.2 A.2.3.1 TC10010 11.4.6.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
meningsløs melding med en RELEASE- eller
RELEASE COMPLETE-melding (se
innledende merknad 10).

A.3.2 A.2.4.2 TC10004 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding som angir enhver
oppkallingstilstand unntatt tilstanden null, svarer
med en RELEASE- eller RELEASE COM
PLETE-melding.

A.3.4 A.4.1 TC120501 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCON
NECT-melding med en RELEASE-melding og
går over i tilstanden «Release Request».

A.3.4 A.4.2 TC12505 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE-melding svarer med en RELEASE
COMPLETE-melding og går over i tilstanden
null.

A.3.4 A.4.3 TC12504 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE COMPLETE-melding ikke svarer,
men går tilbake i tilstanden null.

A.3.4 A.4.4.1 TC12508 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
meningsløs melding med en STATUS-melding,
og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.
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 00Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5
til til til til utkast spesifikasjons

NET 5 NET 3 I-ETS 300 322 prTBR 4(1)  -metode

A.3.4 A.4.4.2 TC12521 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en syntaktisk
ugyldig melding med en STATUS-melding, og
at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.4 A.4.5.1 TC12502 11.4.2.4 TTCN Sikre at IUT ikke svarer og forblir i samme
tilstand etter mottaking av en INFORMATION
PDU uten tilstrekkelig identifikasjon av det
oppkalte nummer.

A.3.4 A.4.5.2 TC12503 11.4.2.4 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
11.4.2.5.1 INFORMATON-melding med tilstrekkelige

opplysninger om det oppkalte nummer svarer
med en CALL PROCEEDING-, ALERTING-
eller CONNECT-melding og går over i den
relevante tilstand.

A.3.4 A.4.6.1 TC12507 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding der tilstanden null er angitt,
går over i tilstanden null.

A.3.5 A.5.1 TC10901 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCON
NECT-melding med en RELEASE-melding og
går over i tilstanden «Release Request».

A.3.5 A.5.2 TC10904 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RE
LEASE-melding med en RELEASE COM
PLETE-melding og går over i tilstanden null.

A.3.5 A.5.3 TC10903 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av
en RELEASE COMPLETE-melding ikke
svarer, men går tilbake til tilstanden null.

A.3.5 A.5.4.1 TC10907 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
meningsløs melding med en STATUS-melding,
og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.5 A.5.4.2 TC10920 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig
meldingstype med en STATUS-melding, og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.5 A.5.6.1 TC10906 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding der tilstanden null er angitt,
går over i tilstanden null.

A.3.6 A.6.1 TC10701 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCON
NECT-melding med en RELEASE-melding og
går over i tilstanden «Release Request».

A.3.6 A.6.2 TC10704 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
RELEASE-melding med en RELEASE COM
PLETE-melding og går over i tilstanden null.

A.3.6 A.6.3 TC10703 11.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
11.4.6.3 RELEASE COMPLETE-melding ikke svarer,

men går tilbake til tilstanden null.
A.3.6 A.6.4.1 TC10707 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en

meningsløs melding med en STATUS-melding,
og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.6 A.6.4.2 TC10720 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig
meldingstype med en STATUS-melding, og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.6 A.6.6.1 TC10706 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding der tilstanden null er angitt,
går over i tilstanden null.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.
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Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5
til til til til utkast spesifikasjons

NET 5 NET 3 I-ETS 300 322 prTBR 4(1)  -metode

A.3.7 A.7.1 TC10802 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCON
NECT-melding med en RELEASE-melding og
går over i tilstanden «Release Request».

A.3.7 A.7.2 TC10805 11.4.2.8 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RE-
11.4.6.3 LEASE-melding med en RELEASE COM

PLETE-melding og går over i tilstanden null.
A.3.7 A.7.3 TC10804 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en

RELEASE COMPLETE-melding ikke svarer,
men går tilbake til tilstanden null.

A.3.7 A.7.4.1 TC10808 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
meningsløs melding med en STATUS-melding,
og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.7 A.7.4.2 TC10821 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig
meldingstype med en STATUS-melding, og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.7 A.7.6.1 TC10807 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding der tilstanden null er angitt,
går over i tilstanden null.

A.3.7 A.7.7 TC10801 11.4.2.7 TTCN Kontrollere at terminalen går over i tilstanden
aktiv ved mottaking av en CONNECT
AKNOWLEDGE-melding.

A.3.8 A.8.2 TC11005 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RE-
LEASE-melding med en RELEASE COM
PLETE-melding og går over i tilstanden null.

A.3.8 A.8.3 TC11004 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE COMPLETE-melding ikke svarer,
men går tilbake til tilstanden null.

A.3.8 A.8.4.1 TC11008 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
meningsløs melding med en STATUS-melding,
og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.8 A.8.4.2.1 TC11021 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig
meldingstype med en STATUS-melding, og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.8 A.8.6.1 TC11007 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding der tilstanden null er angitt,
går over i tilstanden null.

A.3.8 A.8.7 TC11003 11.4.7 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av
NOTIFY-melding ikke svarer og blir værende i
samme tilstand.

A.3.8 A.8.8 TC21003 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at terminalen sender en DISCON
NECT-melding og går over i tilstanden «Dis
connect Request» ved anmodning om avbryting
av forbindelsen.

A.3.9 A.9.1 TC20002 11.4.1.1 TTCN Kontrollere at terminalen sender en gyldig
SETUP-melding og går over i tilstanden «Call
initiated» (tilstand 1).

A.3.10 A.10.1 TC10103 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE-melding svarer med en RELEASE
COMPLETE-melding og går over i tilstanden
null.

A.3.10 A.10.2 TC10102 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE COMPLETE-melding ikke svarer,
men går tilbake til tilstanden null.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.
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 00Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5
til til til til utkast spesifikasjons

NET 5 NET 3 I-ETS 300 322 prTBR 4(1)  -metode

A.3.10 A.10.3.1 TC10107 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en menings-
løs melding med en STATUS-melding, og at det
ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.10 A.10.3.2 TC10120 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig
meldingstype med en STATUS-melding, og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.10 A.10.4.1 TC10105 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av
en STATUS-melding der tilstanden null er
angitt, går over i tilstanden null.

A.3.10 A.10.5 TC10101 11.4.1.3.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
CALL PROCEEDING-melding går over i
tilstanden «Outgoing CALL PROCEEDING»

A.3.10 A.10.6 TC10104 11.4.1.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
SETUP AKNOWLEDGE-melding går over i
tilstanden «Overlap Sending».

A.3.11 A.11.1 TC10204 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
DISCONNECT-melding går over i tilstanden
«Disconnect Indication».

A.3.11 A.11.2 TC10208 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE-melding svarer med en RELEASE
COMPLETE-melding og går over i tilstanden
null.

A.3.11 A.11.3 TC10207 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE COMPLETE-melding ikke svarer,
men går tilbake til tilstanden null.

A.3.11 A.11.4.1 TC10211 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
meningsløs melding med en STATUS-melding,
og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.11 A.11.4.2 TC10224 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig
meldingstype med en STATUS-melding og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.11 A.11.6.1 TC10210 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding der tilstanden null er angitt,
går over i tilstanden null.

A.3.11 A.11.8 TC10203 11.4.1.3.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
CALL PROCEEDING-melding går over i
tilstanden «Outgoing CALL PROCEEDING»
(tilstand 3).

A.3.11 A.11.9 TC10201 11.4.1.4. TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
ALERTING-melding går over i tilstanden «Call
Delivered».

A.3.11 A.11.10 TC10202 11.4.1.5 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
CONNECT-melding går over i tilstanden aktiv
(dessuten kan terminalen svare med å sende en
CONNECT ACKNOWLEDGE-melding, men
dette er valgfritt).

A.3.11 A.11.11 TC20204 11.4.1.2 TTCN Kontrollere at terminalen på oppfordring sender
en INFORMATION-melding og forblir i samme
tilstand.

A.3.11 A.11.12 TC20203 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at terminalen sender en DISCON
NECT-melding og går over i tilstanden «Dis-
connect Request» når avbrytingen av
forbindelsen påbegynnes av terminalen.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.

108



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.6.1996 Nr.25/00

Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Prøve- Prøveformål som definert i NET 5
til til til til utkast spesifikasjons

NET 5 NET 3 I-ETS 300 322 prTBR 4(1)  -metode

A.3.12 A.12.1 TC10303 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
DISCONNECT-melding går over i tilstanden
«Release Request».

A.3.12 A.12.2 TC10307 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE-melding svarer med en RELEASE
COMPLETE-melding og går over i tilstanden
null.

A.3.12 A.12.3 TC10306 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE COMPLETE-melding ikke svarer,
men går tilbake til tilstanden null.

A.3.12 A.12.4.1 TC10310 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
meningsløs melding med en STATUS-melding,
og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.12 A.12.4.2 TC10323 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig
meldingstype med en STATUS-melding, og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.12 A.12.6.1 TC10309 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding der tilstanden null er angitt,
går over i tilstanden null.

A.3.12 A.12.9 TC10302 11.4.1.5 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
CONNECT-melding går over i tilstanden aktiv
(dessuten kan terminalen svare med å sende en
CONNECT ACKNOWLEDGE-melding, men
dette er valgfritt).

A.3.12 A.12.10 TC20301 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at når terminalen sender en DIS-
CONNECT-melding, går den over i tilstanden
«Disconnect Request».

A.3.13 A.13.1 TC10402 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
DISCONNECT-melding svarer med en RE
LEASE-melding og går over i tilstanden «Re
lease Request».

A.3.13 A.13.2 TC10406 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE-melding svarer med en RELEASE
COMPLETE-melding og går over i tilstanden
null.

A.3.13 A.13.3 TC10405 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE COMPLETE-melding ikke svarer,
men går tilbake til tilstanden null.

A.3.13 A.13.4.1 TC10409 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
meningsløs melding med en STATUS-melding,
og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.13 A.13.4.2 TC10422 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig
meldingstype med en STATUS-melding, og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.13 A.13.6.1 TC10408 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding der tilstanden null er angitt,
går over i tilstanden null.

A.3.13 A.13.8 TC10401 11.4.1.5 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
CONNECT-melding går over i tilstanden aktiv
(dessuten kan terminalen svare med å sende en
CONNECT AKNOWLEDGE-melding, men
dette er valgfritt).

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.
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NET 5 NET 3 I-ETS 300 322 prTBR 4(1)  -metode

A.3.13 A.13.9 TC20401 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at når terminalen sender en DIS
CONNECT-melding, går den over i tilstanden
«Disconnect Request».

A.3.14 A.14.1 TC11101 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCON
11.4.3.5 NECT-melding med en RELEASE-melding og

går over i tilstanden «Release Request».
A.3.14 A.14.2 TC11105 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RE

LEASE-melding med en RELEASE COM
PLETE-melding og går over i tilstanden null.

A.3.14 A.14.3 TC11104 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
RELEASE COMPLETE-melding ikke svarer,
men går tilbake til tilstanden null.

A.3.14 A.14.4.1 TC11107 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en
11.4.6.7 meningsløs melding med en STATUS-melding,

og at det ikke skjer noen endring av tilstand.
A.3.14 A.14.4.2 TC11120 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig

meldingstype med en STATUS-melding, og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.14 A.14.6.1 TC11106 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding der tilstanden null er angitt,
går over i tilstanden null.

A.3.14 A.14.7 TC11103 11.4.7 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
NOTIFY-melding ikke svarer eller returnerer en
STATUS-melding og forblir i samme tilstand.

A.3.16 A.16.1 TC11904 11.4.3.5 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
11.4.6.3 RELEASE-melding straks går over i tilstanden

null. Dette er en prøving av evnen til å behandle
en RELEASE-konflikt.

A.3.16 A.16.2 TC11903 11.4.3.4.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
11.4.6.3 RELEASE COMPLETE-melding går tilbake til

tilstanden null.
A.3.16 A.16.3.1 TC11908 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en

meningsløs melding med en STATUS-melding,
og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.16 A.16.3.2 TC11909 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig
meldingstype med en STATUS-melding, og at
det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.3.16 A.16.5.1 TC11906 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en
STATUS-melding frigir ressursene og går over
i tilstanden null.

A.3.16 A.16.5.2 TC11907 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen i dette tilfelle ved
mottaking av en STATUS-melding ikke svarer
og forblir i samme tilstand.

A.3.20.3 - TC19003 11.4.8 TTCN Kontrollere at ved mottaking av en RESTART-
melding går den angitte kanal tilbake til
tilstanden«Idle», oppkallingsfrekvensen går
tilbake til tilstanden null og at det sendes en RE-
START ACKNOWLEDGE-melding.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.
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VEDLEGG III

Utfyllende opplysninger

Prøvingssekvensene for påvisning av at utstyret oppfyller de relevante grunnleggende krav, kan i en
rekke tilfeller baseres på prøvinger som benytter TTCN-betegnelser. Disse prøvingene har følgende
henvisninger: I-ETS 300 312, I-ETS 300 313 og I-ETS 300 322.

Den fullstendige teksten til I-ETS kan bestilles fra følgende adresse:

Det europeiske institutt for telestandarder,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

(1) Utkast til prTBR 4, april 1994.

111



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 13.6.1996

 00

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
teleterminalutstyr samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets
samsvar(1), endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikkel 6
nr. 2 og artikkel 16 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har i henhold til rådsdirektiv 86/361/EØF(3) vedtatt
tiltaket for klarlegging av hvilken type terminalutstyr som det er
nødvendig med en felles teknisk forskrift for, samt den tilhørende
erklæring om virkeområdet.

Dette vedtak er et midlertidig tiltak som må tas opp til ny
vurdering innen et tidsrom på to år etter at vedtaket er gjort, idet
det tas tilbørlig hensyn til de framskritt som er gjort av
vedkommende standardiseringsorgan i utarbeidingen av en ny
harmonisert standard som gjennomfører de gjeldende
grunnleggende krav.

I løpet av dette tidsrommet kan det bli nødvendig å endre dette
vedtak med hensyn til de harmoniserte standarder som er fastsatt
i dette vedtak.

Den tidlige innføringen av ISDN på nasjonalt plan i visse
medlemsstater kan ha medført nasjonale avvik som er berettigede.

For å sikre kontinuiteten i markedsadgangen for produsenter som
nå betjener ett eller flere nasjonale markeder, er det nødvendig å
tillate overgangsordninger for anvendelsen av nasjonale krav i
det tidsrommet som er nevnt i dette vedtak.

Maksimumsperioden fastsatt i dette vedtak bør bestemmes ut fra
vedkommende standardiseringsorgans avslutning av arbeidet med
å fastlegge de harmoniserte standarder for gjennomføring av de
relevante grunnleggende krav i henhold til det mandat det er
gitt.

Den felles tekniske forskrift som vedtas ved dette vedtak, er i
samsvar med uttalelse fra Komiteen for godkjenning av
teleterminalutstyr (ACTE) -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. Dette vedtak får anvendelse på terminalutstyr som er
beregnet på å tilknyttes et offentlig telenett, og som omfattes av
den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 nr. 1.

2. Ved dette vedtak fastlegges en felles teknisk forskrift som
omfatter tekniske spesifikasjoner, krav til elektriske og mekaniske
grensesnitt samt tilknytningsprotokoll for terminalutstyr som kan
tilknyttes, og som ifølge produsenten, eller dennes representant,
er beregnet på å tilknyttes et T-referansepunkt eller et
sammenfallende T- og S-referansepunkt, med henblikk på
grunntilknytning til et grensesnitt i et offentlig telenett, betegnet
som et felleseuropeisk ISDN (EURO-ISDN)-grunntil-
knytningspunkt.

Artikkel 2
1. Den felles tekniske forskrift skal omfatte den harmoniserte
standard som er utarbeidet for det tilsvarende tiltak vedtatt i
henhold til direktiv 86/361/EØF, men skal begrenses til de
grunnleggende krav omhandlet i artikkel 4 bokstav c) til f) i
direktiv 91/263/EØF. Henvisningen til denne standarden er
oppført i vedlegg I, og dens relevante deler er oppført i
vedlegg II.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 329 av 20.12.1994, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/95 av 22. juni 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 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

(3) EFT nr. L 217 av 5.8.1986, s. 21.

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. november 1994

om en felles teknisk forskrift for grunntilknytning til det felleseuropeiske
tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN)(*)

(94/797/EF)
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2. Terminalutstyr som omfattes av dette vedtak, skal være i
samsvar med den felles tekniske forskrift nevnt i nr. 1, oppfylle
de grunnleggende krav omhandlet i artikkel 4 bokstav a) og b) i
direktiv 91/263/EØF samt oppfylle kravene i alle andre direktiver
som får anvendelse, særlig rådsdirektiv 73/23/EØF(1) og
89/336/EØF(2).

Artikkel 3
Meldte organer utpekt til å gjennomføre rutinene omhandlet i
artikkel 9 i direktiv 91/263/EØF skal for terminalutstyr omfattet
av artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak bruke eller sikre bruk av den
harmoniserte standard nevnt i vedlegg I, unntatt der et berettiget
nasjonalt avvik er gyldig i tidsrommet nevnt i artikkel 4.

Artikkel 4
Kommisjonen skal undersøke de erfaringene som gjøres i
forbindelse med iverksettingen av dette vedtak, samt den
framgang som oppnås av vedkommende standardiseringsorgan,
for å sikre at den relevante harmoniserte standard vedtatt av det
godkjente standardiseringsorganet blir tilgjengelig raskt. Den
skal for dette formål vedta alle nødvendige endringer av dette
vedtak etter framgangsmåtene fastsatt i direktiv 91/263/EØF og
foreslå et endelig tiltak innen et tidsrom på høyst to år etter at
dette vedtak har fått virkning.

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

(1) EFT nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(2) EFT nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.

Utferdiget i Brussel, 18. november 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

Henvisning til den harmoniserte standard der visse deler får anvendelse

Den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 i dette vedtak er:

NET 3 (ISDN-grunntilknytning)

EFT nr. C 53 av 24.2.1993, s. 6.

Tilleggsopplysninger

Den harmoniserte standard som det vises til, NET 3, er vedtatt i henhold til direktiv 86/361/EØF.

Den fullstendige teksten til NET 3 kan bestilles fra følgende adresse:

Det europeiske institutt for telestandarder,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.
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 00

______
VEDLEGG II

Liste med krysshenvisninger til de relevante deler av den harmoniserte standard

Lag 1, NET 3, liste over krysshenvisninger

Henvisning til Henvisning til Henvisning til Prøve-
NET 3 utkast prTBR 3(1) utkast spesifikasjons- Prøveformål som definert i NET 3 (ETS 300 012)

(ETS 300 012)  TTCN-prøvetilfelle prTBR 3(1) metode

D.2.1.1 Intet TTCN-prøvetilfelle 9.3.1.1 Ikke TTCN Kontrollere den binære organisering av INFO 3-rammer.
9.3.1.3
9.3.2

D.2.1.2 Intet TTCN-prøvetilfelle 9.2.1 Ikke TTCN Kontrollere den binære organisering av INFO 1-rammer
D.3.1.1 DCBinaryOneCL1 9.4.1.1 TTCN Kontrollere at TE på korrekt måte oppfyller tiden

mellom rammer på D-kanalen.
D.3.1.2 DCNormalPL1CL1 9.4.1.2 TTCN Kontrollere om TE under overføring detekterer

DCNormalPL0CL1 9.4.1.3 kollisjoner på D-kanalen ved hjelp av
DCPriorityClass1 D-ekkokanalen og deretter straks stanser overføringen.
DCNormtoLowPLCL1
DCLowtoNormPLCL1

D.3.2.1 AD1aF1_PS&LP-on 9.4.2.3.1 TTCN Kontrollere at terminalen utfører aktiverings-/
AD1bF10_LP-on deaktiveringsprosedyren korrekt.
AD1cG11_LP-off
AD1dF11_PS-on
AD2F11_CHK_T3
AD3aF2_PS-off
AD3bF2_LP-off
AD4F2_RX-I0
AD5F2_RX-I2
AD6F2_RX-I4
AD7F2_RX-IX
CPF2PHAI
AD8F2_CHK_T3
AD9aF3_PS-off
AD9bF3_LP-off
AD10F3_PH-AR
AD11F3_RX-I0
AD12F3_RX-I2
AD13F3_RX_I4
AD14F3_RX-IX
AD15F3_CHK_T3
CPF3MPHIID
CPF3PHAI
CPF4Tlayer2
AD16aF4_PS-off
AD16bF4_LP-off
CPF4MPHIID
CPF4PHAI
CPF4PHDI_T3exp

(1) Utkast til prTBR 3, april 1994
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D.3.2.1 AD17F4_RX-I0
(Fortsetter) AD18F4_RX-I2

AD19F4_RX-I4
IAD21F4_CHK_T3
AD22aF5_PS-off
AD22bF5_LP-off
AD23F5_RX-I0
AD24F5_RX-I2
AD25F5_RX-I4
AD26F5_RX-IX
AD27F5_CHK_T3
CPF5MPHIID
CPF5PHAI
CPF5PHDI_I0T3
CPF5PHDI_T3expa
CPF5PHDI_T3expb
AD28aF6_PS-off
AD28bF6_LP-off
AD28cF6_PS-off
AD29F6_Lostfr
AD30F6_PH-AR
AD32F6_RX-I2
AD33F6_RX-I4
AD34F6_CHK_T3
CPF6PHAIa
CPF6PHAIb
CPF6PHDI_T3exp
CPF6PHDI_I0T3
CPF6PHDI_I0
CPF6PHARa
CPF6PHARb
AD35aF7_PS-off
AD35bF7_LP-off
AD35cF7_PS-off
AD36F7-Lostfr
AD37F7-RX-I0
AD38F7_RX-I2
AD39F7_RX-I4
CPF7PHDI_I0
AD40aF8_PS-off
AD40bF8_LP-off
AD41F8_PH-AR
AD42F8_RX-I0
AD43F8_RX-I2
AD44F8_RX-I4
AD45F8_RX-IX
AD46F8_CHK_T3
CPF8MPHIIDa
CPF8MPHIIDb
CPF8PHAIb
CPF8PHAIc
CPF8PHDI_T3exp
CPF8PHDI_I0T3
CPF8PHDI_I0b
CPF8PHARa
CPF8PHARb

(1) Utkast til prTBR 3, april 1994
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(ETS 300 012)  TTCN-prøvetilfelle prTBR 3(1) metode

D.3.2.1 AD31F6_RX-I0 9.4.2.5 TTCN Kontrollere at IUT bringes i tilstand F3 ved mottaking
av INFO 0 i tilstanden F6.
Merknad: I utkastet prTBR 3 mangler det i nr. 9.4.2.5
en henvisning til AD31F6_RX-I0.

