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96/EØS/32/01EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 22/96
av 26. april 1996

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. 19/96 av 26. mars 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 17d (rådsdirektiv 95/50/EF) skal
nytt nr. 17e lyde:

“17e. 394 L 0055: Rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november
1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
veitransport av farlig gods (EFT nr. L 319 av 12.12.1994,
s. 7).”

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/55/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. mai 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 26. april 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 124 av 23.5.1996, s. 27, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 23
av 23.5.1996, s. 43.

(2) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 7.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

1. I de senere årene har innenlands og internasjonal veitransport
av farlig gods økt betydelig, og dette gjør at risikoen for
ulykker også er blitt større.

2. Alle medlemsstatene unntatt Irland er part i Den europeiske
avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR),
som har et geografisk anvendelsesområde som strekker seg
utover Fellesskapet, og der det er fastsatt ensartede
sikkerhetsregler for internasjonal veitransport av farlig gods.
Det er følgelig ønskelig å utvide disse reglenes
anvendelsesområde til innenlands transport, slik at vilkårene
for veitransport av farlig gods blir harmonisert innen
Fellesskapet.

3. Det finnes ingen fellesskapsbestemmelser som omfatter alle
tiltak som er nødvendige for å trygge sikkerheten ved trans-
port av farlig gods, og medlemsstatenes bestemmelser på
dette området er ulike. Ulikhetene er en hindring for adgangen
til å yte transporttjenester og for den frie bevegelighet for
transportkjøretøyer og transportutstyr. For å fjerne disse
hindringene bør det fastlegges ensartede regler for all trans-
port innen Fellesskapet.

4. Et slikt tiltak må gjennomføres på fellesskapsplan for å
sikre sammenhengen med de øvrige fellesskapsbestem-
melsene, for å sikre et tilfredsstillende harmoniseringsnivå
som letter den frie bevegelighet for varer og tjenester, og for
å sikre et høyt sikkerhetsnivå i innenlands og internasjonal
transport.

5. Forpliktelsen til å harmonisere klassifikasjonssystemene
for farlige stoffer, som Fellesskapet og medlemsstatene
påtok seg i samsvar med målene fastlagt i kapittel 19 i
Agenda 21 fra FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio
de Janeiro i juni 1992, berøres ikke av bestemmelsene i
dette direktiv.

6. Det finnes ennå ingen særskilte fellesskapsbestemmelser
som regulerer sikkerhetvilkårene for transport av biologiske
agenser og genmodifiserte mikroorganismer som omfattes
av rådsdirektiv 90/219/EØF(4), 90/220/EØF(5) og
90/679/EØF(6).

7. Bestemmelsene i dette direktiv tar hensyn til Fellesskapets
politikk på områdene sikkerhet for arbeidstakere, bygging
av kjøretøyer og miljøvern.

8. Det er opp til medlemsstatene å fastsette regler for trans-
port på sitt territorium av farlig gods med kjøretøyer som
ikke omfattes av bestemmelsene i dette direktiv, uansett
hvor kjøretøyet er registrert.

9. Medlemsstatene må kunne anvende særskilte trafikkregler
ved transport av farlig gods på sitt territorium.

10. Medlemsstatene må kunne opprettholde sine krav til
kvalitetssikring for bestemte nasjonale transporter inntil
Kommisjonen framlegger en rapport for Rådet om dette.

11. I henhold til bestemmelsene i ADR kan statene inngå avtaler
som fraviker ADR, og en rekke bilaterale avtaler mellom
medlemsstatene hindrer adgangen til å yte tjenester når det
gjelder transport av farlig gods. Når de nødvendige
bestemmelser nå inntas i vedleggene til dette direktiv, bør
det bli mulig å unngå slike unntak. Det bør fastsettes en
overgangsperiode der de gjeldende avtalene fortsatt kan
anvendes mellom medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 17 av 20.1.1994, s. 6.

(2) EFT nr. C 195 av 18.7.1994, s. 15.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 3. mai 1994 (EFT nr. C 205 av 25.7.1994,
s. 54), Rådets felles holdning av 19. september 1994 (EFT nr. C 301 av
27.10.1994, s. 25) og europaparlamentsbeslutning av 17. november 1994
(ennå ikke kunngjort i EFT).

RÅDSDIREKTIV 94/55/EF

av 21. november 1994

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*)

(4) EFT nr. L 117 av 8.5.1990, s. 1.

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

(6) EFT nr. L 374 av 31.12.1990, s. 1.
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12. Bestemmelsene i ADR må gjennomføres i fellesskapsretten,
særlig konstruksjonskravene for kjøretøyer som
transporterer farlig gods. I denne sammenheng bør det
fastsettes en overgangsperiode slik at medlemsstatene
midlertidig kan opprettholde visse særskilte nasjonale
bestemmelser om konstruksjonskrav for kjøretøyer registrert
på deres territorium.