D.3.2.2.1.1 TIF3info2 9.4.2.4 TTCN Kontrollere verdien av TE-aktiveringstidene i tilstanden
deaktivert.

D.3.2.2.1.2 TIF4info2 9.4.2.4 TTCN Kontrollere verdien av TE-aktiveringstidene i tilstanden
«Awaiting Signal».

D.3.2.2.2.1 TIF3info4 9.4.2.4 TTCN Kontrollere verdien av TE-aktiveringstidene i tilstanden
deaktivert.

D.3.2.2.2.2 TIF4info4 9.4.2.4 TTCN Kontrollere verdien av TE-aktiveringstidene i tilstanden
«Awaiting Signal».

D.3.2.2.4 TItimerT3 9.4.2.3.2 TTCN Kontrollere verdien til tidsmåler T3.
D.3.2.2.5.1 TIF6physdeact 9.4.2.5 TTCN Kontrollere verdien for TE-deaktiveringstidene.
D.3.2.2.5.2 TIF7physdeact 9.4.2.5 TTCN Kontrollere verdien for TE-deaktiveringstidene.
D.3.2.2.6.1 TIF7compdeact1 9.4.2.3.1 TTCN Kontrollere verdien til tidsmåleren når tilstand F7

forlates ved mottaking av INFO 0.
D.3.2.2.6.2 TIF8compdeact1 9.4.2.3.1 TTCN Kontrollere verdien til tidsmåleren når tilstand F8

forlates ved mottaking av INFO 0.
D.3.3 FAinfA_1fr 9.4.3 TTCN Kontrollere at IUT («Implementation Under Test»)

FAinfB_1fr utfører rammesynkroniseringsprosedyrene korrekt.
FAinfD_1fr
FAinfA_kfr
FAinfB_kfr
FAinfD_kfr
FAregain

D.3.4 MUltiframe 9.4.4 TTCN Kontrollere at IUT utfører flerrammeprosedyrene
korrekt.

D.3.5 BCBinaryOne 9.4.5 TTCN Kontrollere innholdet av alle ikke-tildelte B-kanaler.
D.4.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.1 Ikke TTCN Den gjennomsnittlige rammehastighet når TE sender

INFO 1-rammer.
D.4.2.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.2.2 Ikke TTCN Jitter på TEs utgang når det sendes INFO 3-rammer.
D.4.2.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.2.3 Ikke TTCN Den samlede fasedeviasjon mellom TEs inngang og

utgang.
D.4.3.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.3 Ikke TTCN Sendernes utgangsimpedans når de sender et binært ETT

(intet signal).
D.4.3.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.3 Ikke TTCN Sendernes utgangsimpedans når de sender et binært

NULL.
D.4.3.3 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.3 Ikke TTCN Utgangens spisstrøm.
D.4.3.4 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.3 Ikke TTCN Senderens utgangsimpedans i tilstanden «Inactive».
D.4.3.5 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.3 Ikke TTCN Utgangens spisstrøm.
D.4.4 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.4 Ikke TTCN Form og amplitude for særskilt sendte pulser.
D.4.5.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.5.1 Ikke TTCN Pulsamplitude under overføring av et mønster med høy

pulstetthet.
D.4.5.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.5.2 Ikke TTCN Den relative forskjell, uttrykt i Udt, mellom en positiv

og en negativ puls.
D.4.6.1 Intet TTCN-tilfelle 9.2.6.1 Ikke TTCN Den spenning ved en prøvebelastning på 400 ohm som

skal til for å hindre tilleggspulser ved parallellkobling
av 2 til 8 drivere.

D.4.6.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.6.2 Ikke TTCN Den spenning ved en prøvebelastning på 5,6 ohm som
skal til for å hindre at det kan løpe strøm når to drivere
med motsatt polaritet er parallellkoblet.

(1) Utkast til prTBR 3, april 1994
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D.4.7 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.7 Ikke TTCN Longitudinalt konverteringstap (LCL) (den del av det
longitudinale signal som blir konvertert til et transversalt
signal som følge av ubalanse omkring TE-utgangens
jord).

D.4.8.1.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.8 Ikke TTCN Prøve terminalenes inngangsimpedans i deaktivert
tilstand.

D.4.8.1.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.8 Ikke TTCN Prøve at mottakerens inngangsimpedans er korrekt ved
mottaking av et overspenningssignal.

D.4.8.1.3 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.8 Ikke TTCN Prøve TE-mottakerens inngangsimpedans i tilstanden
passiv.

D.4.8.1.4 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.8 Ikke TTCN Prøve at mottakerens inngangsimpedans er korrekt ved
mottaking av et overspenningssignal.

D.4.8.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.9 Ikke TTCN Nr. A.8.6.2 i ETS 300 012 er utformet med henblikk på
korrekt prøving av mottakernes funksjoner i forbindelse
med de forskjellige ledningsdiagrammer.

D.4.8.3 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.2.10 Ikke TTCN Longitudinalt konverteringstap (LCL) (den del av det
longitudinale signal som blir konvertert til et transversalt
signal som følge av ubalanse omkring TE-utgangens
jord).

D.5.1.1.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.3.1 Ikke TTCN Kontrollere at et AKTIVERT TE ikke bruker for mye
strøm fra en fantomstrømkilde 1 (PS 1) i normal tilstand.

D.5.1.1.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.3.1 Ikke TTCN Kontrollere at et DEAKTIVERT TE ikke bruker for
mye strøm fra en fantomstrømkilde 1 (PS 1) i normal
tilstand.

D.5.1.1.3 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.3.1 Ikke TTCN Kontrollere at et DEAKTIVERT TE ikke bruker for
mye srøm fra en fantomstrømkilde 1 (PS 1) ved lokal
drift.

D.5.1.1..4 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.3.1 Ikke TTCN Kontrollere at et TE med LOKAL STRØMTILFØRSEL
i en vilkårlig tilstand ikke bruker for mye strøm fra
strømkilde 1 (PS 1).

D.5.1.2.1 Intet TTCN-tilfelle 9.5.3.2.1 Ikke TTCN Kontrollere at et AKTIVERT tildelt TE ikke bruker for
9.5.3.2.2 mye strøm fra strømkilde 1 (PS 1).

D.5.1.2.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.3.2.1 Ikke TTCN Kontrollere at et DEAKTIVERT tildelt TE ikke bruker
9.5.3.2.2 for mye strøm fra strømkilde 1 (PS 1).

D.5.1.2.3 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.3.2.1 Ikke TTCN Kontrollere at et DEAKTIVERT tildelt TE ikke bruker
9.5.3.2.2 for mye strøm fra strømkilde 1 (PS 1) ved lokal drift.

D.5.1.2.4 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.3.2.1 Ikke TTCN Kontrollere at et TE med lokal strømtilførsel ikke i noen
9.5.3.2.2 tilstand bruker for mye strøm fra strømkilde 1 (PS 1)

(sparetilstand).
D.5.1.2.6 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.3.2.1 Ikke TTCN Kontrollere at et ikke-tildelt TE i en vilkårlig tilstand

9.5.3.2.1 ikke bruker for mye strøm fra strømkilde 1 (PS 1).
D.5.1.3 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.2 Ikke TTCN Prøve endringshastigheten for den strøm som trekkes

av et TE når TE endrer sitt strømforbruk. Dette kan
forårsakes av tilstandsendringer, lokal drift og visse
typiske TE-tjenester.

D.5.1.4.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.1.1 Ikke TTCN Prøve strømmens atferd over tid ved tilknytning til en
9.5.5.1.2 PS1 i normal tilstand og i sparetilstand.
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(ETS 300 012)  TTCN-prøvetilfelle prTBR 3(1) metode

D.5.1.4.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.1.3 Ikke TTCN Prøve strømabsorpsjonen i et ikke-tildelt eller lokalt
forsynt TE fra fantomkretsløpet i sparetilstand ved
tilknytning til S-bussen.

D.5.1.4.3 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.1.4 Ikke TTCN Prøve tilknytningsdetektorens funksjon ved avbryting
av forbindelsen.

D.5.1.4.4.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.2.1 Ikke TTCN Prøve atferden til TEs inngangsspenning over tid etter
fjerning av kortslutningsforbindelsen

D.5.1.4.4.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.2.1 Ikke TTCN Prøve TEs tilknytningsatferd når det blir tilknyttet
strømkilde 1 (PS 1) i normal tilstand ved lav spenning.

D.5.1.4.5.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.2.2 Ikke TTCN Sikre at IUT ikke avbryter en bestående forbindelse når
strømtilførselen avbrytes i normal strømtil førsel-
stilstand.

D.5.1.4.5.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.2.2 Ikke TTCN Sikre at IUT ikke avbryter en bestående forbindelse når
strømtilførselen avbrytes i sparetilstand.

D.5.1.4.6.1 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.2.3 Ikke TTCN Kontrollere IUTs reaksjon ved normal
strømtilførselstilstand når det skiftes om fra normal
tilstand til sparetilstand.

D.5.1.4.6.2 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.2.3 Ikke TTCN Kontrollere IUTs reaksjon etter omskifting fra
sparetilstand til normal strømtilførselstilstand.

D.5.1.4.7 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.3.1 Ikke TTCN Prøve mottaker- og senderkretsenes likestrømsubalanse
D.5.1.4.8 Intet TTCN-prøve-tilfelle 9.5.5.3.2 Ikke TTCN Prøve mottakerens og senderens impedans ved

likestrømsubalanse.

Lag 2, NET 3, liste over krysshenvisninger

Henvisning Henvisning Henvisning Prøve
til til til utkast spesifikasjons- Prøveformål som definert i NET 3

NET 3 I-ETS 300 313 prTBR 3(1) metode

A.2.2.1.1 TC24004 10.6.1.2 TTCN Kontrollere normal initialisering av flerrammedrift.
A.2.2.1.3 TC25002 10.6.1.2 TTCN Kontrollere om terminalen reagerer korrekt dersom

dataforbindelsen ikke kan intialiseres, f.eks. ved mangel
på ressurser på nettsiden.

A.2.2.1.4 TC25005 10.6.1.3 TTCN Kontrollere hvordan terminalen reagerer når nettet ikke
er i stand til å reagere på anmodninger om å initialisere
en dataforbindelse samt sikrer at det TE som prøves,
bare forsøker å initialisere dataforbindelsen N200 + 1
ganger.

A.2.2.1.5 TC27022 10.8 TTCN Kontrollere at terminalen foretar korrekt tilbakestilling
av dataforbindelsen.

A.2.2.2.2 TC27003 10.7.1 TTC Kontrollere sekvensnummereringen av lag 2-
10.7.2 funksjonene. Da det er 128-sekvensnumre, skal
10.7.2.2 testprogrammet alltid sende dette antall forskjellige
10.7.3 informasjonsrammer.

A.2.2.2.3 TC27004 10.7.3 TTCN Kontrollere at terminalen på korrekt måte godtar en «I»-
kommandoramme som gyldig svar på en «I»-
kommandoramme som den har sendt.
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A.2.2.2.4 TC28012 !0.7.2 TTCN Kontrollere at terminalen kan motta I-rammer når den befinner
seg i en tidsmålergjenopprettingstilstand.

A.2.2.3.1 TC27012 10.6.2 TTCN Kontrollere de normale sekvenser for avbryting av
dataforbindelsen.

A.2.2.4.1 TC27058 10.9.2 TTCN Kontrollerer lag 2s FCS-kontrollmekanisme.
A.2.2.4.2 TC27015 10.7.6 TTCN Kontrollerer lag 2s gjenopprettingsmekanisme ved tap av en

I-ramme.
A.2.2.4.3 TC27019 10.7.6 TTCN Kontrollerer lag 2s gjenopprettingsmekanisme ved tap av en

RR-ramme.
A.2.2.4.4 b) TC27027 10.9.1 TTCN Kontrollerer lag 2s gjenopprettingsmekanisme ved tap av en

RR-ramme.
A.2.2.5.1 TC27404 10.7.5 TTCN Sikre korrekt behandling av «peer busy»-forhold.

(Rammenummer 1 og 4 til 9).
A.2.2.5.1 TC28406 10.7.1 TTCN Sikre korrekt behandling av «peer busy»-forhold.

10.7.2 (Rammenummer 1 til 3)
A.2.2.7.1 TC14002 10.5.3.2 TTCN Kontrollere tildelingen av TEI vha. styringsprosedyrer og

fastslå om terminalen foretar TEI-kontroll ved en melding
med anmodning om kontroll av en særskilt TEI-verdi.

A.2.2.7.2 TC13008 10.5.2.1 TTCN Kontrollere terminalenes reaksjon på en avvist TEI-ramme.
A.2.2.7.3 TC14001 10.4.1 TTCN Kontrollere om terminalen foretar TEI-kontroll på anmodning

10.4.2 fra ET.
10.5.3.2

A.2.2.7.4 TC13010 10.5.2.1 TTCN Kontrollere om IUT etter N202 mislykkede forsøk på å oppnå
en TEI-verdi unnlater å foreta ytterligere forsøk.

A.2.2.8.1.1 TC24020 10.9.2 TTCN Kontrollere at terminalen ikke godtar rammer som inneholder
en ugyldig adresse, og at den ikke reagerer når den mottar en
slik ramme.

A.2.2.8.4.1 TC27028 10.9.1 TTCN Kontrollere at terminalen sender en REJ-ramme som svar på
en I-ramme ute av rekkefølge.

A.2.2.8.4.2 TC27011 10.7.4 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en REJ-ramme
overfører den korrekte I-rammen på nytt.

A.2.2.8.4.3 TC28005 10.7.4 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en REJ-ramme
10.7.6 under tidsmålergjenoppretting overfører på nytt den korrekt

I-rammen.
A.2.2.8.5.1 a) TC27040 10.9.3 TTCN Kontrollere at terminalen foretar tilbakestilling av

dataforbindelsen ved mottaking av en ramme med en ugyldig
N(R)-verdi. (N(R) er gyldig innenfor området V(A) _ N(R)

_ V(S)).
A.2.2.8.5.1 b) TC27043 10.9.3 TTCN Kontrollere at terminalen foretar tilbakestilling av

dataforbindelsen ved mottaking av en ramme med en ugyldig
N(R)-verdi. (N(R) er gyldig innenfor området V(A) _ N(R)

_ V(S)).
A.2.2.8.5.1 c) TC27046 10.9.3 TTCN Kontrollere at terminalen foretar tilbakestilling av

dataforbindelsen ved mottaking av en ramme med en ugyldig
N(R)-verdi. (N(R) er gyldig innenfor området V(A) _ N(R)

_ V(S)).
A.2.2.8.7 TC11013 10.4.2 TTCN Kontrollere at IUT i tilstanden I ignorerer en innkommende

UI-ramme med en TEI-verdi som er forskjellig fra 127.
A.2.2.9.1 TC27417 10.7.5 TTCN Kontrollere om verdien av T200 ligger innenfor den tillatte

10.7.6 toleransen på 1 sekund (± 5 %).
A.2.2.9.2 TC27411 10.7.5 TTCN Kontrollere den korrekte verdi av N200, maksimumstall for

10.7.6 [overføringsgjentakelser av en ramme (standardverdi 3)].
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Lag 3, NET 3, liste over krysshenvisninger

Henvisning Henvisning Henvisning Prøve
til til til utkast spesifikasjons- Prøveformål som definert i NET 3

NET 3 I-ETS 300 322 prTBR 3(1) metode

A.1.1.1.1 TC10005 11.4.2.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en gyldig SETUP-
11.4.2.4 melding uten informasjonselementet «Sending complete»
11.4.2.5.1 svarer med en SETUP ACNOWLEDGE-, CALL PROCEED

ING-, ALERTING- eller CONNECT-melding og går over i
den relevante tilstand.

A.1.1.1.2 TC10006 11.4.2.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en gyldig SETUP-
11.4.2.5.1 melding med informasjonselementet «Sending complete»

svarer med en CALL PROCEEDING-, ALERTING- eller
CONNECT-melding og går over i den relevante tilstand.

A.1.1.2.1 TC10008 11.4.2.2 TTCN Kontrollerer at teminalen ved mottaking av en gyldig SETUP-
melding med et informasjonselement for bærerkompatibilitet
som inneholder en inkompatibel kode, enten ignorerer den
innkommende oppkalling (OPTION A) eller svarer med en
RELEASE COMPLETE-melding (OPTION B) og forblir i
tilstanden null.

A.1.1.2.2 TC10009 11.4.2.2 TTCN Denne prøve gjelder barer TE med HLC-funksjon. Den
kontrollerer at TE ved mottaking av en gyldig SETUP-
melding som inneholder et kompatibelt BC-informasjons-
element men et inkompatibelt HLC-informasjonselement
(som kontrollere HL-kompatibiliteten), enten ignorerer den
innkommende oppkalling (OPTION A) eller svarer med en
RELEASE COMPLETE-melding (OPTION B) og forblir i
tilstanden null.

A.1.2 TC10011 11.4.6.2 TTCN Kontrollere at TE ved mottaking av en gjentatt gyldig SETUP-
melding med samme oppkallingsreferanse som den
opprinnelige SETUP-meldingen ignorer annen SETUP-
melding og forblir i samme tilstand.

A.1.3.3 TC10015 11.4.6.5.1 TTCN Kontrollere at TE ved mottaking av en SETUP-melding uten
et påbudt informasjonselement (f.eks. informasjonselementet
for bærerkompabilitet) svarer med en RELEASE COM-
PLETE-melding og blir værende i tilstanden null.

A.1.3.4 TC10027 11.4.6.6.1 TTCN Kontrollere at TE ved mottaking av en SETUP-melding med
et ugjenkjennelig (ennå ikke definert) informasjonselement
av typen «comprehension required» (dvs. bit 5-8 i
informasjonselementets identifikasjonssymbol kodet som
«0 0 0 0») svarer med en RELEASE COMPLETE-melding
og blir værende i tilstanden null.

A.1.3.5 TC10028 11.4.6.6.1 TTCN Kontrollere at TE ved mottaking av en SETUP-melding med
et ugjenkjennelig (ennå ikke definert) informasjonselement
av en annen type enn «comprehension required» (dvs. bit
5-8 i informasjonselementets identifikasjonssymbol kodet
annerledes enn som «0 0 0 0») reagerer normalt på de
informasjonselementer som gjenkjennes og har gyldig
innhold. Dessuten kan terminalen sende tilbake en STATUS-
melding.

A.1.3.6 TC10029 11.4.6.6.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en SETUP-
melding med et ikke-påbudt informasjonselement med
ugyldig/ugjenkjennelig innhold reagerer normalt på de
informasjonselementer som gjenkjennes og har gyldig
innhold. Dessuten kan terminalen sende tilbake en STATUS-
melding.
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A.1.3.7 TC19003 11.4.8 TTCN Kontrollere at den angitte kanal ved mottaking av en RE
START-melding går tilbake til tilstanden «Idle», at
oppkallingsreferansen går tilbake til tilstanden null og at det
sendes en RESTART ACKNOWLEDGE-melding (Prøve i
ETS 300 104/A1).