13. De eksisterende framgangsmåtene for underretning om
forslag til nasjonal lovgivning på området må anvendes for å
bedre oversikten for alle markedsdeltakere.

14. Medlemsstatene må for innenlands transport fortsatt ha
rett til å anvende regler som er i samsvar med De forente
nasjoners rekommandasjoner om transport av farlig gods, i
den utstrekning ADR ennå ikke er harmonisert med disse
reglene, som skal gjøre det enklere å kombinere flere
transportmidler ved transport av farlig gods.

15. Medlemsstatene må kunne regulere eller forby veitransport
av bestemte typer farlig gods på sitt territorium, men bare
av andre grunner enn transportsikkerhet. I denne
sammenhengen kan medlemsstatene forbeholde seg retten
til å pålegge bruk av jernbane eller vannvei ved visse trans-
porter av meget farlige stoffer, eller de kan opprettholde
regler om bruk av meget spesiell emballasje for visse meget
farlige stoffer.

16. For formålene i dette direktiv må medlemsstatene kunne
anvende strengere eller mindre strenge regler for visse trans-
porter som gjennomføres på deres territorium av kjøretøyer
som er registrert i medlemsstaten.

17. Ved harmoniseringen av vilkårene bør det tas hensyn til
særlige nasjonale forhold, og derfor må bestemmelsene i
dette direktiv være tilstrekkelig fleksible og fastsette at
medlemsstatene har mulighet til å tillatte visse unntak.
Anvendelsen av de nye teknologiske og industrielle framskritt
må ikke hindres, og for dette formål må det fastsettes
midlertidige unntak.

18. Kjøretøyer registrert i tredjestater må tillates å utføre
internasjonal transport på en medlemsstats territorium
dersom de oppfyller bestemmelsene i ADR.

19. Dette direktiv må raskt kunne tilpasses den tekniske
utvikling, slik at de nye bestemmelsene i ADR blir tatt
hensyn til og det kan vedtas å anvende og iverksette nødtiltak
ved ulykker eller uhell. For dette formål bør det nedsettes
en komité og fastlegges en framgangsmåte for et nært
samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen i
komiteen.

20. Vedleggene til dette direktiv inneholder bestemmelser om
yrkesopplæring for visse førere av kjøretøyer som
transporterer farlig gods på vei. Rådsdirektiv 89/684/EØF

av 21. desember 1989 om yrkesopplæring for visse førere
av kjøretøyer for veitransport av farlig gods(1) bør derfor
oppheves -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

Anvendelsesområde, definisjoner og alminnelige
bestemmelser

Artikkel 1
1. Dette direktiv får anvendelse på veitransport av farlig gods

innen medlemsstatene eller mellom medlemsstatene. Det
får ikke anvendelse på transport av farlig gods med
kjøretøyer som tilhører en medlemsstats væpnede styrker
eller som disse væpnede styrker er ansvarlig for.

2. Bestemmelsene i dette direktiv berører imidlertid ikke
medlemsstatenes rett til, samtidig som de overholder
fellesskapsretten, å fastsette krav som gjelder

a) innenlands og internasjonal transport av farlig gods på
sitt territorium med kjøretøyer som ikke omfattes av
dette direktiv,

b) særskilte trafikkregler for innenlands og internasjonal
transport av farlig gods,

c) kvalitetssikring for foretak, etter ISO-standardene
9001 og 9002, når de utfører innenlands transport

i) av eksplosive stoffer og gjenstander i klasse 1 og
mengden eksplosivt stoff per transportenhet
overstiger

- 1 000 kg for faregruppe 1.1, eller

- 3 000 kg for faregruppe 1.2, eller

- 5 000 kg for faregruppe 1.3 og 1.5,

ii) av de meget farlige stoffene angitt nedenfor, i
tanker eller tankcontainere med et samlet volum
på over 3 000 liter:

- stoffer i klasse 2:

- gass klassifisert under bokstav

at)
bt)
b)
ct)
c),

(1) EFT nr. L 398 av 30.12.1989, s. 33.
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- dypkjølt, flytende gass med siffer 7o

b) og 8o b),

- stoffer i klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 8:

- som ikke er nevnt under bokstav b) eller
c) i disse klassene, eller

- som er nevnt under en av de bokstavene,
men har et farenummer med tre eller
flere tegn (ikke null),

iii) av følgende kolli i klasse 7 (radioaktivt materiale):
kolli med spaltbart materiale, kolli av type B(U),
kolli av type B(M).

Anvendelsesområdet for de nasjonale bestemmelsene om
disse kravene kan ikke utvides.