A.2.1 TC10002 11.4.6.2
11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RELEASE-melding

med en RELEASE COMPLETE-melding, og at det ikke skjer
noen endring av tilstand.

A.2.2 TC10001 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ignorerer en RELEASE COM
PLETE-melding, og at det ikke skjer noen endring av tilstand.

A.2.3.1 TC10010 11.4.6.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en RELEASE- eller en RELEASE COMPLETE-melding
(se innledende merknad 10).

A.2.4.2 TC10004 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding som angir enhver oppkallingstilstand unntattt
tilstanden null, svarer med en RELEASE- eller en RELEASE
COMPLETE-melding.

A.2.5 TC20001 11.4.4.4 TTCN Kontrollere at terminalen ved avsending av en RESUME-
melding går over i tilstanden «Resume Request».

A.4.1 TC12501 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCONNECT-
melding med en RELEASE-melding og går over i tilstanden
«Release Request».

A.4.2 TC12505 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE-
melding svarer med en RELEASE COMPLETE-melding og
går over i tilstanden null.

A.4.3 TC12504 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake i tilstanden
null.

A.4.4.1 TC12508 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.4.4.2 TC12521 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en syntaktisk ugyldig
melding med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen
endring av tilstand.

A.4.5.1 TC12502 11.4.2.4 TTCN Sikre at IUT ikke svarer og forblir i samme tilstand etter
mottaking av en INFORMATION PDU uten tilstrekkelig
identifikasjon av det oppkalte nummer.

A.4.5.2 TC12503 11.4.2.4
11.4.2.5.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en INFORMA

TION-melding med tilstrekkelige opplysninger om det
oppkalte nummer svarer med en CALL PROCEEDING-,
ALERTING- eller CONNECT-melding og går over i den
relevante tilstand.

A.4.6.1 TC12507 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.5.1 TC10901 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCONNECT-
melding med en RELEASE-melding og går over i tilstanden
«Release Request».

A.5.2 TC10904 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RELEASE-melding
med en RELEASE COMPLETE-melding og går over i
tilstanden null.
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A.5.3 TC10903 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake i tilstanden
null.

A.5.4.1 TC10907 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.5.4.2 TC10920 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.5.6.1 TC10906 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.6.1 TC10701 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCONNECT-
melding med en RELEASE-melding og går over i tilstanden
«Release Request».

A.6.2 TC10704 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RELEASE-melding
med en RELEASE COMPLETE-melding og går over i
tilstanden null.

A.6.3 TC10703 11.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
11.4.6.3 COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til

tilstanden null.
A.6.4.1 TC10707 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding

med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.6.4.2 TC10720 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på ugyldig meldingstype med
en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring av
tilstand.

A.6.6.1 TC10706 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.7.1 TC10802 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCONNECT-
melding med en RELEASE-melding og går over i tilstanden
«Release Request».

A.7.2 TC10805 11.4.2.8 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RELEASE-melding
11.4.6.3 med en RELEASE COMPLETE-melding og går over i

tilstanden null.
A.7.3 TC10804 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE

COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til
tilstanden null.

A.7.4.1 TC10808 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.7.4.2 TC10821 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.7.6.1 TC10807 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden nulle er angitt, går over i tilstanden
null.

A.7.7 TC10801 11.4.2.7 TTCN Kontrollere at terminalen går over i tilstanden aktiv ved
mottaking av en CONNECT ACKNOWLEDGE-melding.

A.8.2 TC11005 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RELEASE-melding
med en RELEASE COMPLETE-melding og går over i
tilstanden null.
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A.8.3 TC11004 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til
tilstanden null.

A.8.4.1 TC11008 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.8.4.2.1 TC11021 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.8.6.1 TC11007 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.8.7 TC11003 11.4.7 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en NOTIFY-
melding ikke svarer og blir værende i samme tilstand.

A.8.8 TC21003 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at terminalen sender en DISCONNECT-melding
og går over i tilstanden «Disconnect Request» ved anmodning
om avbryting av forbindelsen.

A.8.9 TC21005 11.4.4.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved overføring av en SUSPEND-
melding går over i tilstanden «Suspend Request».

A.9.1 TC20002 11.4.1.1 TTCN Kontrollere at terminalen sender en gyldig SETUP-melding
og går over i tilstanden «Call Initiated» (tilstand 1).

A.10.1 TC10103 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE-
melding svarer med en RELEASE COMPLETE-melding og
går over i tilstanden null.

A.10.2 TC10102 11.4.6.3 TTCN Kontrollerer at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til
tilstanden null.

A.10.3.1 TC10107 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.10.3.2 TC10120 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.10.4.1 TC10105 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.10.5 TC10101 11.4.1.3.1 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en CALL PRO-
CEEDING-melding går over i tilstanden «Outgoing CALL
PROCEEDING».

A.10.6 TC10104 11.4.1.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en SETUP AC
KNOWLEDGE-melding går over i tilstanden «Overlap
Sending».

A.11.1 TC10204 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en DISCON
NECT-melding går over i tilstanden «Disconnect Indication».

A.11.2 TC10208 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE-
melding svarer med en RELEASE COMPLETE-melding og
går over i tilstanden null.

A.11.3 TC10207 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til
tilstanden null.

A.11.4.1 TC10211 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.
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A.11.4.2 TC10224 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.11.6.1 TC10210 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.11.8 TC10203 11.4.1.3.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en CALL PRO-
CEEDING-melding går over i tilstanden «Outgoing CALL
PROCEEDING» (tilstand 3).

A.11.9 TC10201 11.4.1.4 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en ALERTING-
melding går over i tilstanden «Call Delivered».

A.11.10 TC10202 11.4.1.5 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en CONNECT-
melding går over i tilstanden aktiv (dessuten kan terminalen
svare med å sende en CONNECT ACKNOWLEDGE-
melding, men dette er valgfritt).

A.11.11 TC20204 11.4.1.2 TTCN Kontrollere at terminalen på oppfordring sender en INFOR
MATION-melding og forblir i samme tilstand.

A.11.12 TC20203 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at terminalen sender en DISCONNECT-melding
og går over i tilstanden «Disconnect Request» når avbrytingen
av forbindelsen påbegynnes av terminalen.

A.12.1 TC10303 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en DISCON
NECT-melding går over i tilstanden «Release Request».

A.12.2 TC10307 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE-
melding svarer med en RELEASE COMPLETE-melding og
går over i tilstanden null.

A.12.3 TC10306 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til
tilstanden null.

A.12.4.1 TC10310 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.12.4.2 TC10323 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.12.6.1 TC10309 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.12.9 TC10302 1.4.1.5 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en CONNECT-
melding går over i tilstanden aktiv (dessuten kan terminalen
svare med å sende en CONNECT ACKNOWLEDGE-
melding, men dette er valgfritt).

A.12.10 TC20301 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at når terminalen sender en DISCONNECT-
melding, går den over i tilstanden «Disconnect Request».

A.13.1 TC10402 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en DISCON
NECT-melding svarer med en RELEASE-melding og går
over i tilstanden «Release Request».

A.13.2 TC10406 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE-
melding svarer med en RELEASE-COMPLETE-melding og
går over i tilstanden null.

A.13.3 TC10405 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til
tilstanden null.
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A.13.4.1 TC10409 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.13.4.2 TC10422 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.13.6.1 TC10408 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.13.8 TC10401 11.4.1.5 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en CONNECT-
melding går over i tilstanden aktiv (dessuten kan terminalen
svare med å sende en CONNECT ACKNOWLEDGE-
melding, men dette er valgfritt).

A.13.9 TC20401 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at når terminalen sender en DISCONNECT-
melding, går den over i tilstanden «Disconnect Request».

A.14.1 TC11101 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCONNECT-
11.4.3.5 melding med en RELEASE-melding og går over i tilstanden

«Release Request».
A.14.2 TC11105 11.4.3.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RELEASE-melding

med en RELEASE COMPLETE-melding og går over i
tilstanden null.

A.14.3 TC11104 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til
tilstanden null.

A.14.4.1 TC11107 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
11.4.6.7 med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring

av tilstand.
A.14.4.2 TC11120 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype

med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.14.6.1 TC11106 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.14.7 TC11103 11.4.7 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en NOTIFY-
melding ikke svarer, eller at den returnerer en STATUS-
melding og forblir i samme tilstand.

A.16.1 TC11904 11.4.3.5 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE-
11.4.6.3 melding straks går over i tilstanden null. Dette er en prøving

av evnen til å behandle en RELEASE-konflikt.
A.16.2 TC11903 11.4.3.4.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE

11.4.6.3 COMPLETE-melding går tilbake til tilstanden null.
A.16.3.1 TC11908 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding

med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.16.3.2 TC11909 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.16.5.1 TC11906 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding frigir ressursene og går over i tilstanden null.

A.16.5.2 TC11907 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen i dette tilfelle ved mottaking av en
STATUS-melding ikke svarer og forblir i samme tilstand.

A.17.1 TC11501 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCONNECT-
melding med en RELEASE-melding og går over i tilstanden
«Release Request».
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A.17.2 TC11506 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RELEASE-melding
med en RELEASE COMPLETE-melding og går tilbake til
tilstanden null.

A.17.3 TC11505 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til
tilstanden null.

A.17.4.1 TC11510 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.17.4.2 TC11512 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.17.6.1 TC11509 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.17.7 TC11503 11.4.7 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en NOTIFY-
melding ikke svarer, eller at den sender tilbake en STATUS-
melding og forblir i samme tilstand.

A.17.8 TC11508 11.4.4.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en SUSPEND
REJECT-melding går tilbake til tilstanden aktiv.

A.17.9 TC11504 11.4.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en SUSPEND
ACKNOWLEDGE-melding går over i tilstanden null.

A.18.1 TC11701 11.4.3.4.2 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en DISCONNECT-
melding med en RELEASE-melding og går over i tilstanden
«Release Request».

A.18.2 TC11705 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en RELEASE-melding
med en RELEASE COMPLETE-melding og går over i
tilstanden null.

A.18.3 TC11704 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RELEASE
COMPLETE-melding ikke svarer, men går tilbake til
tilstanden null.

A.18.4.1 TC11709 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en meningsløs melding
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.18.4.2 TC11711 11.4.6.3 TTCN Kontrollere at terminalen svarer på en ugyldig meldingstype
med en STATUS-melding, og at det ikke skjer noen endring
av tilstand.

A.18.6.1 TC11708 11.4.6.8 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en STATUS-
melding der tilstanden null er angitt, går over i tilstanden
null.

A.18.7 TC11706 11.4.4.5 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RESUME
REJECT-melding går tilbake til tilstanden null.

A.18.8 TC11703 11.4.4.4 TTCN Kontrollere at terminalen ved mottaking av en RESUME
ACKNOWLEDGE-melding går tilbake til tilstanden aktiv.
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VEDLEGG III

Utfyllende opplysninger

Prøvingssekvensene for påvisning av at utstyret oppfyller de relevante grunnleggende krav, kan i en
rekke tilfeller baseres på prøvinger som benytter TTCN-betegnelser. Disse prøvingene har følgende
henvisninger: I-ETS 300 312, I-ETS 300 313 og I-ETS 300 322.

Den fullstendige teksten til I-ETS kan bestilles fra følgende adresse:

Det europeiske institutt for telestandarder,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

____________

127



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 13.6.1996

 00

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
teleterminalutstyr samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets
samsvar(1), endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikkel 6
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 i
direktiv 91/263/EØF, og særlig i samsvar med uttalelsen avgitt
23. april 1992 av Komiteen for godkjenning av teleterminalutstyr
(ACTE), vedtatt tiltaket for klarlegging av hvilken type
terminalutstyr som det er nødvendig med en felles teknisk forskrift
for, samt den tilhørende erklæring om virkeområdet.

Vedkommende standardiseringsorgan har utarbeidet de
harmoniserte standarder for gjennomføring av de gjeldende
grunnleggende krav.

Kommisjonen har framlagt utkastet til et tiltak for ACTE med
henblikk på uttalelse i samsvar med artikkel 6 nr. 2 annet
strekpunkt i direktiv 91/263/EØF.

Kommisjonen har i henhold til artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt i
direktiv 91/263/EØF ansvar for å vedta de tilsvarende
harmoniserte standarder for gjennomføring av de grunnleggende
krav som skal omformes til felles tekniske forskrifter.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
ACTE -

GJORT DETTE VEDTAK:

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. desember 1994

om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav for grensesnitt til terminalutstyr
for ONP 64 kbit/s ustrukturerte digitale leide samband(*)

(94/821/EF)

Artikkel 1
1. Dette vedtak får anvendelse på terminalutstyr som er
beregnet på å tilknyttes et nett-termineringspunkt for ONP 64
kbit/s ustrukturerte digitale leide samband med et 120 ohm
grensesnitt, og som faller inn under virkeområdet for den
harmoniserte standarden nevnt i artikkel 2 nr. 1.

2. Ved dette vedtak fastlegges en felles teknisk forskrift som
omfatter tilknytningskravene for grensesnitt til terminalutstyr for
leide ONP-samband som angitt i nr. 1.

Artikkel 2
1. Den felles tekniske forskrift skal omfatte den harmoniserte
standard som er utarbeidet av vedkommende standardiserings-
organ, men skal begrenses til de grunnleggende krav omhandlet
i artikkel 4 bokstav c), d) og f) i direktiv 91/263/EØF.
Henvisningen til denne standarden er oppført i vedlegget.

2. Terminalutstyr som omfattes av dette vedtak, skal være i
samsvar med den felles tekniske forskrift nevnt i nr. 1, oppfylle
de grunnleggende krav omhandlet i artikkel 4 bokstav a) og b) i
direktiv 91/263/EØF samt oppfylle kravene i alle andre direktiver
som får anvendelse, særlig rådsdirektiv 73/23/EØF(3) og
89/336/EØF(4).

Artikkel 3
Meldte organer utpekt til å gjennomføre rutinene omhandlet i
artikkel 9 i direktiv 91/263/EØF skal for terminalutstyr omfattet
av artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak bruke eller sikre bruk av den
harmoniserte standard nevnt i vedlegget senest fra den dag dette
vedtak trer i kraft.

Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 339 av 29.12.1994, s. 81, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/95 av 22. juni 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 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(3) EFT nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(4) EFT nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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Henvisning til gjeldende harmonisert standard

Den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 i dette vedtak er:

Business Telecommunications (BT)
Open Network Provision (ONP) technical requirements,

64 kbit/s digital unstructured leased line (D64U)
Attachment requirements for terminal equipment interface

(Tekniske krav for tilgang til åpne linjenett (ONP),
64 kbit/s ustrukturert digitalt leid samband (D64U)
Tilknytningskrav for grensesnitt til terminalutstyr

ETSI
Det europeiske institutt for telestandarder

Sekretariatet
TBR 14 - januar 1994

(uten forordet)

Tilleggsopplysninger

Det europeiske institutt for telestandarder er anerkjent i henhold til rådsdirektiv 83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standard nevnt ovenfor er utarbeidet i henhold til et mandat utstedt etter de relevante
rutiner i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksten til den harmoniserte standard nevnt ovenfor kan bestilles fra:

Det europeiske institutt for telestandarder,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

____________

(1) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
17/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsvedtak 94/611/EF av 9. september 1994 om
gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om
byggevarer(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XXI nr. 1 (rådsdirektiv
89/106/EØF) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 48/95
av 22. juni 1995

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

“- 394 D 0611: Kommisjonsvedtak 94/611/EF av
9. september 1994 (EFT nr. L 241 av 16.9.1994, s. 25)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 94/611/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 48, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13
av 13.4.1995, s. 32.

(2) EFT nr. L 241 av 16.9.1994, s. 25.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

96/EØS/25/12
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I punkt 4.2.3.3 i basisdokument nr. 2 påpekes det at ett av de
tiltak som anvendes i medlemsstatene, består i å begrense brann-
og røykutvikling og brann- og røykspredning i det rom hvor en
brann oppstår (eller innenfor et bestemt område), ved å begrense
byggevarenes bidrag til en fullt utviklet brann.

Inndelingen i klasser av grunnleggende krav er delvis avhengig
av dette begrensningsnivået.

Begrensningsnivået kan uttrykkes bare ved hjelp av forskjellige
nivåer for varenes ytelse ved brannpåvirkning under de faktiske
bruksvilkår.

Punkt 4.3.1.1 i basisdokument nr. 2 fastsetter at en harmonisert
løsning vil bli utviklet for å vurdere varers ytelse ved
brannpåvirkning. Denne løsningen kan innebære anvendelse av
forsøk i full skala eller på laboratorienivå i samsvar med scenarier
fra virkelige branner.

Denne løsningen faller innenfor et klassifiseringssystem som ikke
er beskrevet i basisdokumentet.

Det ovennevnte klassifiseringssystem bygger på et visst antall
forsøksmetoder som allerede er beskrevet av standardiserings-
organene, med unntak av metoden kalt «Enkelt brennende
gjenstand» (Single Burning Item - SBI).

Terskelverdiene for klasse B, C og D vil bli angitt senere ved et
nytt vedtak som skal gjøres så snart utviklingen av SBI gjør det
mulig.

Artikkel 20 nr. 2 i direktiv 89/106/EØF fastsetter framgangsmåten
som skal følges ved vedtakelse av bestemmelsene som er
nødvendige for fastsettelsen av klasser av krav når disse ikke
omfattes av basisdokumentene.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om byggevarer(1), sist endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig
artikkel 3, 6 og 20,

under henvisning til kommisjonsmelding om basisdokumentene
til rådsdirektiv 89/106/EØF, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 3 nr. 2 i direktiv 89/106/EØF fastsetter at det for å ta
hensyn til mulige forskjeller i vernenivå på nasjonalt, regionalt
eller lokalt plan kan gis adgang til å dele hvert grunnleggende
krav inn i ytelsesklasser i basisdokumentene og i de tekniske
spesifikasjoner.

I henhold til punkt 4.2.1 i basisdokument nr. 2 «Brannsikring»
bør nivåene for de grunnleggende krav uttrykkes som en
funksjon av:

- byggverkets type, bruk og beliggenhet,

- byggverkets planutforming,

- nødinstallasjonenes tilgjengelighet.

Punkt 2.2 i basisdokument nr. 2 inneholder en rekke tilknyttede
tiltak med henblikk på overholdelsen av det grunnleggende krav
«brannsikring». Disse tiltakene bidrar sammen til å legge en
brannsikringsstrategi som kan videreutvikles på forskjellig måte
i medlemsstatene.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. september 1994

om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer(*)

(94/611/EF)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 241 av 16.9.1994, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/95 av 22. juni 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 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) EFT nr. L 220 av 30.8.1993, s. 1.
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 00Det faste byggeutvalg er blitt rådspurt i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktivet og har
avgitt en positiv uttalelse -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. Når en byggevares faktiske bruksvilkår bidrar til brann- og
røykutvikling og brann- og røykspredning i det rom hvor en brann
oppstår (eller innenfor et bestemt område), skal varen klassifiseres
etter klassifiseringssystemet i tabell 1 og 2 i vedlegget på grunnlag
av sin ytelse ved brannpåvirkning.

2. Varene skal undersøkes under de faktiske bruksvilkårene.

3. Tabell 1 får anvendelse på følgende:

- byggevarer til vegger og tak, herunder
overflatebehandling,

- bygningsdeler,

- varer som inngår i bygningsdeler,

- komponenter til rør og kanaler (herunder
utvendig isolasjon),

- byggevarer til fasader/yttervegger (herunder
isolasjonslag osv.).

Tabell 2 får anvendelse på gulv, herunder
overflatebehandling.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. september 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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TABELL 1

Klasser for byggevarers (ikke gulvbeleggs) ytelse ved brannpåvirkning

Brannsituasjon Euro- Vareklasse Forsøksmetoder
klasse

Fullt utviklet Eksponerings- Bidrar ikke - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig D T £ 30°C
brann i et rom nivå: over til brann brennverdi og referansedokument: D m £ 50 %

60 kW/m2 varmeavgivning t
f
 < 5 s

A - Ingen flammebrann CEN/TC 127/N 229 og
- Begrenset tap CEN/TC 127/N 230 og PCS £  1,7-2,4 MJ/kg

av masse liste over ikke- eller £ 1,4-2,0 MJ/m2

brennbare varer

B Meget be- - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig D T £ 50°C
grenset brennverdi og/eller referansedokument: D m £ 50 %
bidrag varmeavgivning t

f
 £  20 s

til brann - Begrenset tap av CEN/TC 127/N 229
masse og/eller

- Nesten ingen CEN/TC 127/N 230
flammespredning o £ PCS o £ MJ/kg

- Meget begrenset SBI-forsøk o £ PCS o £  MJ/m2

røykutvikling
- Ingen brennende

dråper/partikler og/
eller kombinasjon
av disse Flamme-

spredning
Røykutvikling

Enkelt Eksponerings- Begrenset bi- - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig Antennelsestid
brennende nivå: drag til brann flammespredning (1) referansedokument: D T
gjenstand i et høyst ca. - Begrenset varme- Flammespredning
rom 40 kW/m2 på avgivning SBI-forsøk Røykutvikling

et begrenset - Begrenset røyk- Dråper/partikler
område og C utvikling
avtagende over - Begrenset
overflaten antennelighet

- Meget begrenset CEN/TC 127/
mengde av bren- AH 2 N156 (2)
nendedråper/ ISO/DIS 11925-2
partikler og/
eller kombinasjon
disse - Eksponeringstid: 30 s

- Tiden inntil flammen når
et visst punkt

- Omfanget av det skadde
område

- Observasjon av brenn-
ende dråper

verdier skal
fastsettes
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 00Brannsituasjon Euro- Vareklasse Forsøksmetoder
klasse

D Akseptabelt - Begrenset flamme- Nåværende tilgjengelig Antennelsestid
bidrag til spredning (1) referansedokument: D T
brann - Akseptabel Flammespredning

varmeavgivning SBI-forsøk Røykutvikling
- Begrenset røyk- Dråper/partikler

utvikling
- Akseptabel CEN/TC 127/

antennelighet AH 2/N156 (2)
- Begrenset mengde ISO/DIS 11925-2

brennende dråper/
partikler og/eller
kombinasjon
av disse

- Eksponeringstid: 30 s
- Tiden inntil flammen når

et visst punkt
- Omfanget av det skadde

område
- Observasjon av

brennende dråper

Mindre brann Eksponerings- Akseptabel - Akseptabel Nåværende tilgjengelig - Eksponeringstid: 15 s
på et begrenset nivå:brenner E brannpå- antennelighet referansedokument: - Ingen flamme i en avstand
område av med flamme- virkning av 150 mm etter 20 s
varen høyde på CEN/TC 127/ - Observasjon av 20 mm

AH 2/N156 (2) brennende dråper
ISO/DIS 11925-2

F Ingen ytelse fastlagt

(1) For loddrett anvendte byggevarer også loddrett flammespredning.

(2) For byggevarer som unngår eksponering ved å krympe osv.: liten bevegelig flamme og observasjon av brennende dråper.

ooooo Disse verdiene vil bli fastlagt etter utviklingen av SBI.

PCS =  brutto varmeverdi D T = temperaturstigning

NB: Disse egenskapene er definert i samsvar med referansedokumentene.

tf =  flammens varighet

DDDDD m =  tap av masse

DDDDD T= temperaturstigning
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TABELL 2

Klasser for gulvbeleggs ytelse ved brannpåvirkning

Brannsituasjon Euro- Vareklasse Forsøksmetoder
klasse

Fullt utviklet Eksponerings- Bidrar ikke - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig D T £ 30°C
brann i et rom nivå: til brann brennverdi og referansedokument: D m £ 50 %

over 60 kW/m2 A
fl
(1) varmeavgivning t

f
 < 5 s

- Begrenset tap av
masse CEN/TC 127/N 229 og PCS £  1,7-2,4 MJ/kg
- Ingen flammebrann CEN/TC 127/N 230 eller £ 1,4-2,0 MJ/m2

B
fl
(1) Meget be- - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig D T £ 50°C

grenset brennverdi referansedokument: D m £ 50 %
bidrag t

f
 < 20 s

til brann - Begrenset tap av CEN/TC 127/N 229
masse og/eller

- Nesten ingen CEN/TC 127/N 230
flammespredning o £ PCS £ o MJ/kg

- Meget begrenset SBI-forsøk o £ PCS £ o MJ/m2

røykutvikling

Fullt utviklet Eksponerings- Begrenset Meget begrenset Nåværende tilgjengelig Kritisk varmestrøm:
brann i et nivå: bidrag - flammespredning referansedokument: 10 kW/m2

tilstøtende rom varmestråling til brann - røykutvikling Forsøkstid: 30 min.
på en begrenset CEN/TC 127/N 125 Observasjon:
flate på høyst - flammespredningens
10 kW/m2 C

fl
omfang

- røykutvikling
Evaluering: godkjent/
ikke godkjent

D
fl

Akseptabelt Begrenset Nåværende tilgjengelig Kritisk varmestrøm:
bidrag - flammespredning referansedokument: 10 kW/m2

til brann - røykutvikling Forsøkstid: 30 min.
CEN/TC 127/N 125 Observasjon:

- flammespredningens
omfang

- røykutvikling
Evaluering: godkjent/
ikke godkjent

Mindre brann Eksponerings- Akseptabel Akseptabel Nåværende tilgjengelig - Omfanget av det
på et begren- nivå: brann- antennelighet referansedokument: skadde område
setområde av brennende påvirkning Methanamin
varen sigarett E

fl
 «pille»-forsøk

F
fl

Ingen ytelse fastlagt

tf = flammens varighet D m = tap av masse

PCS = brutto varmeverdi D T = temperaturstigning

(1) Etter endelig utvikling av forsøkssmetoden vil klasse Afl og Bfl kunne samles i én klasse ved endring av mandatet.

DDDDD m = tap av masse

DDDDD T = temperaturstigning
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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. 34/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1)

Rådsresolusjon 94/C 309/01 av 24. oktober 1994 om telematikk
i transportsektoren(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 78 (rådsresolusjon 94/C 379/02)
skal nytt nr. 79 lyde:

“79. 94/C 309/01: Rådsresolusjon av 24. oktober 1994 om
telematikk i transportsektoren (EFT nr. C 309 av 5.11.1994,
s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 94/C 309/01 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

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

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

(1) EFT nr. L 273 av 16.11.1995, s. 53, og EØS-tillegget til EF-Tidende
nr. 43 av 16.11.1995, s. 69.

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

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 50/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

96/EØS/25/13
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som tar følgende i betraktning:

Telematikksystemer bør brukes i økende grad i transportsektoren
i den utstrekning de er kostnadseffektive, særlig i det
transeuropeiske transportnett; resultatene av arbeidet for et
informasjonssamfunn bør utnyttes i den forbindelse. På denne
måten kan transporten gjøres sikrere, mer effektiv og mer
miljøvennlig.

Fellesskapspolitikken har bl.a. til oppgave å sikre tilnærming
eller eventuelt standardisering av tekniske systemer slik at de
blir kompatible og kan brukes mellom medlemsstatene, og slik
at de, i den grad det er mulig, kan brukes av trafikanter og
operatører i hele Europa.

Med det tilbud av tekniske systemer som nå er på markedet, er
det mulig å finne økonomisk gunstige løsninger. Det forventes
at initiativer for å opprette europeiske informasjonsinfrastrukturer
under ledelse av den private sektor vil bli tilskyndet i betydelig
grad -

MERKER SEG framleggingen av kommisjonsmeldingen om
«Navigasjonstjenester ved hjelp av satellitt: en europeisk
tilnærming» og forslagene i resolusjonen fra Den europeiske
transportministerkonferanse (CEMT) av 26. og 27. mai 1994
om innføring av ny informasjonsteknologi i transportsektoren(1),

ER ENIG OM at arbeid for å fremme følgende saker er av største
betydning:

- framskritt med hensyn til innføring i medlemsstatene av
samspillende, automatiske veitrafikkinformasjons- og
veitrafikkadvarselssystemer på europeisk plan,

- standardisering av prøvingskriterier og vurderings- og
godkjenningsrutiner for informasjonsutstyr innebygd i
kjøretøyer innen veitransport,

- sikring av kompatibilitet og samspillsevne mellom systemer
for informasjonsutveksling mellom kjøretøy og
infrastruktur innen veitransport,

- harmonisering av databaser for bruk av digitale veikart i
hele Europa,

- tvungen godtakelse av standarder utarbeidet av Eurocontrol
på vilkårene fastlagt i direktiv 93/65/EØF av 19. juli 1993
om definisjon og bruk av samsvarende tekniske
spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for
styring av lufttrafikken(2),

- innføring av et fellesskapsmeldesystem for skip som frakter
farlig eller miljøskadelig last, på grunnlag av elektroniske
systemer for datautveksling,

- videreutvikling av informasjons- og kommunikasjons-
systemer for edb-støttet datautveksling mellom myndigheter
med ansvar for havnestatskontroll,

- gjennomføring og forbedring av EDIFACT (Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Transport)
for å sikre kompatibilitet for informasjons- og
kommunikasjons-systemer og for den automatiske
transportkontroll,

BEKREFTER at innføringen av kompatible telematikksystemer
bør fremmes også i jernbanetrafikken,

ANMODER Kommisjonen og medlemsstatene om

a) å arbeide for at de europeiske jernbaneselskapene innfører
et driftsstyringssystem som dekker hele Europa,

b) i fellesskap å utvelge transeuropeiske akser over grensene
i jernbane- og veitransporten, der telematikksystemer som
er tilgjengelige på det nåværende tidspunkt, brukes optimalt,
og å fastlegge i fellesskap, særlig innen veitransport,
ensartede vurderingsrutiner for å kontrollere samspillsevnen
mellom veiinformasjonstjenester og datautvekslings-
systemer på europeisk plan, i samsvar med retningslinjene
fastsatt i denne resolusjon,

c) umiddelbart å drøfte kommisjonsmeldingen om
navigasjonstjenester ved hjelp av satellitt og å framlegge
rekommandasjoner så raskt som mulig,

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) Dok. CEMT/CM(94)19, s. 26 og 27.

(2) EFT nr. L 187 av 29.7.1993, s. 52.

RÅDSRESOLUSJON

av 24. oktober 1994

om telematikk i transportsektoren(*)

(94/C 309/01)
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 00OPPFORDRER Kommisjonen til å

a) utarbeide et program for tiltak som er nødvendige på felles-
skapsplan for å iverksette telematikksystemer i
transportsektoren (handlingsprogram),

b) støtte arbeidet for standardisering innen lufttrafikk-
regulering ved hjelp av alle egnede tiltak, herunder
forskning og utvikling på området,

c) fremme nødvendig arbeid og å framlegge forslag som er i
samsvar med forholdsmessighets- og nærhetsprinsippet, og
som ikke innebærer økt byråkrati.

Utferdiget i Luxembourg, 24. oktober 1994.

For Rådet

J. BORCHERT

Formann
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“80. 94/C 309/02: Rådsresolusjon av 24. oktober 1994 om
situasjonen innen sivil luftfart i Europa (EFT nr. C 309 av
5.11.1994, s. 2)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 94/C 309/02 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

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

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 51/95
av 22. juni 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. 34/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsresolusjon 94/C 309/02 av 24. oktober 1994 om situasjonen
innen sivil luftfart i Europa(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 79 (rådsresolusjon 94/C 309/01)
skal nytt nr. 80 lyde:

(1) EFT nr. L 273 av 16.11.1995, s. 53, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
43 av 16.11.1995, s. 69.

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

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

96/EØS/25/14
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som viser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

som merker seg rapporten «Expanding Horizons», som er
utarbeidet av «Comité des Sages» nedsatt av Kommisjonen, og
som ble framlagt 1. februar 1994,

som viser til konklusjonene fra Rådets møte 18. april 1994 om
situasjonen innen sivil luftfart i Europa,

som viser til kommisjonsmeldingen om «Veien framover for sivil
luftfart i Europa»,

som viser til kommisjonsmeldingen om «Navigasjonstjenester
ved hjelp av satellitt: en europeisk tilnærming», og

som tar følgende i betraktning:

En felles politikk for sivil luftfart i Den europeiske union er en
forutsetning for at europeisk sivil luftfart skal kunne hevde seg i
konkurransen på verdensplan.

Ovennevnte kommisjonsmeldinger omhandler tiltak i denne
forbindelse og framlegger forslag til bestemmelser på visse
områder, delvis med bestemte frister -

MENER at enkelte saker bør vies spesiell oppmerksomhet
ettersom antallet omhandlede tiltak er høyt og behovet for han-
dling er påtrengende på visse områder,

ØNSKER VELKOMMEN framleggingen av kommisjons-
meldingen om situasjonen innen sivil luftfart i Europa, som er
det første skritt i retning av å etterkomme Rådets anmodning om
å foreslå egnede tiltak,

ER AV DEN OPPFATNING at tiltakene omhandlet i
kommisjonsmeldingen generelt sett vil bidra i betydelig grad til
å bedre den samlede konkurranseevne og til å gjenopprette den
finansielle situasjon for sivil luftfart i Europa, og at det
forberedende arbeidet bør fortsette uten opphold. I den forbindelse
bør følgende saker prioriteres spesielt:

a) betydelige framskritt på området lufttrafikktjeneste og
lufttrafikkregulering og innen satellittnavigasjonssystemer
er en forutsetning for en effektiv sivil luftfart i Europa:

- harmoniseringen og integreringen av europeiske systemer
for lufttrafikktjenester krever fastlegging av et høyt antall
tekniske standarder på vilkårene fastsatt i rådsdirektiv 93/
65/EØF av 19. juli 1993 om definisjon og bruk av
samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av
utstyr og systemer for styring av lufttrafikken(1), på
grunnlag av Eurocontrol-standarder, for å sikre at
medlemsstatenes tekniske systemer kan virke sammen og
er kompatible, og for å innføre nytt utstyr og nye tjenester
som tilsvarer disse standardene; målet er å øke det samlede
europeiske systems kapasitet. Kommisjonen bør støtte dette
arbeidet ved alle egnede tiltak,

- navigasjon og kommunikasjon ved hjelp av satellitt vil i
framtiden få stadig større betydning, og alle bestrebelser
bør settes inn for å yte europeiske bidrag til iverksettingen
av verdensomspennende satellitt-navigasjonssystemer.
Samordningsgruppen på høyt plan foreslått i
kommisjonsmeldingen av 14. juni 1994 bør begynne sitt
arbeid så raskt som mulig,

b) gjennomføringen av det felles lufttransportmarked bør også
komme til uttrykk ved felles bestemmelser om og ensartede
framgangsmåter for flysikkerhet. Tanken om å innføre en
effektiv reguleringsmyndighet for Europa, med de felles
luftfartsmyndigheter (JAA) som grunnlag og med ansvar
for sikkerhetsstandarder, bør videreføres uten opphold. Det
bør også overveies å innføre en felles luftdyktighets-
sertifisering av luftfartsprodukter,

RÅDSRESOLUSJON

av 24. oktober 1994

om situasjonen innen sivil luftfart i Europa(*)

(94/C 309/02)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 2, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 187 av 29.7.1993, s. 52.
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ER AV DEN OPPFATNING at det bør foretas en analyse av
risikoen for anvendelse av bekvemmelighetsflagg og annen
praksis som utover den fleksibilitet som kreves av alle selskaper,
krever en betydelig bruk av ikke-fellesskaplige midler. En
undersøkelse som gjennomføres av Kommisjonen så raskt som
mulig, der det eventuelt framlegges hensiktsmessige forslag, kan
være en nyttig støtte for analysen,

ANMODER KOMMISJONEN om umiddelbart å treffe de
nødvendige tiltak for å iverksette denne resolusjon, og å underette
Rådet om dette på dets neste møte,

ER AV DEN OPPFATNING at den kursen som ble valgt for
luftfartsforbindelsene mellom Fellesskapet og tredjestater i
samsvar med Rådets konklusjoner av 15. mars 1993, fortsatt bør
følges skritt for skritt, på en pragmatisk måte og med det mål å
ivareta Fellesskapets interesser.

c) for å unngå konkurransevridninger i europeisk luftfart må
statsstøtte som har eller kan ha skadelige virkninger på
konkurransen, avskaffes. Slik statsstøtte må bare kunne gis
i bestemte, fastlagte unntakstilfeller i samsvar med
traktatens bestemmelser og på grunnlag av oversiktlige
vedtak,

d) for å styrke den europeiske luftfarts konkurranseevne må
det sikres at lufttransportinfrastrukturen brukes effektivt.
Effektive og markedsrettede bakketjenester i lufthavnene
er et viktig bidrag til en effektiv bruk av lufttransport-
infrastrukturen. Tjenestene bør tilbys på et ikke-
diskriminerende, oversiktlig og kostnadseffektivt grunnlag.
Tiltak på dette området bør ta hensyn til disse betraktningene
og til kapasitets- og sikkerhetsforholdene i lufthavnene,

FORVENTER at alle tiltak med sikte på å styrke konkurranse-
evnen og sikre strukturtilpasningen for luftfartsselskapene i Den
europeiske union vil gi luftfartsselskapene en sterkere økonomisk
stilling og mulighet for videre framtidig drift innen Den
europeiske union,

Utferdiget i Luxembourg, 24. oktober 1994.

For Rådet

J. BORCHERT

Formann
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 34/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsresolusjon 94/C 309/04 av 24. oktober 1994 om
godstransport på vei i det europeiske indre marked(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 80 (rådsresolusjon 94/C 309/02)
skal nytt nr. 81 lyde:

“81. 94/C 309/04: Rådsresolusjon av 24. oktober 1994 om
godstransport på vei i det europeiske indre marked (EFT
nr. C 309 av 5.11.1994, s. 4)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 94/C 309/04 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

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

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 52/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

(1) EFT nr. L 273 av 16.11.1995, s. 53, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
43 av 16.11.1995, s. 69.

(2) EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 4.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

96/EØS/25/15
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION

MOTTAR MED TILFREDSHET rapporten «Godstransport på
vei i det europeiske indre marked», som ble framlagt i juli 1994
av undersøkelseskomiteen nedsatt av Kommisjonen,

MERKER SEG at rapporten anerkjenner den stadig viktigere og
mer avgjørende rolle som godstransport på vei spiller for
industrisektoren og detaljhandelen, samtidig som den også peker
på enkelte tilpasningsproblemer som utviklingen av veitransport-
sektoren i det indre marked i de seneste årene har skapt for
veitransportsektoren selv, og på problemer for offentligheten
forårsaket av uegnet anvendelse av eksisterende regler,

MERKER SEG at rapportens omfattende analyse av og forslag
til løsninger på problemene, særlig for varig virkende konkurranse
samt for sikkerhet og miljøvern, har en positiv karakter,

ER ENIG om følgende punkter:

- gjennomføringen av det indre marked på området
godstransport på vei bør fortsette, særlig når det gjelder
fjerning av kvantitative restriksjoner på markedsadgangen
og prisregulering,

- et liberalisert indre marked krever harmonisering av de
vilkår som har betydning for lojal konkurranse, og en
tilnærmet ensartet anvendelse og gjennomføring av disse.
I denne sammenheng må nærhetsprinsippet overholdes,

MERKER SEG konklusjonene om statsstøtte i den ovennevnte
rapport,

FRAMHEVER at det med henblikk på lojal konkurranse mellom
de ulike transportgrener og innen veitransportsektoren er ønskelig
på mellomlang sikt å arbeide mot en løsning som i størst mulig
grad sikrer at alle transportgrener selv bærer de kostnader de
forårsaker på grunnlag av territorialprinsippet,

UNDERSTREKER viktigheten av en konsekvent og ensartet
anvendelse og håndheving av alle regler innen veitransport-
sektoren, herunder bestemmelsene om sikkerhet og miljø samt
på det sosiale område, og av en modernisering og forenkling av
reglene når det er nødvendig,

ANSER det nødvendig å anvende kravene til yrkesadgang strengt
med henblikk på å stabilisere veitransportsektoren og sikre vernet
av offentligheten, slik at det oppnås et tilfredsstillende nivå i
Den europeiske union, samtidig som det unngås å pålegge
vilkårlige hindringer for markedsadgangen,

OPPFORDRER Kommisjonen til:

- på grunn av det store antallet tiltak som skal treffes på de
forskjellige områder av yrkesadgang, å foreta en
sammenlignende undersøkelse av kravene i de enkelte
medlemsstater. Denne undersøkelsen bør særlig:

- analysere kravene til faglig dyktighet for å ta hensyn
til, i opplæring og ved prøver, utviklingen innen
ledelse av moderne transportforetak,

- analysere minstekravene til den finansielle evne med
sikte på å fastslå om de fremdeles er passende,

- å undersøke, i samsvar med rådsresolusjon av
16. juni 1994(1), metodene til å forbedre forvaltnings-
samarbeidet med sikte på å kunne påvise og forfølge
overtredelser av de sosiale bestemmelser på en mer effektiv
måte,

- å utarbeide en rapport om de gjeldende bestemmelser om
opplæring av førere av tunge lastebiler i medlemsstatene,
herunder førere av kjøretøyer som transporterer farlige
stoffer, og utarbeide eventuelle forslag til en obligatorisk
grunnleggende yrkesopplæring og passende videre-
opplæring,

- snarest å framlegge sitt varslede forslag om leasing og leie
av nyttekjøretøyer,

OPPFORDRER medlemsstatene til å gjøre alt som står i deres
makt, herunder å bruke den mest moderne teknologi, for å hindre
overtredelser av bestemmelser om godstransport på vei,

RÅDSRESOLUSJON

av 24. oktober 1994

om godstransport på vei i det europeiske indre marked(*)

(94/C 309/03)

(1) EFT nr. C 179 av 1.7.1994, s. 1.
(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 4, er

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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 00ERKLÆRER AT DET HAR TIL HENSIKT:

- gradvis å utvikle transportforbindelsene mellom Det
europeiske fellesskap og tredjestater under forutsetning av
at det blir oppnådd et passende nivå for harmonisering av
konkurransevilkårene mellom de berørte parter,

- umiddelbart å innlede drøftinger om kommisjonsforslag(1)
om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85(2) og
rådsdirektiv 88/599/EØF av 23. november 1988 om ensartet
fremgangsmåte ved gjennomføringen av forordning (EØF)

nr. 3820/85 om harmonisering av visse bestemmelser på
det sosiale området innen veitransport og av forordning
(EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen
veitransport(3),

MERKER SEG at Kommisjonen har til hensikt å følge opp sin
melding av 20. mars 1992 om innføring av tid som ikke er kjøretid
i forordning (EØF) nr. 3820/85(4) og (EØF) nr. 3821/85, som
bl.a. omhandler kjøre- og hviletid i veitransportsektoren, og at
den eventuelt vil framlegge egnede forslag,

Utferdiget i Luxembourg, 24. oktober 1994.