Nevnte bestemmelser får ikke lenger anvendelse når
tilsvarende tiltak gjøres bindende ved fellesskapsbestem-
melser.

Før 31. desember 1998 skal Kommisjonen framlegge for
Rådet en rapport der sikkerhetsaspektene omhandlet i denne
bokstav vurderes, og der det foreslås om disse bestemmelsene
skal forlenges eller oppheves.

Artikkel 2
I dette direktiv menes med

- «ADR»: Den europeiske avtale om internasjonal veitransport
av farlig gods, inngått i Genève 30. september 1957, med
endringer,

- «kjøretøy»: alle fullstendige eller ufullstendige motorvogner
som er bestemt for bruk på vei, som har minst fire hjul og en
høyeste konstruksjonshastighet på 25 kilometer i timen,
samt deres tilhengere, men ikke kjøretøyer på skinner,
jordbruks- og skogbrukstraktorer og mobile maskiner,

- «farlig gods»: stoffer og gjenstander som det er forbudt å
transportere på vei, eller som det bare er tillatt å transportere
på visse vilkår etter vedlegg A og B til dette direktiv,

- «transport»: enhver veitransport som helt eller delvis utføres
av et kjøretøy på offentlig vei innen en medlemsstats
territorium, herunder lasting og lossing som omfattes av
vedlegg A og B, med forbehold for bestemmelser om ansvar
i forbindelse med denne virksomheten, fastsatt i
medlemsstatenes lovgivning.

Transporter som utføres utelukkende innenfor et avstengt
område, omfattes ikke av denne definisjonen.

Artikkel 3
1. Farlig gods som det er forbudt å transportere etter vedlegg

A og B til dette direktiv, skal ikke transporteres på vei, med
forbehold for bestemmelsene i artikkel 6.

2. Med forbehold for de øvrige bestemmelsene i dette direktiv
skal det være tillatt å transportere annet farlig gods oppført
i vedlegg A dersom vilkårene fastlagt i vedlegg A og B er
oppfylt, særlig med hensyn til

a) godsets emballasje og merking, og

b) konstruksjon, utstyr og drift for kjøretøyet som
transporterer godset.

KAPITTEL II

Unntak, restriksjoner og fritak

Artikkel 4
Medlemsstatene kan, utelukkende for innenlands transport som
utføres av kjøretøyer registrert på deres territorium, opprettholde
de bestemmelser i sin nasjonale lovgivning om veitransport av
farlig gods som er i samsvar med De forente nasjoners
rekommandasjoner om transport av farlig gods, inntil vedlegg A
og B til dette direktiv er blitt endret for å oppfylle
rekommandasjonene. De skal underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 5
1. Med forbehold for de øvrige fellesskapsbestemmelsene,

særlig om adgang til markedet, skal medlemsstatene fortsatt
ha rett til å regulere eller forby transport av visse typer
farlig gods på sitt territorium, men bare av andre grunner
enn sikkerheten under transporten, særlig hensynet til den
nasjonale sikkerhet eller miljøvern.

2. Regler som medlemsstatene pålegger kjøretøyer som utfører
en internasjonal transport gjennom deres territorium, og
som har tillatelse etter margnr. 10 599 i vedlegg B, skal ha et
begrenset lokalt anvendelsesområde og få anvendelse på
både innenlands og internasjonal transport, og de må ikke
innebære forskjellsbehandling.

3. a) Medlemsstatene kan anvende strengere bestemmelser
for transport med kjøretøyer som er registrert eller tillatt
på deres territorium, men ikke med hensyn til
konstruksjonskrav.

b) Medlemsstatene kan likevel fortsatt anvende særskilte
nasjonale bestemmelser om tyngdepunktet for
tankkjøretøyer registrert på sitt territorium inntil margnr.
211 128 i vedlegg B til dette direktiv eventuelt blir
endret, men ikke lenger enn til 31. desember 1998.

4. Dersom en medlemsstat mener at det ved en ulykke eller et
uhell er synliggjort at sikkerhetsbestemmelsene ikke er
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tilstrekkelige til å begrense den risiko transporten innebærer,
og dersom det må handles raskt, skal den underrette
Kommisjonen om hvilke tiltak den planlegger å treffe mens
tiltakene ennå er på utkaststadiet. Kommisjonen skal etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 vedta om tiltakene skal
godkjennes og fastlegge varigheten.

5. Medlemsstatene kan fortsette å anvende de nasjonale
bestemmelser som får anvendelse 31. desember 1996, og
som gjelder

- transport av stoffer i klasse 1.1,

- transport av giftige ustabile og/eller brannfarlige gas-
ser i klasse 2,

- transport av stoffer som inneholder dioksiner eller
furaner, eller

- transport av flytende stoffer i klasse 3, 4.2, 4.3, 5.1,
6.1 eller 8 som ikke er oppført under bokstav b) eller
c) i disse klassene, i tanker eller tankcontainere på
over 3 000 liter.