For Rådet

J. BORCHERT

Formann

(1) EFT nr. C 243 av 31.8.1984, s. 8.

(2) EFT nr. L 370 av 31.12.1985, s. 8. Forordningen sist endret ved
forordning (EØF) nr. 3688/92 (EFT nr. L 374 av 22.12.1992, s. 12).

(3) EFT nr. L 325 av 29.11.1988, s. 55. Direktivet sist endret ved protokollen
om justering av EØS-avtalen (EFT nr. L 1 av 3.1.1994, s. 572).

(4) EFT nr. L 370 av 31.12.1985, s. 1. Forordningen endret ved protokollen
om justering av EØS-avtalen (EFT nr. L 1 av 3.1.1994, s. 572).
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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. 34/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsresolusjon 94/C 309/05 av 24. oktober 1994 om strukturell
sanering av fart på innlands vannveier(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 81 (rådsresolusjon 94/C 309/04)
skal nytt nr. 82 lyde:

“82. 94/C 309/05: Rådsresolusjon av 24. oktober 1994 om
strukturell sanering av fart på innlands vannveier (EFT
nr. C 309 av 5.11.1994, s. 5)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 94/C 309/05 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

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

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 53/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

96/EØS/25/16

(1) EFT nr. L 273 av 16.11.1995, s. 53, og EOS-tillegget til EF-Tidende
nr. 43 av 16.11.1995, s. 69.

(2) EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 5.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION

FASTSLÅR med bekymring at det fortsatt er ubalanse mellom
tilbud og etterspørsel med hensyn til lastekapasitet som følge av
de sviktende konjunkturer og de strukturendringer som i flere år
har vært merkbare på markedet for fart på innlands vannveier.
Av den grunn ligger fraktratene fremdeles på et nivå som ikke
kan godtas, eller de fortsetter å vise en synkende tendens,

MENER at det er tvingende nødvendig å treffe mer virkningsfulle
tiltak enn dem som er i kraft, for å sanere det vesteuropeiske
marked for fart på innlands vannveier og sikre næringen varig
konkurranseevne, slik at det i framtiden igjen kan råde en gunstig
inntjeningssituasjon,

VISER TIL rådsforordning (EØF) nr. 1101/89(1) og kommisjons-
forordning (EØF) nr. 1102/89(2) om strukturell sanering av fart
på innlands vannveier,

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 116 av 28.4.1989, s. 25. Forordningen sist endret ved
forordning (EF) nr. 844/94 (EFT nr. L 98 av 16.4.1994, s. 1).

(2) EFT nr. L 116 av 28.4.1989, s. 30. Forordningen sist endret ved
forordning (EF) nr. 3433/93 (EFT nr. L 314 av 16.12.1993, s. 10).

RÅDSRESOLUSJON

av 24. oktober 1994

om strukturell sanering av fart på innlands vannveier(*)

(94/C 309/04)

MENER at det som et egnet tiltak for å sikre varig konkurranse-
evne for næringen må gjennomføres en ny, omfattende strukturell
sanering,

OPPFORDRER Kommisjonen til å framlegge forslag eller treffe
andre passende tiltak innenfor dens ansvarsområde, slik at
anvendelsen av forordningene nevnt ovenfor kan bli mer
virkningsfull,
MERKER SEG i den sammenheng at Kommisjonen har til
hensikt å øke forholdet mellom opphoggingstonnasje og ny
tonnasje, omtalt som «gammelt for nytt»-forholdet, til 1,5 : 1,

OPPFORDRER likeledes Kommisjonen til innen 1. januar 1995
å framlegge et helhetlig forslag om fart på innlands vannveier
som særlig behandler den framtidige organisering av markedet
og opphoggingsvirksomheten.

Utferdiget i Luxembourg, 24. oktober 1994.

For Rådet

J. BORCHERT

Formann
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XVII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 10/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XVII (Opphavsrett)(1).

Rådsvedtak 94/700/EF av 24. oktober 1994 om utvidelse av det
rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte
personer fra Canada(2) skal innlemmes i avtalen.

Rådsvedtak 94/828/EF av 19. desember 1994 om utvidelse av
det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte
personer fra enkelte territorier(3) skal innlemmes i avtalen.

Rådsvedtak 94/824/EF av 22. desember 1994 om utvidelse av
det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte
borgere av medlemsstater i Verdens handelsorganisasjon(4) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XVII etter nr. 3f (rådsvedtak 94/373/EF) skal
nytt nr. 3g, 3h og 3i lyde:

“3g. 394 D 0700: Rådsvedtak 94/700/EF av 24. oktober 1994
om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters
kretsmønstre til å omfatte personer fra Canada (EFT nr.
L 284 av 1.11.1994, s. 61).

3h. 394 D 0828: Rådsvedtak 94/828/EF av 19. desember 1994
om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters
kretsmønstre til å omfatte personer fra enkelte territorier
(EFT nr. L 351 av 31.12.1994, s. 12).

3i. 394 D 0824: Rådsvedtak 94/824/EF av 22. desember 1994
om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters
kretsmønstre til å omfatte borgere av medlemsstater i
Verdens handelsorganisasjon (EFT nr. L 349 av 31.12.1994,
s. 201)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsvedtak 94/700/EF, 94/828/EF og 94/824/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. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 54/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. 47 av 2.3.1995, s. 30, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 125.

(2) EFT nr. L 284 av 1.11.1994, s. 61.

(3) EFT nr. L 351 av 31.12.1994, s. 12.

(4) EFT nr. 349 av 31.12.1994, s. 201.

96/EØS/25/17
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 87/54/EØF av 16. desember
1986 om rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre(1),
særlig artikkel 3 nr. 7,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

Retten til rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre i
Fellesskapet gjelder for personer som oppfyller vilkårene for vern
i henhold til artikkel 3 nr. 1 til 5 i direktiv 87/54/EØF.

Retten til vern kan ved rådsvedtak utvides til å omfatte personer
som ikke omfattes av vernet i henhold til nevnte bestemmelser.

Utvidelse av vernet bør så vidt mulig vedtas for Fellesskapet i
sin helhet.

Denne type vern er tidligere på gjensidig grunnlag gitt personer
fra stater og territorier utenfor Fellesskapet, enten som perma-
nent vern ved vedtak 90/510/EØF(2), eller som midlertidig vern
ved vedtak 93/16/EØF(3).

Canada har regler som gir opphavsmenn til kretsmønstre egnet
vern, og har tilkjennegitt at det fra 1. november 1994 akter å
utvide reglenes anvendelsesområde til å omfatte borgere fra
Fellesskapet og fysiske og juridiske personer som der har en
regulær virksomhet med henblikk på frambringelse av
kretsmønstre eller framstilling av integrerte kretser.

Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter,
som er blant resultatene av de multilaterale forhandlingene un-
der Uruguay-runden og inngår i sluttakten fra Marrakesh av
15. april 1994, pålegger partene å verne integrerte kretsers

kretsmønstre i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen og
med bestemmelsene i traktaten om immaterialrett for integrerte
kretser, som den viser til.

Denne avtalen og avtalen om opprettelse av Verdens
handelsorganisasjon trer i kraft 1. januar 1995 eller snarest mulig
etter denne dato. De utviklede landene som er part i avtalen om
opprettelse av Verdens handelsorganisasjon, har fra
ikrafttredelsen av avtalen en frist på ett år til å gjennomføre
bestemmelsene i avtalen om handelsrelaterte sider ved
immaterielle rettigheter.

I betraktning av kanadiske myndigheters løfte bør retten til vern
i henhold til direktiv 87/54/EØF utvides til å omfatte fysiske
personer, selskaper og andre juridiske personer fra Canada fra
1. november 1994 til avtalen om handelsrelaterte sider ved
immaterielle rettigheter gjennomføres -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Medlemsstatene skal utvide det rettslige vern fastsatt i direktiv
87/54/EØF som følger:

a) fysiske personer som er borgere av Canada eller til vanlig
er bosatt på Canadas territorium, skal behandles som
borgere av en medlemsstat,

b) selskaper og andre juridiske personer fra Canada som har
en regulær industriell eller ervervsmessig virksomhet i
denne staten, skal behandles som om de hadde en regulær
industriell eller ervervsmessig virksomhet på en medlems-
stats territorium.

Artikkel 2
Dette vedtak får anvendelse fra 1. november 1994.

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

RÅDSVEDTAK

av 24. oktober 1994

om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til
å omfatte personer fra Canada(*)

(94/700/EF)

Utferdiget i Luxembourg, 24. oktober 1994.

For Rådet

J. BORCHERT
Formann

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 284 av 1.11.1994, s. 61, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 24 av 27.1.1987, s. 36.

(2) EFT nr. L 285 av 17.10.1990, s. 29. Vedtaket endret ved vedtak 93/17/
EØF (EFT nr. L 11 av 19.1.1993, s. 22).

(3) EFT nr. L 11 av 19.1.1993, s. 20. Vedtaket endret ved vedtak 93/520/
EØF (EFT nr. L 246 av 2.10.1993, s. 31), som gir midlertidig vern til
personer fra Amerikas forente stater (til 31.12.1993) og fra visse
territorier (til 31.12.1994), og ved vedtak 94/373/EF (EFT nr. L 170 av
5.7.1994, s. 34), som forlenger vernet for Amerikas forente stater til
1. juli 1995.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 87/54/EØF av 16. desember
1986 om rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre(1),
særlig artikkel 3 nr. 7,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

Retten til rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre i
Fellesskapet gjelder for personer som har rett til vern i henhold
til artikkel 3 nr. 1 til nr. 5 i direktiv 87/54/EØF.

Retten til vern kan ved rådsvedtak utvides til å omfatte personer
som ikke nyter fordel av den etter nevnte bestemmelser.

Utvidelse av vernet bør så langt mulig vedtas for Fellesskapet i
sin helhet.

Siden 7. november 1987 har Fellesskapet ved en rekke
midlertidige rådsvedtak utvidet vernet til å omfatte personer fra
enkelte territorier hvis antall økte 1. november 1993(2).

Vedtakene bygde på den forutsetning at territorier som enda ikke
hadde lovgivning på området, ville vedta slik lovgivning og
snarest mulig utvide den til å omfatte personer fra Fellesskapets
medlemsstater som har rett til vern i henhold til direktiv
87/54/EØF.

Det siste av vedtakene, vedtak 93/16/EØF, gjelder til
31. desember 1994.

Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter,
som er et av resultatene av Uruguay-rundens multilaterale
handelsforhandlinger og er nedfelt i Marrakesh-sluttakten av
15. april 1994, pålegger avtalepartene å gi kretsmønstre til
intergrerte kretser et vern som er i samsvar med avtalens
bestemmelser og med bestemmelsene i traktaten om intellektuell
eiendomsrett til integrerte kretser, som den viser til.
Denne avtalen, liksom avtalen om opprettelse av Verdens
handelsorganisasjon, som den er vedlagt, trer i kraft 1. januar
1995 eller så snart som mulig etter denne dato. Industrialiserte
land som er part i avtalen om opprettelse av Verdens
handelsorganisasjon, har en frist på ett år fra den avtalen trer i
kraft, til å gjennomføre bestemmelsene i avtalen om
handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter. Utviklingsland
som er WTO-avtalepart, kan utsette gjennomføringen av nevnte
bestemmelser, med unntak av artikkel 3, 4 og 5, med ytterligere
fire år.

Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter
ventes å bli gjennomført på de aktuelle territorier innen de fastsatte
frister.

Bestemmelser som på de nevnte territorier sikrer vern av
kretsmønstre for personer fra Fellesskapet, er for tiden fortsatt i
kraft.

Fra 1. januar 1995 til 31. desember 1995 bør vernet i henhold til
direktiv 87/54/EØF fortsatt være utvidet til å omfatte de aktuelle
territorier -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Medlemsstatene skal utvide retten til vern i henhold til direktiv
87/54/EØF til å omfatte fysiske personer som er borgere av et av
territoriene angitt i vedlegget, eller som har sitt vanlige bosted
på et av territoriene.

Utvidelsen skal også gjelde selskaper og andre juridiske personer
fra et av territoriene angitt i vedlegget som har en regulær
industriell eller ervervsmessig virksomhet på territoriet, på det
vilkår at selskaper og andre juridiske personer fra en medlemsstat
som har rett til vern i henhold til direktiv 87/54/EØF, nyter fordel
av vern på det aktuelle territoriet.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 351 av 31.12.1994, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 24 av 27.1.1987, s. 36.

(2) Rådsvedtak 87/532/EØF av 26. oktober 1987 om utvidelse av det rettslige
vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte personer fra
enkelte stater eller territorier (EFT nr. L 313 av 4.11.1987, s. 22),
rådsvedtak 90/511/EØF av 9. oktober 1990 om utvidelse av det rettslige
vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte personer fra
visse stater og territorier (EFT nr. L 285 av 17.10.1990, s. 31), rådsvedtak
93/16/EØF av 21. desember 1992 om utvidelse av det rettslige vern av
kretsmønstre for halvlederprodukter til å omfatte personer fra Amerikas
forente stater og fra visse territorier (EFT nr. L 11 av 19.1.1993, s. 20),
endret ved vedtak 93/520/EØF (EFT nr. L 246 av 2.10.1993, s. 31).

RÅDSVEDTAK

av 19. desember 1994

om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til
å omfatte personer fra enkelte territorier(*)

(94/828/EF)
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 00Kommisjonen skal avgjøre hvilke av territoriene angitt i vedlegget
som oppfyller vilkåret nevnt i annet ledd, og skal underrette
medlemsstatene om dette.

Artikkel 2
Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 1995.

Medlemsstatene skal utvide retten til vern i henhold til dette
vedtak til å omfatte personene nevnt i artikkel 1 inntil
31. desember 1995.

Enhver enerett ervervet i henhold til vedtak 87/532/EØF,
90/511/EØF, 93/16/EØF, endret ved vedtak 93/520/EØF, eller i
henhold til dette vedtak skal fortsette å ha virkning i tidsrommet
fastsatt i direktiv 87/54/EØF.

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 1994.

For Rådet

K. KINKEL

Formann

VEDLEGG

Anguilla
Aruba
Bermuda
Caymanøyene
De britiske Jomfruøyene
De nederlandske Antillene
Det britiske territorium i Det indiske hav
Falklandsøyene
Hongkong
Kanaløyene
Man
Montserrat
Pitcairn
St. Helena
Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene
Territorier under St. Helena (Ascension, Tristan da Cunha)
Turks- og Caicosøyene
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 87/54/EØF av 16. desember
1986 om rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre(1),
særlig artikkel 3 nr. 7,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (heretter
kalt «WTO-avtalen») er undertegnet på Fellesskapets vegne.
Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter
(heretter kalt «TRIPS-avtalen»), vedlagt WTO-avtalen,
inneholder utførlige bestemmelser om vern av immateriell
eiendomsrett som har til formål å innføre internasjonal rettsorden
på området for å fremme verdenshandelen og hindre vridning av
og tvister i samhandelen som følge av mangel på tilstrekkelig og
virkningsfullt vern av immateriell eiendomsrett.

For å sikre at alt fellesskapsregelverk på området er fullt ut i
samsvar med TRIPS-avtalen, må Fellesskapet treffe enkelte tiltak
med hensyn til gjeldende fellesskapsrettsakter om vern av
immateriell eiendomsrett, og i den forbindelse må enkelte
gjeldende fellesskapsrettsakter endres eller utfylles.

Direktiv 87/54/EØF omhandler rettslig vern av halvleder-
produkters kretsmønstre. I artikkel 35 til 38 i TRIPS-avtalen
fastsettes WTO-medlemsstatenes forpliktelser når det gjelder vern
av kretsmønstre for integrerte kretser. I henhold til artikkel 1 nr.
3 og artikkel 3 i TRIPS-avtalen må Fellesskapet påse at borgere
av alle andre WTO-medlemsstater gis slikt vern og nasjonal
behandling. Vernet omhandlet i direktiv 87/54/EØF må derfor
uten krav til gjensidighet utvides til å omfatte borgere av alle
WTO-medlemsstater, og for dette formål bør framgangsmåten i
direktivets artikkel 3 nr. 7 anvendes -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Medlemsstatene skal utvide det rettslige vern av
halvlederprodukters kretsmønstre fastsatt i direktiv 87/54/EØF
som følger:

a) fysiske personer som er borgere av en stat som er part i
avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon,
eller har sitt vanlige bosted på territoriet til en stat som er
part i avtalen, skal behandles som borgere av en
medlemsstat,

b) selskaper og andre juridiske personer som har en regulær
virksomhet der det frambringes kretsmønstre eller
framstilles integrerte kretser, på territoriet til en stat som er
part i avtalen om opprettelse av Verdens handels-
organisasjon, skal behandles som selskaper og andre
juridiske personer som har en regulær industriell eller
ervervsmessig virksomhet på territoriet til en medlemsstat.

Artikkel 2
1. Dette vedtak trer i kraft 1. januar 1995.

2. Vedtaket får anvendelse fra 1. januar 1996.

3. Fra den dato dette vedtak får anvendelse, oppheves de
bestemmelser i første rådsvedtak 90/510/EØF av 9. oktober 1990
om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters
kretsmønstre til å omfatte personer fra visse stater og territorier(1)
som utvider vernet fastsatt i direktiv 87/54/EØF til å omfatte
stater eller territorier som er part i avtalen om opprettelse av
Verdens handelsorganisasjon.

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

RÅDSVEDTAK

av 22. desember 1994

om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte borgere
av medlemsstater i Verdens handelsorganisasjon(*)

(94/824/EF)

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1994.

For Rådet

H. SEEHOFER

Formann
(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 349 av 31.12.1994, s. 201,

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/95 av 22. juni 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 24 av 27.1.1987, s. 36.

(2) EFT nr. L 285 av 17.10.1990, s. 29. Vedtaket endret ved vedtak 93/17/
EØF (EFT nr. L 11 av 19.1.1993, s. 22).
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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 XVIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

I henhold til protokoll 14 om sosialpolitikk vedlagt traktaten om
opprettelse av Det europeiske fellesskap, har medlemsstatene i
Det europeiske fellesskap, med unntak av Det forente kongerike
Storbritannia og Nord-Irland, inngått en avtale om sosialpolitikk.

Rådet har i henhold til artikkel 2 nr. 2 i avtalen om sosialpolitikk
vedtatt direktiv 94/45/EF av 22. september 1994 om opprettelse
av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak
som omfatter virksomheter i flere medlemsstater og i konserner
som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å
informere og konsultere arbeidstakere(2).Denne rettsakten får i
henhold til protokoll 14 artikkel 2 ikke anvendelse for Det forente
kongerike Storbritannia og Nord-Irland.

Rådsdirektiv 94/45/EF skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 26 (rådsdirektiv 92/56/EØF)
skal nytt nr. 27 lyde:

“27. 394 L 0045: Rådsdirektiv 94/45/EF av 22. september 1994
om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en
framgangsmåte i foretak som omfatter virksomheter i flere
medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere
medlemsstater, med sikte på å informere og konsultere
arbeidstakere (EFT nr. L 254 av 30.9.1994, s. 64)*)”.