Slike bestemmelser kan bare gjelde

- forbud mot å gjennomføre transporten på vei når det
er mulig å gjennomføre den med jernbane eller på
vannvei,

- forpliktelse til fortrinnsvis å bruke bestemte ruter,
eller

- alle andre bestemmelser om emballasjen for stoffer
som inneholder dioksiner eller furaner.

Disse bestemmelsene kan ikke utvides eller gjøres strengere.
Medlemsstatene skal oversende disse nasjonale
bestemmelsene til Kommisjonen, som skal underrette de
andre medlemsstatene om dem.

Artikkel 6
1. Medlemsstatene kan tillate veitransport på sitt territorium

av farlig gods som er klassifisert, emballert og merket i
samsvar med internasjonale krav til sjø- og lufttransport,
når transporten delvis foregår til sjøs eller i luften.

2. Bestemmelsene i vedlegg A og B om bruken av språk ved
merking eller i nødvendige dokumenter får ikke anvendelse
på transport som er begrenset til én medlemsstats
territorium. Medlemsstatene kan for transport på sitt
territorium tillate bruken av andre språk enn dem som er
nevnt i vedleggene.

3. Medlemsstatene kan på sitt territorium tillate bruk av
kjøretøyer som er bygd før 1. januar 1997, og som ikke er i

samsvar med direktivets bestemmelser, men som er
produsert i samsvar med nasjonale krav som gjelder 31.
desember 1996, forutsatt at kjøretøyene fortsatt oppfyller
sikkerhetskravene.

4. Medlemsstatene kan opprettholde nasjonale bestemmelser
som er i kraft 31. desember 1996 og som gjelder konstruksjon
av, bruk av og transportvilkår for nye beholdere i henhold
til margnr. 2 212 i vedlegg A og nye tanker som avviker fra
bestemmelsene i vedlegg A og B, inntil henvisninger til
standarder for konstruksjon og bruk av tanker og beholdere
er tilføyd i vedlegg A og B med samme bindende virkning
som bestemmelsene i dette direktiv, men ikke lenger enn til
31. desember 1998. Beholdere og tanker som er produsert
før 1. januar 1999 og som fortsatt oppfyller
sikkerhetskravene, kan fortsatt brukes på de opprinnelige
vilkårene.

5. Hver medlemsstat kan opprettholde andre nasjonale
bestemmelser enn dem som er fastlagt i vedlegg A og B om
referansetemperaturen for transport av flytende gass og
flytende gassblandinger på dens territorium, inntil
bestemmelser om passende referansetemperaturer for
bestemte klimasoner er fastlagt i europeiske standarder og
henvisninger til disse standardene er tilføyd i vedlegg A
og B.

6. Hver medlemsstat kan for transport på sitt territorium tillate
bruk av emballasje som er produsert, men ikke sertifisert i
samsvar med ADR før 1. januar 1997, forutsatt at
emballasjen er påført produksjonsdato og kan bestå prøvene
fastsatt i nasjonal lovgining i kraft inntil 31. desember 1996,
og forutsatt at all emballasje oppfyller de nødvendige
sikkerhetskrav (dette kan eventuelt omfatte prøvinger og
inspeksjoner), etter følgende ordning: mellomstore
bulkcontainere av metall og metallfat med et volum på over
50 liter kan brukes i et tidsrom på høyst 15 år fra
produksjonsdatoen; annen metallemballasje og all
plastemballasje kan brukes i et tidsrom på høyst fem år fra
produksjonsdatoen, men ikke lenger enn til 31. desember
1998.

7. Hver medlemsstat kan inntil 31. desember 1998 tillate trans-
port på sitt territorium av visse typer farlig gods pakket før
1. januar 1997, forutsatt at godset er klassifisert, emballert
og merket i samsvar med kravene i nasjonal lovgivning i
kraft før 1. januar 1997.

8. For transporter som utføres på en medlemsstats territorium
av kjøretøyer registrert på medlemsstatens territorium, kan
hver medlemsstat fortsatt anvende bestemmelser i nasjonal
lovgivning i kraft 31. desember 1996 om en innsatskode i
stedet for det farenummer som er fastsatt i vedlegg B.

9. Etter samråd med Kommisjonen kan medlemsstatene
fortsette å anvende bestemmelser som er mindre strenge
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enn bestemmelsene i vedlegg A og B til dette direktiv, for
transport på sitt territorium av små mengder visse typer
farlig gods, unntatt stoffer med middels eller høy
radioaktivitet.

10. Under forutsetning av at sikkerheten ikke blir skadelidende,
kan medlemsstatene innvilge midlertidige unntak fra
bestemmelsene i vedlegg A og B for å foreta nødvendige
prøver på sitt territorium med sikte på å endre
bestemmelsene i vedleggene slik at de tilpasses den tekniske
og industrielle utvikling. Kommisjonen skal underrettes om
dette og skal underrette de andre medlemsstatene.

De midlertidige unntakene som medlemsstatenes
vedkommende myndigheter blir enige om på grunnlag av
margnr. 2 010 og 10 602 i vedlegg A og B, skal fastlegges i en
multilateral avtale, og den myndighet som tar initiativet til
dette, skal foreslå for vedkommende myndigheter i alle
medlemsstatene at avtalen skal inngås. Kommisjonen skal
underrettes om dette.

Unntakene nevnt i første og andre ledd skal anvendes uten
forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet eller senderens,
transportørens eller mottakerens etableringssted; de skal
gjelde i høyst fem år, og gyldigheten kan ikke forlenges.

11. Medlemsstatene kan på sitt territorium unntaksvis tillate
transport av farlig gods eller transport som er forbudt ved
vedlegg A og B, eller transport som utføres på andre vilkår
enn dem som er fastsatt i vedlegg A og B.

12. Med forbehold for nr. 2 og inntil senest 31. desember 1998
kan medlemsstatene uten forskjellsbehandling på grunn av
nasjonalitet eller senderens, transportørens eller mottakerens
etableringssted anvende eksisterende avtaler som er inngått
med andre medlemsstater, og der bestemmelsene i ADR
overholdes. Andre unntak som tillates etter margnr. 2 010
og 10 620 i vedlegg A og B, skal være i samsvar med kravene
i nr. 10.

Artikkel 7
Med forbehold for nasjonale bestemmelser eller fellesskaps-
bestemmelser om adgang til markedet skal kjøretøyer som er
registrert i eller godkjent for transport i tredjestater, ha tillatelse
til å utføre internasjonal transport av farlig gods innen Fellesskapet
dersom transporten er i samsvar med bestemmelsene i ADR.

KAPITTEL III

Sluttbestemmelser

Artikkel 8
De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg A og B til
den vitenskapelige og tekniske utvikling på områdene omfattet av
dette direktiv av hensyn til endringer av vedleggene til ADR, skal
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 9.

Artikkel 9
1. Kommisjonen skal bistås av en komité for transport av

farlig gods, heretter kalt «komiteen», sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av en represen-
tant for Kommisjonen.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall
som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i
nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag
til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning
med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre
måneder etter at forslaget ble framlagt, skal
Kommisjonen vedta de foreslåtte tiltakene.

Artikkel 10
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, før 1.
januar 1997. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 11
1. Direktiv 89/684/EØF oppheves fra 1. januar 1997.

2. Midlertidige kompetansebevis utstedt av medlemsstatene
i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i ovennevnte direktiv
utelukkende for innenlands transport, skal være gyldige til
31. desember 1996. Kompetansebevis utstedt i samsvar
med artikkel 4 nr. 4 i nevnte direktiv kan brukes så lenge de

er gyldige, men senest til 1. juli 1997 for transport av farlig
gods i tanker og for transport av eksplosive varer, og senest
til 1. januar 2000 for transport av annet farlig gods.

Artikkel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. november 1994.

For Rådet

M. WISSMANN

Formann
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VEDLEGG A

Margnr. 2 000 - 3 999 i vedlegg A til Den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
(ADR) slik de får anvendelse fra 1. januar 1995, idet ordene «kontraherende part» erstattes med ordet
«medlemsstat».

NB: Når en konsolidert tekst foreligger, vil den bli oversatt til alle Fellesskapets offisielle språk og
kunngjort.

VEDLEGG B

Margnr. 10 000 - 260 000 i vedlegg B til Den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig
gods (ADR) slik de får anvendelse fra 1. januar 1995, idet ordene «kontraherende part» erstattes med
ordet «medlemsstat».

NB: Når en konsolidert tekst foreligger, vil den bli oversatt til alle Fellesskapets offisielle språk og
kunngjort.
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
14/96 av 4. mars 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsdirektiv 95/45/EF av 26. juli 1995 om spesifikke
renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

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

62/2645/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 L 0045: Kommisjonsdirektiv 95/45/EF av 26.
juli 1995 (EFT nr. L 226 av 22.9.1995, s. 1).”

2. I avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 46a
(kommisjonsdirektiv 95/31/EF) skal nytt nr. 46b lyde:

“- 395 L 0045: Kommisjonsdirektiv 95/45/EF av 26. juli
1995 om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til
bruk i næringsmidler (EFT nr. L 226 av 22.9.1995, s.
1).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 95/45/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. mai 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 23/96
av 26. april 1996

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

Utferdiget i Brussel, 26. april 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 124 av 23.5.1996, s. 16, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 22
av 23.5.1996, s. 67.