“*) Dette direktiv får ikke anvendelse for Det forente kongerike
Storbritannia og Nord-Irland.”

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/45/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. oktober 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

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

(2) EFT nr. L 254 av 30.9.1994, s. 64.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 55/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

96/EØS/25/18
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til avtalen om sosial- og arbeidslivspolitikken
vedlagt protokoll nr. 14 om sosial- og arbeidslivspolitikken, som
er vedlagt traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,
særlig artikkel 2 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

På grunnlag av protokollen om sosial- og arbeidslivspolitikken
vedlagt traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap
har Kongeriket Belgia, Kongeriket Danmark, Forbunds-
republikken Tyskland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania,
Den franske republikk, Irland, Den italienske republikk,
Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriket Nederland og
Republikken Portugal (heretter kalt «medlemsstatene»), som
ønsker å gjennomføre Sosialpakten av 1989, inngått en avtale
om sosial- og arbeidslivspolitikken.

I henhold til artikkel 2 nr. 2 i nevnte avtale kan Rådet i direktiver
vedta minstekrav.

I henhold til avtalens artikkel 1 har Fellesskapet og
medlemsstatene særlig som mål å fremme dialogen mellom
partene i arbeidslivet.

Punkt 17 i Pakten om grunnleggende sosiale rettigheter for
arbeidstakere fastsetter blant annet at «informasjon, konsultasjon
og deltakelse for arbeidstakerne skal utvikles etter egnede
retningslinjer, idet det tas hensyn til gjeldende praksis i de ulike
medlemsstater». I henhold til pakten «skal dette særlig gjelde
foretak eller konserner som omfatter foretak eller virksomheter i
to eller flere medlemsstater».

Til tross for bred enighet hos flertallet av medlemsstatene har
Rådet ikke vært i stand til å treffe beslutning om forslaget til
direktiv om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg i foretak
som omfatter virksomhet i flere medlemsstater eller i konserner
som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å
informere og konsultere arbeidstakere(4), som endret 3. desember
1991(5).

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i avtalen om sosial- og
arbeidslivspolitikken har Kommisjonen konsultert partene i
arbeidslivet på fellesskapsplan om mulige retningslinjer for
fellesskapstiltak for informasjon til og konsultasjon av
arbeidstakere i foretak som omfatter virksomhet i flere
medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere
medlemsstater.

Kommisjonen mente etter denne konsultasjonen at det var
ønskelig med et fellesskapstiltak, og konsulterte på nytt partene
i arbeidslivet om innholdet i det påtenkte forslaget i samsvar
med artikkel 3 nr. 3 i nevnte avtale, og partene har avgitt uttalelse
til Kommisjonen.

Etter denne andre konsultasjonsfasen har partene i arbeidslivet
ikke underrettet Kommisjonen om at de ønsker å iverksette
framgangsmåten som kan føre til inngåelse av en avtale, som
fastsatt i artikkel 4 i nevnte avtale.

Det indre markeds virkemåte innebærer en prosess med
foretakssammenslutninger, fusjoner over landegrensene,
overtakelser og fellesforetak, og det vil dermed oppstå foretak
som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og konserner som
omfatter foretak i flere medlemsstater. For å sikre en harmonisk
utvikling av den økonomiske virksomhet, må foretak og
konserner som opererer i flere medlemsstater, informere og
konsultere representanter for de arbeidstakere som berøres av
deres beslutninger.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 254 av 30.9.1994, s. 64, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 135 av 18.5.1994, s. 8 og EFT nr. C 199 av 21.7.1994, s. 10.

(2) Uttalelse avgitt 1. juni 1994 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(3) Europaparlamentets uttalelse av 4. mai 1994 (EFT nr. C 205 av
25.7.1994), Rådets felles holdning av 18. juli 1994 (EFT nr. C 244 av
31.8.1994, s. 37).

RÅDSDIREKTIV 94/45/EF

av 22. september 1994

om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak som
omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere

medlemsstater, med sikte på å informere og konsultere arbeidstakere(*)

(4) EFT nr. C 39 av 15.2.1991, s. 10.

(5) EFT nr. C 336 av 31.12.1991, s. 11.
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 00Arbeidstakernes representanter kan dessuten beslutte ikke å søke
om at det opprettes et europeisk samarbeidsutvalg, eller de berørte
parter kan enes om andre framgangsmåter for informasjon til og
konsultasjon av arbeidstakere over landegrensene.

Uten at det berører partenes mulighet til å beslutte noe annet, bør
det europeiske samarbeidsutvalg som opprettes i mangel av en
avtale mellom partene, for å oppfylle målet med dette direktiv
informeres og konsulteres om foretakets eller konsernets
virksomhet for å kunne vurdere den mulige innvirkning på
arbeidstakernes interesser i minst to forskjellige medlemsstater.
For dette formål bør foretaket eller det foretak som utøver
kontroll, ha plikt til å gi arbeidstakernes utpekte representanter
generelle opplysninger som berører arbeidstakernes interesser,
og særlig opplysninger om sider ved foretakets eller konsernets
virksomhet som berører arbeidstakernes interesser. Det
europeiske samarbeidsutvalg bør kunne avgi uttalelse etter dette
møtet.

Arbeidstakernes utpekte representanter må snarest mulig
informeres og konsulteres om visse vedtak som har særlig
betydning for arbeidstakernes interesser.

Det bør fastsettes at arbeidstakernes representanter når de ivaretar
sine oppgaver innenfor rammen av direktivet, skal nyte samme
vern og ha lignende garantier som arbeidstakernes representanter
har i henhold til lovgivning og/eller praksis i den stat de er
sysselsatt i. De må ikke være gjenstand for noen form for
forskjellsbehandling som følge av den legitime utøvelsen av sin
virksomhet, og bør nyte godt av et passende vern mot oppsigelse
og andre sanksjoner.

Dersom et foretak eller et foretak i et konsern som utøver kontroll,
har sin hovedadministrasjon utenfor medlemsstatenes territorium,
bør bestemmelsene om informasjon og konsultasjon fastsatt i
dette direktiv gjennomføres av foretakets representant i en
medlemsstat, som eventuelt utpekes til dette, eller i mangel av
en slik representant, av den virksomheten eller det kontrollerte
foretak som sysselsetter flest arbeidstakere i medlemsstatene.

Det bør gis særskilt behandling til foretak som omfatter
virksomhet i flere medlemsstater og konserner som omfatter
foretak i flere medlemsstater, der det allerede på tidspunktet for
iverksettingen av dette direktiv foreligger en avtale som gjelder
for alle arbeidstakere, om informasjon til og konsultasjon av
arbeidstakere over landegrensene.

Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak i tilfelle bestemmelsene
i dette direktiv ikke håndheves -

De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av
arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning eller
praksis, er ofte ikke tilpasset den grenseoverskridende struktur i
det foretak som tar beslutninger av betydning for disse
arbeidstakerne. Dette kan føre til ulik behandling av arbeidstakere
som berøres av beslutninger som treffes i ett og samme foretak
eller i ett og samme konsern.

Det bør vedtas hensiktsmessige bestemmelser for å sikre at
arbeidstakere i foretak som omfatter virksomhet i flere
medlemsstater eller i konserner som omfatter foretak i flere
medlemsstater, informeres og konsulteres på behørig vis når
beslutninger som berører dem, tas i en annen medlemsstat enn
den de arbeider i.

For å sikre at arbeidstakere i foretak eller i konserner som driver
virksomhet i flere medlemsstater, informeres og konsulteres på
behørig vis, er det nødvendig å opprette et europeisk samarbeids-
utvalg eller innføre andre egnede framgangsmåter med henblikk
på informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere over
landegrensene.

For dette formål er det nødvendig å definere begrepet foretak
som utøver kontroll, som bare gjelder dette direktiv, og som ikke
foregriper definisjoner av begrepene konsern og kontroll som
måtte bli vedtatt i tekster som utarbeides senere.

Mekanismene for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere
i disse foretakene eller konsernene bør omfatte alle virksomhetene
eller eventuelt alle foretakene i konsernet som ligger i
medlemsstatene, uansett om foretaket eller det foretak i konsernet
som utøver kontroll, har sin hovedadministrasjon på eller utenfor
medlemsstatenes territorium.

I samsvar med prinsippet om partenes uavhengighet er det
arbeidstakernes representanter og ledelsen i foretaket eller i det
foretak i et konsern som utøver kontroll, som inngår avtale om
hvilken form for europeisk samarbeidsutvalg eller andre
framgangsmåter for informasjon og konsultasjon som skal
innføres, om sammensetning, oppgaver, arbeidsmåte,
framgangsmåter og finansieringskilder, slik at de kan tilpasses
deres egen særskilte situasjon.

I samsvar med nærhetsprinsippet er det medlemsstatene som skal
bestemme hvem som er arbeidstakernes representanter, og som
særlig skal fastsette, dersom de finner det hensiktsmessig, en
likevektig representasjon av forskjellige kategorier av
arbeidstakere.

Det bør likevel fastsettes visse sekundære krav som skal gjelde
dersom partene treffer beslutning om det i tilfelle
hovedadministrasjonen avviser å innlede forhandlinger eller
dersom slike forhandlinger ikke har ført til en avtale.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVSNITT I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1
Formål

1. Formålet med dette direktiv er å bedre arbeidstakernes rett
til informasjon og konsultasjon i foretak som omfatter virksomhet
i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere
medlemsstater.

2. For dette formål skal det opprettes et europeisk samarbeids-
utvalg eller en framgangsmåte for informasjon til og konsultasjon
av arbeidstakere i hvert foretak som omfatter virksomhet i flere
medlemsstater eller i hvert konsern som omfatter foretak i flere
medlemsstater, når det anmodes om dette etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 5 nr. 1, med det formål å informere og konsultere
arbeidstakere på de vilkår, på den måte og med de virkninger
som er fastsatt i dette direktiv.

3. Når et konsern som omfatter foretak i flere medlemsstater,
som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c), omfatter ett eller flere
foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater eller
konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, som
definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) eller c), skal det uten hensyn
til artikkel 2 opprettes et europeisk samarbeidsutvalg på
konsernplan, med mindre noe annet er bestemt i avtalene nevnt i
artikkel 6.

4. Med mindre avtalene nevnt i artikkel 6 fastsetter et bredere
virkeområde, skal de europeiske samarbeidsutvalgs myndighet
og kompetanse og omfanget av framgangsmåtene for informasjon
til og konsultasjon av arbeidstakere som innføres for å
virkeliggjøre målet nevnt i nr. 1, når det gjelder et foretak som
omfatter virksomhet i flere medlemsstater, omfatte alle
virksomheter som ligger i medlemsstatene og, når det gjelder et
konsern som omfatter foretak i flere medlemsstater, alle foretak
i konsernet som ligger i medlemsstatene.

5. Medlemsstatene kan fastsette at dette direktiv ikke skal få
anvendelse for mannskap i handelsflåten.

Artikkel 2
Definisjoner

1. I dette direktiv menes med

a) «foretak som omfatter virksomhet i flere
medlemsstater»: et foretak med minst 1 000 arbeids-
takere i medlemsstatene og minst 150 arbeidstakere i
hver av minst to medlemsstater,

b) «konsern»: et konsern som består av et foretak som
utøver kontroll, og av de kontrollerte foretak,

c) «konsern som omfatter foretak i flere medlemsstater»:
et konsern som oppfyller følgende vilkår:

- det sysselsetter minst 1 000 arbeidstakere i
medlemsstatene,

- det omfatter minst to foretak i forskjellige
medlemsstater, og

- minst ett foretak i konsernet sysselsetter minst
150 arbeidstakere i én medlemsstat og minst ett
annet foretak i konsernet sysselsetter minst 150
arbeidstakere i en annen medlemsstat,

d) «representanter for arbeidstakerne»: representanter for
arbeidstakerne fastsatt i nasjonal lovgivning og/eller
praksis,

e) «hovedadministrasjon»: hovedadministrasjonen for
foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater
eller, dersom det dreier seg om et konsern som
omfatter foretak i flere medlemsstater, det foretak som
utøver kontroll,

f) «konsultasjon»: utveksling av synspunkter og
etablering av en dialog mellom representanter for
arbeidstakerne og hovedadministrasjonen eller ethvert
annet mer egnet ledelsesnivå,

g) «europeisk samarbeidsutvalg»: det utvalg som
opprettes i samsvar med artikkel 1 nr. 2 eller
bestemmelsene i tillegget, med sikte på å informere
og konsultere arbeidstakerne,

h) «særlig forhandlingsorgan»: organ som opprettes i
samsvar med artikkel 5 nr. 2 for å forhandle med
hovedadministrasjonen om opprettelse av et europeisk
samarbeidsutvalg eller innføring av en framgangsmåte
for å informere og konsultere arbeidstakere i samsvar
med artikkel 1 nr. 2.

2. I dette direktiv skal terskelen for antall ansatte fastsettes på
grunnlag av det gjennomsnittlige antall arbeidstakere, herunder
arbeidstakere på deltid, som har vært ansatt i de to foregående
år, beregnet i henhold til nasjonal lovgivning og/eller praksis.

Artikkel 3
Definisjon av begrepet «foretak som utøver kontroll»

1. I dette direktiv menes med «foretak som utøver kontroll»
et foretak som kan utøve en dominerende innflytelse på et annet
foretak («det kontrollerte foretak») i kraft av f.eks. eierskap,
finansiell deltakelse eller de regler det er underlagt.

2. Med mindre det motsatte bevises, forutsettes evnen til å
utøve dominerende innflytelse å foreligge når et foretak direkte
eller indirekte i forhold til et annet foretak
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 00a) eier størstedelen av foretakets tegnede kapital, eller

b) kontrollerer flertallet av stemmene som er knyttet til
foretakets kapitalandeler, eller

c) kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i
foretakets administrasjons- eller ledelsesorgan eller
tilsynsråd.

3. I nr. 2 skal de rettigheter et foretak som utøver kontroll har
med hensyn til avstemming og utnevning, omfatte rettighetene
til ethvert annet kontrollert foretak og til enhver person eller
ethvert organ som opptrer i eget navn, men på vegne av det foretak
som utøver kontroll, eller ethvert annet kontrollert foretak.

4. Uten hensyn til nr. 1 og 2 er et foretak ikke et «foretak som
utøver kontroll» av et annet foretak det har eierandeler i når det
dreier seg om et foretak nevnt i artikkel 3 nr. 5 bokstav a) eller c)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 av 21. desember 1989 om
kontroll med foretakssammenslutninger(1).

5. Det foreligger ikke dominerende innflytelse når det bare er
tale om at en person som har fullmakt, utfører sine oppgaver i
henhold til en medlemsstats lovgivning om avvikling, konkurs,
insolvens, betalingsstans, akkord eller lignende framgangsmåter.

6. Den lovgivning som gjelder for å fastsette om et foretak er
et «foretak som utøver kontroll», skal være lovgivningen i den
medlemsstat som foretaket hører inn under.

Dersom foretaket ikke hører inn under en medlemsstats
lovgivning, anvendes lovgivningen i den medlemsstat der
foretakets representant eller, i mangel av en slik representant,
hovedadministrasjonen for det foretak i konsernet som
sysselsetter flest arbeidstakere, befinner seg.

7. Dersom det i tilfelle lovkonflikt ved anvendelse av nr. 2 er
to eller flere foretak i et konsern som oppfyller ett eller flere av
kravene fastsatt i samme nr. 2, skal det foretak som oppfyller
kravet fastsatt i nr. 2 bokstav c), anses som det foretak som utøver
kontroll, med mindre det bevises at et annet foretak kan utøve en
dominerende innflytelse.

AVSNITT II

OPPRETTELSE AV ET EUROPEISK
SAMARBEIDSUTVALG ELLER EN

FRAMGANGSMÅTE FOR INFORMASJON TIL OG
KONSULTASJON AV ARBEIDSTAKERE

Artikkel 4
Ansvar for opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg

eller en framgangsmåte for informasjon til og konsultasjon
av arbeidstakere

1. Hovedadministrasjonen er ansvarlig for å tilrettelegge
vilkårene og skaffe midlene som er nødvendige for opprettelse

av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte for
informasjon og konsultasjon, som nevnt i artikkel 1 nr. 2, i et
foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater eller i et
konsern som omfatter foretak i flere medlemsstater.

2. Dersom hovedadministrasjonen ikke ligger i en
medlemsstat, skal hovedadministrasjonens representant i en
medlemsstat, som eventuelt utpekes, ha ansvaret nevnt i nr. 1.

Dersom en slik representant ikke finnes, skal ledelsen i den
virksomheten eller i det foretak i konsernet som sysselsetter flest
arbeidstakere i en medlemsstat, ha ansvaret nevnt i nr. 1.

3. I dette direktiv skal representanten eller representantene
eller, i mangel av slike representanter, ledelsen nevnt i nr. 2 annet
ledd, anses som hovedadministrasjonen.

Artikkel 5
Særlig forhandlingsorgan

1. Med sikte på å virkeliggjøre målet nevnt i artikkel 1 nr. 1,
skal hovedadministrasjonen innlede forhandlinger for å opprette
et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte for
informasjon og konsultasjon på eget initiativ eller på skriftlig
anmodning fra minst hundre arbeidstakere eller deres
representanter i minst to foretak eller virksomheter i minst to
forskjellige medlemsstater.

2. For dette formål skal det opprettes et særlig forhandlings-
organ i samsvar med følgende retningslinjer:

a) Medlemsstatene skal fastsette hvordan medlemmene av det
særlige forhandlingsorgan skal velges eller utpekes på deres
område.

Medlemsstatene skal fastsette at arbeidstakere i foretak og/
eller virksomheter der det av årsaker som ikke skyldes
arbeidstakerne, ikke finnes representanter for
arbeidstakerne, selv har rett til å velge eller utpeke
medlemmene i det særlige forhandlingsorgan.

Annet ledd skal ikke berøre nasjonal lovgivning og/eller
praksis som fastsetter terskler for opprettelse av en instans
for arbeidstakernes representasjon.

b) Det særlige forhandlingsorgan skal bestå av minst tre og
høyst 17 medlemmer.

c) Ved valget og utpekingen skal det sikres

- for det første at hver medlemsstat der det foretak som
omfatter virksomhet i flere medlemsstater, har én eller
flere virksomheter, eller der det konsern som omfatter
foretak i flere medlemsstater, har det eller de foretak
som utøver kontroll eller ett eller flere kontrollerte
foretak, er representert med ett medlem,

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1.
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- for det andre at ytterligere medlemmer er representert
i forhold til antall arbeidstakere i virksomhetene,
foretaket som utøver kontroll, eller de kontrollerte
foretak som fastsatt ved lovgivning i den medlemsstat
der hovedad-ministrasjonen er beliggende.

d) Hovedadministrasjonen og den lokale ledelse skal
underrettes om sammensetningen av det særlige
forhandlingsorgan.

3. Det særlige forhandlingsorgan skal sammen med hovedad-
ministrasjonen ha til oppgave ved skriftlig avtale å fastlegge det
eller de europeiske samarbeidsutvalgs virkeområde, sammen-
setning, myndighet og mandatperiode eller retningslinjene for
gjennomføring av en framgangsmåte for informasjon til og
konsultasjon av arbeidstakere.

4. Med sikte på inngåelse av en avtale i samsvar med artikkel
6 skal hovedadministrasjonen innkalle til et møte med det særlige
forhandlingsorgan. Det skal underrette de lokale ledelser om
dette.

Ved forhandlingene kan det særlige forhandlingsorgan bistås av
sakkyndige etter eget valg.

5. Det særlige forhandlingsorgan kan med minst to tredeler
av stemmene beslutte ikke å innlede forhandlinger i samsvar med
nr. 4 eller å avbryte forhandlinger som allerede er påbegynt.

En slik beslutning skal stoppe framgangsmåten med sikte på
inngåelse av avtalen nevnt i artikkel 6. Dersom det tas en slik
beslutning, skal bestemmelsene i vedlegget ikke gjelde.

En ny anmodning om å innkalle det særlige forhandlingorgan
kan tidligst framsettes to år etter nevnte beslutning, med mindre
de berørte parter fastsetter et kortere tidsrom.

6. Utgifter i forbindelse med forhandlingene nevnt i nr. 3 og
4 skal dekkes av hovedadministrasjonen, slik at det særlige
forhandlingsorgan kan utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig
måte.

I samsvar med dette prinsippet kan medlemsstatene fastsette
budsjettregler for driften av det særlige forhandlingsorgan. De
kan særlig fastsette at utgiftene til bare én sakkyndig skal dekkes.