(2) EFT nr. L 226 av 22.9.1995, s. 1.

96/EØS/32/02
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet på
konsum(1), sist endret ved direktiv 94/34/EF(2), særlig artikkel 3
nr. 3 bokstav a),

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler, og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å fastsette renhetskriterier for alle fargestoffer
omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30.
juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler(3).

Det er nødvendig å revidere renhetskriteriene for fargestoffene
omhandlet i rådsdirektiv av 23. oktober 1962 om tilnærming av
medlemsstatenes regler om fargestoffer som kan brukes i
næringsmidler beregnet på konsum(4), sist endret ved direktiv
85/7/EØF(5).

Det må tas hensyn til spesifikasjonene og analysemetodene for
fargestoffene, som er fastsatt i Codex Alimentarius og av den
felles FAO/WHO-ekspertgruppe for tilsetningstoffer i
næringsmidler (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives - JEFCA).

Næringsmiddeltilsetningsstoffer som framstilles ved
produksjonsmetoder eller av utgangsmaterialer som i vesentlig
grad atskiller seg fra dem som omfattes av vurderingen i
Vitenskapskomiteen for næringsmidler, eller fra dem som
omhandles i dette direktiv, skal framlegges for Vitenskapskomiteen

for næringsmidler for en fullstendig vurdering der hovedvekten
legges på renhetskriteriene.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Renhetskriteriene nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav a) i direktiv
89/107/EØF fastsettes for fargestoffene omhandlet i direktiv
 94/36/EF som angitt i vedlegget.

Artikkel 8 i og vedlegg III til direktivet av 23. oktober 1962
oppheves.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
1. juli 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.

2. Produkter som er markedsført eller merket før 1. juli 1996,
og som ikke er i samsvar med bestemmelsene i direktivet,
kan likevel markedsføres til lagrene er tømt.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tredje 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 226 av 22.9.1995, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/45/EF

av 26. juli 1995

om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler

(Tekst som er relevant for EØS)(*)

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

(2) EFT nr. L 237 av 10.9.1994, s. 1.

(3) EFT nr. L 237 av 10.9.1994, s. 13.

(4) EFT nr. L 115 av 11.11.1962, s. 2645/62.

(5) EFT nr. L 2 av 3.1.1985, s. 22.

Utferdiget i Brussel, 26. juli 1995.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 24/96
av 26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

Artikkel 1
I avtalens vedlegg VI nr. 10 (beslutning nr. 86) skal strekpunktet
(beslutning nr. 106 av 8. juli 1976) erstattes med følgende:

“- 395 D 0512: Beslutning nr. 159 av 3. oktober 1995 (EFT nr.
L 294 av 8.12.1995, s. 38).”

Artikkel 2
Teksten til beslutning nr. 159 på islandsk og norsk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

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

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
11/96 av 12. mars 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI
(Trygd)(1).

Beslutning nr. 159 av 3. oktober 1995 om endring av beslutning
nr. 86 av 24. september 1973 om forretningsorden for og
sammensetning av revisjonsutvalget for De europeiske fellesskaps
administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere(2), vedtatt
av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd
for vandrearbeidere, skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Utferdiget i Brussel, 26. april 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 124 av 23.5.1996, s. 21, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 22
av 23.5.1996, s. 25.

(2) EFT nr. L 294 av 8.12.1995, s. 38.

96/EØS/32/03
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BESLUTNING nr. 159

av 3. oktober 1995

om endring av beslutning nr. 86 av 24. september 1973 om forretningsorden for og
sammensetning av revisjonsutvalget for De europeiske fellesskaps administrative

kommisjon for trygd for vandrearbeidere(*)

(95/512/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE
KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE
HAR-

under henvisning til artikkel 101 nr. 3 i rådsforordning (EØF) nr.
574/72, som pålegger Den administrative kommisjon å fastsette
revisjonsutvalgets forretningsorden og sammensetning,

under henvisning til beslutning nr. 86 av 24. september 1973 om
forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for
De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd
for vandrearbeidere, særlig nr. 8 i nevnte beslutning,

under henvisning til beslutning nr. 106 av 8. juli 1976 om endring
av beslutning nr. 86 av 24. september 1973, og

ut fra følgende betraktning:

For å sikre at revisjonsutvalget fungerer mer effektivt, er det
hensiktsmessig at vervet som revisjonsutvalgets leder følger samme
rotasjonsorden som vervet som president for Den administrative
kommisjon-

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Beslutning nr. 106 av 8. juli 1976 oppheves.

2. Nr. 8 i beslutning nr. 86 av 24. september 1973 skal lyde:

«Vervet som leder for revisjonsutvalget skal innehas for et
halvt år av gangen av et medlem fra den stat hvis represen-
tant i Den administrative kommisjon i samme tidsrom
innehar vervet som denne kommisjonens president.

Lederen for revisjonsutvalget kan, i samarbeid med
sekretariatet, treffe alle nødvendige tiltak for straks å løse
alle problemer innenfor revisjonsutvalgets
myndighetsområde.

Lederen for revisjonsutvalget skal i hovedregelen lede møter
i arbeidsgruppene som har fått i oppdrag å behandle spørsmål
som faller inn under revisjonsutvalgets myndighetsområde;
dersom lederen er forhindret fra å delta, eller dersom særskilte
spørsmål skal behandles, kan imidlertid lederen være
representert av annen person som lederen har utpekt.

Den administrative kommisjons sekretariat skal forberede
og gjennomføre revisjonsutvalgets møter og utarbeide
protokollene fra dem. Det skal utføre det arbeid som er
nødvendig for utvalgets funksjon.»

3. Denne beslutning skal kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 1996.

President for

Den administrative kommisjon

Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 294 av 8.12.1995, s. 38, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 25/96
av 26. april 1996

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

Artikkel 1
I avtalens vedlegg I kapittel II nr. 1 (rådsdirektiv 70/524/EØF)
skal nye strekpunkter lyde:

“- 394 L 0050: Kommisjonsdirektiv 94/50/EF av 31. oktober
1994 (EFT nr. L 297 av 18.11.1994, s. 27),

- 394 L 0077: Kommisjonsdirektiv 94/77/EF av 20. desember
1994 (EFT nr. L 350 av 31.12.1994, s. 113),

- 395 L 0037: Kommisjonsdirektiv 95/37/EF av 18. juli 1995
(EFT nr. L 172 av 22.7.1995, s. 21).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 94/50/EF, 94/77/EF og 95/37/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. mai 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

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

Kommisjonsdirektiv 94/50/EF av 31. oktober 1994 om endring
av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer(2)
skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsdirektiv 94/77/EF av 20. desember 1994 om endring
av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer(3)
skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsdirektiv 95/37/EF av 18. juli 1995 om endring av
rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer(4) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Utferdiget i Brussel, 26. april 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(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 297 av 18.11.1994, s. 27.

(3) EFT nr. L 350 av 31.12.1994, s. 113.

(4) EFT nr. L 172 av 22.7.1995, s. 21.

96/EØS/32/04



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.32/ 25.7.1996

 00

56

KOMMISJONSDIREKTIV 94/50/EF

av 31. oktober 1994

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

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
Vedlegg II til direktiv 70/524/EØF vert endra i samsvar med
vedlegget til dette direktivet.

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

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

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

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det
området som dette direktivet omfattar.

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

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR-

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970
om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 94/41/EF(2), særleg artikkel 7, og

ut frå desse synsmåtane:

Det er fastsett i direktiv 70/524/EØF at innhaldet i vedlegga
jamleg må tilpassast den vitskaplege og tekniske utviklinga.
Vedlegga vart konsoliderte ved kommisjonsdirektiv
 91/248/EØF(3).

Granskinga av dei ulike tilsetjingsstoffa som er oppførde i vedlegg
II og difor kan tillatast på nasjonalt plan, er ikkje fullførd enno.
Difor er det naudsynt å lengje godkjenningsperioden for stoffa
med eit avgrensa tidsrom.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste fôrvareutvalet-

Utferda i Brussel, 31. oktober 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 297 av 18.11.1994, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

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

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

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

I vedlegg II til rådsdirektiv 70/524/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. I del A «Antibiotika»

1.1. nr. 22 «Avoparcin» vert datoen «30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode» endra til
«8.4.1995» for dyregruppa «Melkekyr»,

1.2. nr. 28 «Avilamycin» vert datoen «30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode» endra til
«19.7.1995» for dyregruppa «Slaktekyllinger»,

1.3. nr. 29 «Efrotomycin» vert datoen «30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode» endra til
«30.11.1995» for dyregruppene «Smågriser» og «Svin»,

1.4. nr. 30 «Virginiamycin» vert datoen «30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode» endra til
«30.11.1995» for dyregruppa «Purker».

2. I del D «Koksidiostatika og andre legemidler»

2.1. nr. 23 «Narasin/nicarbazin» vert datoen «30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode» endra
til «19.7.1995» for dyregruppa «Slaktekyllinger»,

2.2. nr. 25 «Halofuginon» vert datoen «30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode» endra til
«30.11.1995» for dyregruppa «Livkyllinger».