Artikkel 6
Avtalens innhold

1. Hovedadministrasjonen og det særlige forhandlingsorgan
skal forhandle i en samarbeidsånd med sikte på å komme fram
til en avtale om de nærmere retningslinjer for gjennomføring av
den informasjon og konsultasjon som er omhandlet i artikkel 1
nr. 1.

2. Uten at det berører avtalepartenes uavhengighet, skal
avtalen nevnt i nr. 1, som er inngått skriftlig mellom
hovedadministrasjonen og det særlige forhandlingorgan, fastsette

a) hvilke foretak i det konsern som omfatter foretak i flere
medlemsstater, eller virksomheter i det foretak som omfatter
virksomhet i flere medlemsstater, som omfattes av avtalen,

b) sammensetningen av det europeiske samarbeidsutvalg,
antall medlemmer, fordeling av plasser og mandatperioden,

c) det europeiske samarbeidsutvalgs myndighet og
framgangsmåten for informasjon og konsultasjon,

d) sted, hyppighet og varighet av det europeiske
samarbeidsutvalgs møter,

e) de finansielle og materielle ressurser som skal stilles til
rådighet for det europeiske samarbeidsutvalg,

f) avtalens varighet og framgangsmåten for refor-handling av
den.

3. Hovedadministrasjonen og det særlige forhandlingsorgan
kan skriftlig vedta å opprette én eller flere framgangsmåter for
informasjon og konsultasjon i stedet for å opprette et europeisk
samarbeidsutvalg.

Avtalen skal fastsette retningslinjer for hvordan arbeidstakernes
representanter har rett til å møtes for å utveksle synspunkter på
de opplysninger de mottar.

Disse opplysningene skal særlig dreie seg om grenseover-
skridende spørsmål som i betydelig grad påvirker arbeidstakernes
interesser.

4. Avtalene nevnt i nr. 2 og 3 skal ikke omfattes av de
sekundære krav i vedlegget, med mindre avtalene inneholder
andre bestemmelser.

5. For å inngå avtalene nevnt i nr. 2 og 3 skal det særlige
forhandlingsorganet treffe sin beslutning med et flertall av sine
medlemmer.

Artikkel 7
Sekundære krav

1. For å virkeliggjøre målet nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal de
sekundære krav fastsatt i lovgivningen i den medlemsstat der
hovedadministrasjonen ligger, få anvendelse

- når hovedadministrasjonen og det særlige forhandlings-
organ beslutter det, eller
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 00Hovedadministrasjonen og det europeiske samarbeidsutvalg skal
arbeide i en samarbeidsånd med respekt for begge parters
respektive rettigheter og forpliktelser.

Det samme gjelder for samarbeidet mellom hovedad-
ministrasjonen og arbeidstakernes representanter innenfor
rammen av en framgangsmåte for informasjon til og konsultasjon
av arbeidstakere.

Artikkel 10
Vern av arbeidstakernes representanter

Medlemmene av det særlige forhandlingsorgan, medlemmene
av det europeiske samarbeidsutvalg og arbeidstakernes
representanter, som ivaretar sine oppgaver etter framgangsmåten
nevnt i artikkel 6 nr. 3, skal nyte godt av det samme vern og ha
lignende garantier som arbeidstakernes representanter har i
henhold til nasjonal lovgivning og/eller praksis i den stat de er
sysselsatt i.

Dette gjelder særlig deltaking i møter i det særlige
forhandlingsorgan eller i det europeiske samarbeidsutvalg eller
ethvert annet møte innenfor rammen av avtalen nevnt i artikkel
6 nr. 3, og betaling av lønninger til de medlemmer som er ansatt
i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater, eller i
konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, ved
nødvendig fravær i forbindelse med at de utfører sine oppgaver.

Artikkel 11
Overholdelse av dette direktiv

1. Hver medlemsstat skal sørge for at ledelsen i virksomhetene
til foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i
konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, som ligger
på medlemsstatens område, og representantene for disses
arbeidstakere eller eventuelt arbeidstakerne selv, oppfyller
forpliktelsene fastsatt i dette direktiv, uansett om
hovedadministrasjonen ligger på medlemsstatens område eller
ikke.

2. Medlemsstatene skal på anmodning fra de parter som
berøres av dette direktiv, sørge for at foretakene gjør tilgjengelig
opplysninger om antall arbeidstakere nevnt i artikkel 2 nr. 1
bokstav a) og c).

3. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak dersom direktivet
ikke etterkommes; de skal særlig sørge for at det finnes adminis-
trative eller rettslige framgangsmåter som gjør det mulig å
håndheve overholdelsen av forpliktelsene i dette direktiv.

4. Medlemsstatene skal, når de anvender artikkel 8, fastsette
administrative eller rettslige framgangsmåter for klagebehandling
som arbeidstakernes representanter kan anvende når
hovedadministrasjonen forlanger fortrolighet eller ikke gir
opplysninger i samsvar med nevnte artikkel.

Disse framgangsmåtene kan omfatte framgangsmåter som har
til formål å sikre fortrolig behandling av de aktuelle opplysninger.

- når hovedadministrasjonen avviser å innlede forhandlinger
innen en frist på seks måneder fra tidspunktet for
anmodningen nevnt i artikkel 5 nr. 1, eller

- når partene innen en frist på tre år fra tidspunktet for denne
anmodningen ikke har vært i stand til å inngå en avtale slik
det er fastsatt i artikkel 6, og når det særlige
forhandlingsorgan ikke har truffet den beslutning som er
omhandlet i artikkel 5 nr. 5.

2. De sekundære krav nevnt i nr. 1, slik de er vedtatt i
medlemsstatenes lovgivning, skal oppfylle bestemmelsene i
vedlegget.

AVSNITT III

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 8
Fortrolige opplysninger

1. Medlemsstatene skal fastsette at medlemmene av det særlige
forhandlingsorgan og av det europeiske samarbeidsutvalg, samt
de sakkyndige som eventuelt bistår dem, ikke tillates å røpe
opplysninger som de uttrykkelig har mottatt som fortrolige
opplysninger.

Det samme gjelder for arbeidstakernes representanter innenfor
rammen av en framgangsmåte for informasjon og konsultasjon.

Denne forpliktelse skal gjelde også etter utløpet av
mandatperioden, uansett hvor personene nevnt i første og annet
ledd befinner seg.

2. Hver medlemsstat skal i særskilte tilfeller og på de vilkår
og innenfor de grenser som er fastsatt i den nasjonale lovgivning,
fastsette at hovedadministrasjonen som befinner seg på
medlemsstatens territorium, ikke er forpliktet til å formidle
opplysninger som er av en slik art, at de ut fra objektive kriterier
ville være alvorlig til hinder for driften av eller skade de berørte
foretak.

Den berørte medlemsstat kan gjøre et slikt fritak betinget av en
forutgående administrativ eller rettslig tillatelse.

3. Hver medlemsstat kan fastsette særlige bestemmelser for
hovedadministrasjonen i foretak som er etablert på dens
territorium, og som direkte og hovedsakelig arbeider med et
ideologisk siktemål vedrørende informasjon og meningsytring,
på betingelse av at slike særlige bestemmelser allerede finnes i
den nasjonale lovgivning på datoen for vedtakelse av dette
direktiv.

Artikkel 9
Det europeiske samarbeidsutvalgs virkemåte og framgangsmåten
for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere
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Artikkel 12
Forbindelsen mellom dette direktiv og andre bestemmelser
1. Dette direktiv berører ikke bestemmelser som er truffet i
henhold til rådsdirektiv 75/129/EØF av 17. februar 1975 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masse-
oppsigelser(1) og rådsdirektiv 77/187/EØF av 14. februar 1977
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse
av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak,
bedrifter eller deler av bedrifter(2).

2. Dette direktiv berører ikke arbeidstakernes gjeldende rett
til informasjon og konsultasjon i henhold til nasjonal lovgivning.

Artikkel 13
Gjeldende avtaler

1. Med forbehold for nr. 2 skal foretak som omfatter
virksomhet i flere medlemsstater eller konserner som omfatter
foretak i flere medlemsstater, der det på datoen fastsatt i artikkel
14 nr. 1 for gjennomføring av dette direktiv i den berørte
medlemsstat, eller på en tidligere dato, allerede finnes en avtale
som gjelder for alle arbeidstakere om informasjon til og
konsultasjon av arbeidstakere på tvers av landegrensene, ikke
underlegges forpliktelsene fastsatt i dette direktiv.

2. Når avtalene nevnt i nr. 1 utløper, kan partene i disse
avtalene i fellesskap beslutte å fornye dem.

Desom dette ikke er tilfelle, skal bestemmelsene i dette direktiv
få anvendelse.

Artikkel 14
Sluttbestemmelser

1. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest 22. september
1996, eller skal senest på denne dato sørge for at partene i
arbeidslivet ved avtale har innført de nødvendige bestemmelser,
og medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for at de til
enhver tid kan garantere de resultater som er fastsatt ved dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 15
Revisjon foretatt av Kommisjonen

Kommisjonen skal senest 22. september 1999 i samråd med
medlemsstatene og partene i arbeidslivet på europeisk plan foreta
en revisjon av de nærmere regler for gjennomføring av dette
direktiv og særlig undersøke om tersklene for antall ansatte er
passende, med sikte på om nødvendig å forelegge Rådet egnede
endringsforslag.

Artikkel 16
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. september 1994.

For Rådet

N. BLÜM

Formann
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 00VEDLEGG

SEKUNDÆRE KRAV

nevnt i direktivets artikkel 7

1. For å virkeliggjøre målet i artikkel 1 nr. 1 i direktivet, og i de tilfeller som er fastsatt i artikkel 7 nr.
1 i direktivet, opprettes det et europeisk samarbeidsutvalg hvis sammensetning og ansvarsområde
skal underlegges følgende regler:

a) det europeiske samarbeidsutvalgs ansvarsområde skal begrenses til informasjon og
konsultasjon i saker som vedrører foretaket som omfatter virksomhet i flere medlemsstater
eller konsernet som omfatter foretak i flere medlemsstater, som helhet eller minst to
virksomheter eller foretak i konsernet som ligger i forskjellige medlemsstater.

For de foretak eller konserner som er nevnt i artikkel 4 nr. 2, skal det europeiske
samarbeidsutvalgs ansvarsområde begrenses til saker som vedrører alle virksomhetene eller
alle foretakene i det konsern som ligger i medlemsstatene, eller som vedrører minst to
virksomheter eller foretak i det konsern som ligger i forskjellige medlemsstater,

b) det europeiske samarbeidsutvalg skal være sammensatt av arbeidstakere fra det foretak som
omfatter virksomhet i flere medlemsstater eller det konsern som omfatter foretak i flere
medlemsstater, som velges eller utpekes i deres midte av arbeidstakernes representanter eller,
i mangel av slike, alle arbeidstakerne.

Medlemmene av det europeiske samarbeidsutvalg skal velges eller utpekes i samsvar med
nasjonal lovgivning og/eller praksis,

c) det europeiske samarbeidsutvalg skal bestå av minst tre og høyst tretti medlemmer.

Dersom dets størrelse berettiger det, skal utvalget i sin midte velge en særskilt komité som
skal bestå av høyst tre medlemmer.

Utvalget fastsetter sin forretningsorden,

d) ved valget eller utpekingen av medlemmene av det europeiske samarbeidsutvalg skal det
sikres:

- for det første, at det er ett medlem for hver medlemsstat der det foretak som omfatter
virksomhet i flere medlemsstater, har én eller flere virksomheter, eller der det konsern
som omfatter foretak i flere medlemsstater, har det foretak som utøver kontroll, eller ett
eller flere kontrollerte foretak,

- for det andre, at ytterligere medlemmer er representert i forhold til antall arbeidstakere
i virksomhetene, det foretak som utøver kontroll eller de kontrollerte foretak som fastsatt
i lovgivningen i den medlemsstat der hovedadministrasjonen befinner seg,

e) hovedadministrasjonen og ethvert annet mer egnet ledelsesnivå skal underrettes om
sammensetningen av det europeiske samarbeidsutvalg,

f) fire år etter at det europeiske samarbeidsutvalg er opprettet skal det undersøke om det skal
innledes forhandlinger med sikte på å inngå avtalen nevnt i direktivets artikkel 6, eller om de
sekundære krav vedtatt i samsvar med dette vedlegg skal opprettholdes.

Artikkel 6 og 7 i direktivet får tilsvarende anvendelse dersom det vedtas å forhandle en avtale
i samsvar med direktivets artikkel 6, og i så fall skal uttrykket «det særlige forhandlingsorgan»
erstattes med «det europeiske samarbeidsutvalg».
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2. Det europeiske samarbeidsutvalg skal ha rett til å ha møte med hovedadministrasjonen én gang i året for på
grunnlag av en rapport utarbeidet av hovedadministrasjonen å bli informert og konsultert om utviklingen i
virksomheten til det foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater eller det konsern som omfatter foretak
i flere medlemsstater, og om framtidsutsiktene. De lokale ledelser skal underrettes om dette.

Møtet skal særlig dreie seg om foretakets eller konsernets struktur, den økonomiske og finansielle situasjon, den
forventede utvikling av virksomheten, produksjon og salg, sysselsettingssituasjonen og dens sannsynlige utvikling,
investeringer, vesentlige endringer i organisasjonen, innføring av nye arbeidsmetoder eller nye produksjonsprosesser,
produksjonsoverføringer, fusjoner, reduksjon av størrelsen eller avvikling av foretak, virksomheter eller vesentlige
deler av dem samt masseoppsigelser.

3. I tilfelle uvanlige omstendigheter som i betydelig grad berører arbeidstakernes interesser, særlig i forbindelse med
flytting, avvikling av foretak eller virksomheter eller masseoppsigelser, skal den særskilte komité, eller dersom en
slik ikke finnes, det europeiske samarbeidsutvalg, ha krav på å bli underrettet. Det skal på anmodning ha rett til å
møte hovedadministrasjonen eller ethvert annet mer egnet ledelsesnivå i det foretak som omfatter virksomhet i
flere medlemsstater eller i det konsern som omfatter foretak i flere medlemsstater, som har myndighet til å treffe
selvstendige beslutninger med sikte på å bli informert og konsultert om tiltak som i vesentlig grad berører
arbeidstakernes interesser.

I møtet med den særskilte komité skal også de medlemmer av det europeiske samarbeidsutvalg som er valgt eller
utpekt av virksomhetene og/eller foretakene som er direkte berørt av disse tiltakene, ha rett til å delta.

Dette informasjons- og konsultasjonsmøtet skal finne sted snarest mulig på grunnlag av en rapport utarbeidet av
hovedadministrasjonen eller av ethvert annet egnet ledelsesnivå i det foretak som omfatter virksomhet i flere
medlemsstater eller i det konsern som omfatter foretak i flere medlemsstater, og som det kan avgis uttalelse om
etter møtet eller innen rimelig tid.

Dette møtet skal ikke berøre hovedadministrasjonens særlige rettigheter.

4. Medlemsstatene kan fastsette regler om ledelsen av informasjons- og konsultasjonsmøtene.

Før møtene med hovedadministrasjonen skal det europeiske samarbeidsutvalg eller den sæskilte komité, som
eventuelt er utvidet i samsvar med punkt 3 annet ledd, ha lov til å møtes uten at den berørte administrasjon er til
stede.

5. Med forbehold for direktivets artikkel 8 skal medlemmene av det europeiske samarbeidsutvalg underrette
arbeidstakernes representanter i virksomhetene eller i foretakene i et konsern som omfatter foretak i flere
medlemsstater eller, i mangel av representanter, alle arbeidstakerne, om innholdet og resultatet av framgangsmåten
for informasjon og konsultasjon iverksatt i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg.

6. Det europeiske samarbeidsutvalg eller den særskilte komité kan bistås av sakkyndige etter eget valg, forutsatt at
det er nødvendig for at den kan utføre sine oppgaver.

7. Driftsutgiftene til det europeiske samarbeidsutvalg skal dekkes av hovedadministrasjonen.

Den berørte hovedadministrasjon skal stille nødvendige finansielle og materielle midler til rådighet for medlemmene
i det europeiske samarbeidsutvalg, slik at de kan ivareta sine oppgaver på en passende måte.

Hovedadministrasjonen skal, med mindre noe annet er avtalt, særlig dekke utgifter til tilrettelegging av møtene og
tolking, samt oppholds- og reiseutgifter for medlemmer av det europeiske samarbeidsutvalg og den særskilte
komité.

I samsvar med disse prinsippene kan medlemsstatene fastsette budsjettregler for driften av det europeiske
samarbeidsutvalg. De kan særlig fastsette at utgiftene til bare én sakkyndig skal dekkes.
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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

EFTAs overvåkningsorgan har ved vedtak av 6. mars 1996
besluttet å innføre nye regler om statsstøtte til industrien for
produksjon av syntetiske fibre. I saksbehandlingsregler og
materielle regler på statsstøtteområdet(1), vedtatt
19. januar 1994(2), sist endret 6. desember 1995(3), gjøres derfor
følgende endringer:

Kapittel 22 i retningslinjene for statsstøtte skal lyde:

“22. Støtte til industrien for produksjon av syntetiske fibre(4)

22.1. KONTROLLENS VIRKEOMRÅDE

1) Reglene om støtte til industrien for produksjon av syntetiske
fibre fastsatt nedenfor får, uavhengig av det tiltenkte
mottakerforetakets størrelse, anvendelse på alle typer støtte,
unntatt støtte til yrkesopplæring/omskolering tildelt under
ordninger som er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan,
og støtte tildelt under ordninger som er godkjent av EFTAs
overvåknings-organ og kommer inn under enten reglene
om støtte til miljøvern(5) eller reglene om støtte til forskning
og utvikling(6).

2) Med hensyn til de ulike fiber- og garntyper, deres
polymerbasis og endelige anvendelse, får reglene
anvendelse på alle typer stapelfiber og filamentgarn basert
på polyester, polyamid, akryl eller poly-propylen,
uavhengig av produktenes endelige anvendelse.

3) Med hensyn til produksjonsprosesser får reglene anvendelse
på støtte som ytes direkte til ekstrudering og teksturering,

eller til polymerisering (herunder polykondensasjon) når
denne prosessen inngår i ekstruderingen på maskinnivå,
samt støtte som ytes direkte til en hjelpeprosess som i den
aktuelle næringsvirksomhet normalt er knyttet til
ekstruderings- eller tekstureringskapasiteten på maskinnivå.

4) Reglene får ikke anvendelse på støtte som ytes direkte til
prosesser på produksjonsledd før polymeriseringen, f.eks.
monomerproduksjon. Reglene får heller ikke anvendelse
på prosesser på produksjonsledd etter ekstrudering/
teksturering som i den aktuelle næringsvirksomhet normalt
ikke er knyttet til ekstruderings- eller teksturerings-
kapasiteten på maskinnivå. Endelig får reglene ikke
anvendelse på garnekstruderings-prosesser der det
ekstruderte garnet bare er et mellomstadium i produksjonen,
før det dannes et spinnflor som produseres til ikke-vevde
tekstiler. Ikke-vevde tekstiler er et område med stadig
innovasjon og rask vekst, og maskiner som brukes til
ekstrudering av denne type garn, kan ikke på en enkel eller
billig måte tilpasses produksjon av stapelfiber eller
filamentgarn.

22.2. SÆRLIGE KRAV TIL MELDING

1) Reglene krever derfor at EFTA-statene, unntatt i tilfeller
der støtten oppfyller kriteriet om bagatellmessig støtte(7),
gir melding i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
overvåknings- og domstolsavtalen om enhver planlagt
støttetildeling, uansett i hvilken form og uavhengig av om
EFTAs overvåkningsorgan har godkjent den aktuelle
støtteordningen, når støtten ytes direkte til:

- ekstrudering/teksturering av alle typer fiber og garn
basert på polyester, polyamid, akryl eller
polypropylen, uavhengig av den endelige anvendelse,
eller

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan
nr. 23/96/COL
av 6. mars 1996

om sjuende endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet
(nye regler om statsstøtte til industrien for produksjon av syntetiske fibre)

(1) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.

(2) EFT nr. L 231 av 3.9.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 32
av 3.9.1994, s. 1.

(3) EFT nr. L 124 av 23.5.1996, s. 41, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
23 av 23.5.1996, s. 83.

(4) Dette kapittel svarer til reglene om støtte til industrien for produksjon
av syntetiske fibre vedtatt av Europakommisjonen 16. januar 1996 (EFT
nr. C 94 av 30.3.1996, s. 11).

(5) Se kapittel 15 i disse retningslinjer.

(6) Se kapittel 14 i disse retningslinjer.

(7) Se kapittel 12 i disse retningslinjer.
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- polymerisering (herunder polykondensasjon), når
denne prosessen inngår i ekstruderingen på
maskinnivå, eller

- enhver hjelpeprosess forbundet med samtidig
opprettelse av ekstruderings- eller teksturerings-
kapasitet i det tiltenkte mottakerforetaket eller et annet
foretak i gruppen det tilhører, som i den aktuelle
næringsvirksomhet normalt er knyttet til slik kapasitet
på maskinnivå.

2) EFTA-statene har ingen meldeplikt for visse typer støtte:
støtte til yrkesopplæring/omskolering tildelt under
ordninger som er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan,
samt støtte tildelt under ordninger som er godkjent av
EFTAs overvåkningsorgan og kommer inn under enten
reglene om støtte til miljøvern eller reglene om støtte til
forskning og utvikling.

3) Enhver planlagt støttetildeling utenfor godkjente ordninger
er selvsagt underlagt meldeplikt i henhold til protokoll 3
artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen.

4) I tillegg til de opplysninger som normalt skal framlegges
for EFTAs overvåkningsorgan ved melding om planlagt
støtte(8), bes EFTA-statene framlegge følgende
opplysninger:

- det tiltenkte mottakerforetakets fulle navn, slik det er
registrert i vedkommende EFTA-stat, og, dersom det
tilhører en foretaksgruppe, gruppens fulle navn og
om nødvendig en beskrivelse av eierstrukturen,

- for det tiltenkte mottakerforetaket (og/eller, når det
er relevant, for gruppen det tilhører), en angivelse av
den nåværende kapasitet, kapasiteten i hvert av de tre
foregående år og kapasiteten det vil få etter å ha foretatt
de investeringer som den planlagte støtten skal bidra
til (i tonn per år), til å ekstrudere og/eller teksturere
fiber og garn som hører inn under kontrollens
virkeområde, de mengder som er eller forventes å bli
ekstrudert og/eller teksturert hvert av disse årene,
fordelt på de aktuelle fiber- eller garntyper og deres
polymerbasis (i samsvar med den kombinerte
nomenklatur(9)) og, når det gjelder garn, angivelse
av de gjennomsnittlige decitex som kapasitets-
beregningen er basert på,

- en angivelse av formålet med investeringene som
støtten skal bidra til, samt en beskrivelse av
investeringene og de fordeler de forventes å medføre
for det tiltenkte mottakerforetaket (og, dersom støtten
styrker elementer i en videre strategi innenfor
foretaksgruppen det tilhører, for gruppen),

- dersom støtten går til installering, modernisering eller
tilpasning av ekstruderings- og/eller teksturerings-

utstyr, en angivelse av om utstyret kan tilpasses
framstilling av andre produkter med samme
polymerbasis, eller ulike produkter med forskjellig
polymerbasis, og, dersom dette er tilfellet, hva en slik
tilpasning vil koste og hvor lett den vil kunne
gjennomføres,

- en beskrivelse av de særskilte produktmarkeder og
geografiske markeder som vil bli berørt som følge av
den planlagte støtten.

22.3.KRITERIER FOR VURDERING AV STØTTESAKER

1) Ved vurdering av forenligheten av støtte som kommer inn
under virkeområdet for disse regler, vil det først og fremst
bli tatt hensyn til støttens innvirkning på markedene for de
relevante produktene, dvs. det fiber/garn som produseres
med støtte. Den gjennomsnittlige kapasitetsutnyttelse er
utilstrekkelig i mange sektorer, og virkningen av statsstøtte
til produksjon vil generelt være negativ for konkurransen i
EØS-markedet, unntatt der det er strukturell mangel på det
relevante produktet.

2) I alle tilfeller og uavhengig av situasjonen på det relevante
produktmarkedet samt støttens innvirkning på dette
markedet, tar disse regler sikte på å begrense
støtteintensiteten. I samsvar med reglene om støtte til små
og mellomstore bedrifter (SMB), vil det imidlertid kunne
tillates en høyere støtteintensitet for SMB enn for større
foretak. Reglene gjør det dessuten mulig for SMB å motta
støtte til enda høyere satser dersom støtten går til framstilling
av et innovativt produkt.

3) EFTAs overvåkningsorgan vil innenfor rammen av reglene
vurdere støttens forenlighet på inntil tre trinn:

- situasjonen på de relevante produktmarkedene,

- støttens innvirkning på den relevante produksjons-
kapasitet, og

- avhengig av utfallet av de to første trinnene og
foretakets størrelse, i hvilken grad de relevante
produktene er innovative.

4) De relevante produktene er det fiber og/eller garn som den
planlagte støtten skal gå til, og som kommer inn under
tiltakenes anvendelsesområde. I vurderingen vil EFTAs
overvåkningsorgan definere de enkelte produktmarkedene
etter fiber- eller garntype (teppe-, industri- eller
tekstilfilamentgarn eller stapelfiber) og polymerbasis
(polyamid, polyester, akryl eller polypropylen).
Overvåkningsorganet vil også ta stilling til om det aktuelle
utstyret utgjør produksjonskapasitet som enkelt og til
forholdsvis lave kostnader kan tilpasses produksjon av
andre typer fiber og garn, og dermed vil berøre mer enn ett
marked.
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 005) For å bedømme situasjonen på de relevante markedene,
dvs. den strukturelle likevekt mellom tilbud og etterspørsel
for det enkelte produkt, vil EFTAs overvåkningsorgan
vurdere de framlagte opplysninger, som må være basert på
fakta og ikke bare på påstander, formodninger eller vage
muligheter. Opplysningene kan omfatte:

- den gjennomsnittlige kapasitetsutnyttelse ved
produksjon av det aktuelle fiberet eller garnet, dvs.
det årlige gjennomsnitt for de to foregående år, som
forventes å være  90 % ved kapasitets-begrensninger
på tilbudssiden,

- importvolumet til EØS av det aktuelle fiber- eller
garnproduktet, kapasitet og forbruk innenfor EØS,
eksport, priser og fortjenestemarginer i det
inneværende år og hvert av de tre foregående år samt
prognoser for den framtidige utvikling,

- for det tiltenkte mottakerforetak (og/eller, når det er
relevant, for foretaksgruppen det tilhører),
markedsandelen for de aktuelle fiber- eller garn-
typene i det inneværende år og hvert av de tre
foregående år.

6) Denne listen er imidlertid ikke uttømmende, og en eller
flere av nevnte faktorer vil ikke nødvendigvis være
utslagsgivende.

7) Den relevante kapasitet er den samlede anvendbare kapasitet
i det tiltenkte mottakerforetaket (og/eller, når det er rel-
evant, foretaksgruppen det tilhører) til å ekstrudere og/eller
teksturere de relevante produktene. Den anvendbare
kapasitet vil i alle tilfeller omfatte midlertidig uutnyttet
kapasitet (kapasitet som vil bli tatt i bruk igjen ved økt
omsetning), men omfatter ikke foreldet kapasitet (kapasitet
nedlagt før det ble søkt om støtte og øremerket for kassering
eller avhending utenfor EØS).

8) For å bedømme om et produkt er innovativt i henhold til
disse regler, vil EFTAs overvåkningsorgan igjen vurdere
faktiske opplysninger om det aktuelle produktmarkedet,
dvs. markedets art, struktur og sannsynlige utvikling, hvor
lett det aktuelle utstyret kan tilpasses framstilling av
standardprodukter eller produkter som i mindre grad er in-
novative, samt hva en slik tilpasning ville koste, og om
produktet er entydig og vesentlig forskjellig fra noe annet
produkt, eller bare et resultat av mindre endringer i et
eksisterende produkts tekniske egenskaper.

9) EFTAs overvåkningsorgan vil om nødvendig innhente råd
og opplysninger fra sakkyndige, f.eks. for å fastslå den
strukturelle likevekt mellom tilbud og etterspørsel for de
relevante produktene, for å avgjøre om produksjonsutstyr
enkelt og til forholdsvis lave kostnader kan tilpasses

framstilling av andre produkter, eller for å vurdere graden
av innovasjon. Videre vil Overvåkningsorganet innlede den
formelle undersøkelsen fastsatt i protokoll 3 artikkel 1 nr.
2 i overvåknings- og domstolsavtalen når det, etter en første
vurdering, enten er overbevist om at forslaget er uforenlig
med EØS-avtalens virkemåte eller på grunn av sakens
kompleksitet finner det problematisk å ta stilling til
støtteforslagets forenlighet.

10) Investeringsstøtte kan etter disse regler bare godkjennes:

- for større foretak, dvs. andre foretak enn SMB, med
inntil 50 % av den gjeldende øvre støttegrense:

- dersom støtten vil føre til en betydelig reduksjon
i den relevante kapasitet, eller

- dersom det relevante produktmarkedet er preget
av strukturelle kapasitetsbegrensninger på
tilbudssiden og støtten ikke vil føre til en
betydelig økning i den relevante kapasitet,

- for SMB, med inntil 75 % av den gjeldende øvre
støttegrense, dersom det relevante produkt-markedet
er preget av strukturelle kapasitets-begrensninger på
tilbudssiden og støtten ikke vil føre til en betydelig
økning i den relevante kapasitet,

- for SMB, med inntil 100 % av den gjeldende øvre
støttegrense:

- dersom støtten vil føre til en betydelig reduksjon
av den relevante kapasitet, eller

- dersom det relevante produktmarkedet er preget av
strukturelle kapasitetsbegrensninger på tilbudssiden
og støtten ikke vil føre til en betydelig økning i den
relevante kapasitet, og de relevante produktene er in-
novative.

11) Med hensyn til planlagt tildeling av regional
investeringsstøtte under ordninger som er godkjente av
EFTAs overvåkningsorgan, er den gjeldende øvre
støttegrense den samme som for den aktuelle ordningen.
Dersom regional investeringsstøtte planlegges gitt utenfor
godkjente ordninger, og støtten heller ikke kommer inn
under virkeområdet for reglene om krisestøtte og støtte til
omstrukturering av foretak i vanskeligheter(10), er den
gjeldende øvre støttegrense den samme som for den berørte
regionen.

12) For å bedømme om en planlagt kapasitetsendring er
betydelig i henhold til disse regler, vil EFTAs
overvåkningsorgan vurdere faktiske opplysninger, som kan
omfatte:
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- for det tiltenkte mottakerforetaket (og, dersom støtten
styrker elementer i en videre strategi innenfor
foretaksgruppen det tilhører, for gruppen):

- den nåværende kapasitet, kapasiteten i hvert av
de tre foregående år og kapasiteten det vil få
etter å ha foretatt de investeringer som den
planlagte støtten skal bidra til (i tonn per år), til
å ekstrudere og/eller teksturere de relevante
produktene, og de faktiske mengder som er eller
forventes å bli ekstrudert og/eller teksturert i
disse årene,

- markedsandelen for hvert av de relevante
produktene i det inneværende år og hvert av de
tre foregående år samt den forventede framtidige
utvikling,

- foretakets størrelse, dvs. om det dreier seg om
en liten eller mellomstor bedrift eller et større
foretak, og

- foretakets levedyktighet,
- den gjennomsnittlige kapasitetsutnyttelse ved

produksjon av hvert av de relevante produktene,
som et årlig gjennomsnitt for de to foregående
år,

- støttens forventede innvirkning på de
strukturelle ulemper i den berørte regionen.

13) På samme måte som ved analysen av situasjonen på de
enkelte produktmarkedene, er denne listen ikke
uttømmende, og en eller flere av nevnte faktorer vil ikke
nødvendigvis være utslagsgivende.

22.4. KONTROLL I ETTERTID

1) Ved tildeling av investeringsstøtte på  50 MECU, vil det i
ettertid bli fortatt en særlig kontroll av gjennom-føringen
av de aktuelle investeringene, for å påvise at vilkårene for
godkjenning av støtten er overholdt.

22.5. FRIST

1) Reglene fastsatt ovenfor trer i kraft 1. april 1996 og har en
gyldighetsperiode på tre år. De vil i prinsippet bli opphevet
senest seks måneder etter ikrafttredelsen av de framtidige
generelle retningslinjene for statsstøtte til fordel for større
investeringer.”

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1996

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad

President

(10) Se kapittel 16 i disse retningslinjer.
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 00Offentliggjøring av medlemsstaters vedtak om å utstede eller
tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF)

nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper(1)

NORGE:

Utstedte lisenser

Kategori A: Lisenser uten begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a)
i forordning (EØF) nr. 2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har
virkning fra

Helikopter Service AS Postboks 522 passasjerer, post, gods 21.2.1996

Lufttransport AS(2) Postboks 2500 passasjerer, post, gods 1.3.1996

Kategori B: Lisenser med begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a)
i forordning (EØF) nr. 2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har
virkning fra

Kato Air AS Postboks 5544 passasjerer, post, gods 21.2.1996
9401 Harstad

Lofotfly AS Postboks 45 passasjerer, post, gods 7.8.1995
8301 Svolvær

Tilbakekalte lisenser

Kategori A: Lisenser uten begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a)
i forordning (EØF) nr. 2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Vedtaket har
virkning fra

Helikopter Service AS Postboks 522 21.2.1996
4055 Stavanger Lufthavn

AS Lufttransport Postboks 2500 9002 Tromsø
31.8.1995

Kategori B: Lisenser med begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a)
i forordning (EØF) nr. 2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Vedtaket har
virkning fra

Air Team AS Postboks 35 16.2.1996
1330 Oslo Lufthavn

(1) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.

96/EØS/25/20
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Melding fra Kongeriket Norge i henhold til rettsakten
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg IV nr. 12 om vilkårene for tildeling

og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av
hydrokarboner( 1)

Vedkommende myndighet i henhold til artikkel 10 i direktiv 94/22/EF med hensyn til tildeling, kontroll
og bruk av produksjonstillatelser på den norske kontinentalsokkelen, samt lovgivning i tilknytning til
dette, er:

Nærings- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vedkommende myndighet med hensyn til sikkerhet og arbeidsmiljø, samt lovgivning i tilknytning til
dette, er:

Kommunal- og arbeidsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

(1 ) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 (EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 3, og EØS-tillegget til
EF-Tidende nr. 25 av 8.7.1995, s. 2).

(2) EFT nr. L 380 av 31.12.1990.

Melding fra EFTAs overvåkningsorgan

EFTAs overvåkningsorgan opplyser om at det i henhold til artikkel 4 nr. 2 og artikkel 4 nr. 3 i rettsakten
omhandlet i vedlegg XV nr. 1b i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (rådsdirektiv
90/684/EØF om støtte til skipsbyggingsindustrien(2)) har besluttet å sette den felles øvre grense for
driftsstøtte til skipsbygging nevnt i direktivets artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1, til 9 % for perioden fra
1. januar 1996 til artikkel 1 til 9 i rådsforordning (EØF) nr. 3094/95 får anvendelse i Det europeiske
fellesskap, men senest til 1. oktober 1996.

Samtidig er den øvre grense for støtte til bygging av små skip med en kontraktverdi på under 10 millioner
ECU og til ombygging av skip som omfattes av nevnte direktiv, i samsvar med direktivets artikkel 4 nr.
2 annet ledd satt til 4,5 % for samme periode, unntatt for bygging av slike skip beregnet på innenlandsk
bruk i Hellas.

96/EØS/25/21

96/EØS/25/22
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 00
EFTA-DOMSTOLEN

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra Inderøy herredsrett,
ved nevnte domstols beslutning av 11. mars 1996 i saken Jørn Ulstein og

Per Otto Røiseng mot Asbjørn Møller

(Sak E-2/96)

Inderøy herredsrett, Norge, har ved beslutning av 11. mars 1996 rettet en anmodning til EFTA-domstolen,
mottatt ved Domstolens kontor 29. mars 1996, om en rådgivende uttalelse i saken Jørn Ulstein og Per
Otto Røiseng mot Asbjørn Møller, med hensyn til følgende spørsmål:

1. Skal rådsdirektiv 77/187/EØF tolkes slik at uttrykket “overdragelse av foretak, bedrifter eller deler
av bedrifter” bare omfatter de tilfeller der det foreligger en eller annen form for kontrakt mellom
overdrageren og erververen?

2. Skal nevnte rådsdirektiv tolkes slik at uttrykket nevnt under pkt. 1 ovenfor, innebærer at erververen
må overta eiendom eller løsøre fra overdrageren?

3. Har det noen - og i tilfelle hvilken - betydning ved tolkingen av nevnte rådsdirektiv om noen, men
ikke alle ansatte hos overdrageren får ansettelse hos erververen?

4. Har det noen - og i tilfelle hvilken - betydning ved tolkingen av nevnte rådsdirektiv at et oppdrag
er ervervet etter reglene om anbud, hvor utførelsen er begrenset til en avgrenset tidsperiode?

96/EØS/25/23
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.709 - Telefónica/Sogecable/Cablevisión)

1. Kommisjonen mottok 31.5.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Telefónica de España
(Telefónica) og Sogecable SA (tidligere kalt Sociedad de Televisión Canal Plus SA), hvis to
største aksjeeiere er Promotora de Informaciones SA og Canal+ SA, gjennom avtale overtar felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b), over foretaket Cablevisión.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Telefónica: utbygging og drift av telenett og levering av teletjenester,

- Sogecable: jord- og satellittbasert betalingsfjernsyn,

- Cablevisión: levering av tekniske, administrative og kommersielle tjenester til kabelselskaper.

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
167 av 11.6.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse IV/M.709 - Telefónica/Sogecable/Cablevisión, 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

96/EØS/25/24

(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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 00

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

96/EØS/25/25Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.719 - Röhm/Rohm and Haas)

1. Kommisjonen mottok 24.5.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Röhm GmbH Chemische
Fabrik (Röhm), som kontrolleres av Hüls AG i VEBA-gruppen, og Rohm and Haas Company
(Rohm and Haas) oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b), over et fellesforetak de planlegger å opprette under navnet RohMax Additives Gmbh (RohMax).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Röhm: metakrylatkjemi, smøreoljetilsetninger,

- Hüls: basiskjemikalier, polymerer, spesialkjemikalier, funksjonskjemikalier, metakrylatkjemi
og elektronikkmateriell,

- VEBA: elektrisitet, kjemikalier, olje, handel og transport, telekommunikasjon og tjenester,

- Rohm and Haas: polymerer, funksjonskjemikalier, plast, smøreoljetilsetninger og kjemikalier
for landbruket,

- RohMax: smøreoljetilsetninger.

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 162 av 6.6.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse IV/M.719 - Röhm/Rohm and Haas, 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
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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.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.735 - BPB/Isover)

1. Kommisjonen mottok 31.5.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Glasuld A/S, som kontrolleres
av foretaksgruppen Saint-Gobain, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b), over Gyproc Insulation Limited (GIL), et britisk datterselskap av BPB Industries
plc (BPB), og over Moy Insulation Limited (Moy), et irsk datterselskap av BPB, ved kjøp av
aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Glasuld A/S: produksjon og levering av glassull,

- GIL: produksjon og levering av mineralullprodukter til isolasjon av bygninger og
industrianlegg,

- Moy: produksjon og levering av mineralullprodukter til isolasjon av bygninger og
industrianlegg samt mattvevsprodukter,

- BPB: holdingselskap for en større foretaksgruppe med verdensomspennende interesser blant
annet innen gipssteinprodukter og annet byggemateriale samt innen papir og papp.

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 165 av 8.6.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.735 - BPB/Isover, 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

171

96/EØS/25/26



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 13.6.1996

 00Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.745 - Bayernwerk/Gaz de France)

1. Kommisjonen mottok 30.5.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Bayernwerk AG, München
(D), som kontrolleres av gruppen VIAG, oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b), over Erdöl-Erdgas Gommern GmbH (EEG), Gommern (D), ved kjøp
av aksjer. Den andre aksjeeieren i EEG er Gaz de France Deutschland GmbH, Berlin (D), som
tilhører gruppen Gaz de France.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Bayernwerk AG: energiforsyning (strøm, gass), lagring av naturgass, omdanning av naturgass
til kraft, resirkulering og miljøteknikk,

- Gaz de France Deutschland GmbH: energiforsyning, transport av flytende gass, omdanning
av naturgass til kraft og lagring av naturgass,

- Erdöl-Erdgas Gommern GmbH: utvinning, bearbeiding og salg av olje og naturgass, leting
etter og utnyttelse av olje- og naturgassressurser, lagring av naturgass, omdanning av naturgass
til kraft.

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 165 av 8.6.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.745 - Bayernwerk/Gaz de France, 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.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.6.1996 Nr.25/00

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.764- St-Gobain/Poliet)

1. Kommisjonen mottok 3.6.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Compagnie de Saint-Gobain
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Paribas-
gruppen, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Compagnie de Saint-Gobain: produksjon og salg av blant annet byggematerialer,
isolasjonsprodukter, emballasje, rørledninger, glassvarer og slipemidler,

- Poliet SA: produksjon, distribusjon og salg av byggematerialer.

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 168
av 12.6.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.764 - St-Gobain/Poliet, 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.
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