3. I del F «Fargestoffer, herunder pigmenter» nr. 11 «Astaxantin-rik Phaffia rhodozyma» vert datoen
«30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode» endra til «30.11.1995» for dyregruppa «Laks, ørret».

4. I del L «Binde-, antiklumpe- og koaguleringsmidler»

4.1. nr. 1 «Syntetiske kalsiumaluminater» vert datoen «30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode»
endra til «30.11.1995» for dyregruppa «Melkekyr, storfe til slakt, kalver, lam og geitekje»,

4.2. nr. 1 «Natrolitt-fonolitt» vert datoen «30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode» endra til
«30.11.1995».

5. I del N «Enzymer» nr. 1 «3-fytase (EC 3.1.3.8)» vert datoen «30.11.1994» i spalta
«Godkjenningsperiode» endra til «30.11.1995» for dyregruppene «Svin (alle dyregrupper)» og
«Kyllinger (alle dyregrupper)».

6. I del O «Mikroorganismer» nr. 1 «Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)» vert
datoen «30.11.1994» i spalta «Godkjenningsperiode» endra til «30.11.1995» for dyregruppene
«Smågris», «Svin» og «Purker».
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KOMMISJONSDIREKTIV 94/77/EF

av 20. desember 1994

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

Artikkel 1
Vedlegg II til direktiv 70/524/EØF vert endra i samsvar med
vedlegget til dette direktivet.

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

som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, seinast
30. november 1995. Dei skal straks melde frå til
Kommisjonen om dette.

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

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på
det området som dette direktivet omfattar.

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

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 350 av 31.12.1994, s. 113 er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

(2) TEF nr. L 297 av 18.11.1994, s. 27.

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

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970
om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 94/50/EF(2), særleg artikkel 7, og

ut frå desse synsmåtane:

Det er fastsett i direktiv 70/524/EØF at innhaldet i vedlegga jamleg
må tilpassast den vitskaplege og tekniske utviklinga. Vedlegga
vart samla ved kommisjonsdirektiv 91/248/EØF(3).

I nokre medlemsstatar er det gjort vellukka forsøk med eit nytt
tilsetjingsstoff som høyrer til gruppa antibiotika. Den nye bruken
bør godkjennast mellombels på nasjonalt plan, til han kan
godkjennast på fellesskapsplan.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste fôrvareutvalet -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Utferda i Brussel, 20. desember 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I del A «Antibiotika» i vedlegg II til direktiv 70/524/EØF skal nytt nr. 32 lyde:

«Nummer Tilsetnings

stoff

Kjemisk betegnelse,

beskrivelse

Dyreart eller

dyregruppe

Høyeste

              alder

Laveste

             innhold

Høyeste

innhold

Andre

bestemmelser

Godkjennings-

periode

mg/kg fullfôr

32 Ardacin C81—83H80—84Na2N8O30Cl4
(glykopeptid)
Natriumsalt av et kompleks med 10
komponenter:
Faktor A: 16-36 %
Faktor B: 15-30 %
Komponent C + C1: 20-50 %
Komponent C2: 5-14 %
Komponent D: 0-5 %
HP-4: 0-10 %
Produsert av Kibdelosporangium
aridum (ATCC 39323).
Innhold av ardacin i det godkjente
preparatet: 25 %

Slaktekyllinger - 3 7 - 30.11.1995»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970
om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endra ved tilmeldingsakta
for Austerrike, Finland og Sverige, særleg artikkel 7, og

ut frå desse synsmåtane:

Det er fastsett i direktiv 70/524/EØF at innhaldet i vedlegga jamleg
må tilpassast den vitskaplege og tekniske utviklinga. Vedlegga
vart konsoliderte ved kommisjonsdirektiv 91/248/EØF(2)

I nokre medlemsstatar er det gjort omfattande forsøk med ein ny
bruk av eit tilsetjingsstoff som høyrer til gruppa antibiotika, og
med eit nytt tilsetjingsstoff som høyrer til gruppa koksidiostatika
og andre stoff med lækjemiddelverknad. På grunnlag av dei
røynslene og granskingane som er gjorde, bør den nye bruken og
det nye tilsetjingsstoffet godkjennast i heile Fellesskapet.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste fôrvareutvalet -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 70/524/EØF vert endra i samsvar med
vedlegget til dette direktivet.

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

som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, seinast
30. juni 1996. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen
om dette.

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

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på
det området som dette direktivet omfattar.

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

Artikkel 4
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 172 av 22.7.1995, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

(2) TEF nr. L 124 av 18.5.1991, s. 1.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/37/EF

av 18. juli 1995

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

(Tekst som er relevant for EØS)

Utferda i Brussel, 18. juli 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 70/524/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. I del A «Antibiotika» vert teksta i nr. E 717 «Avilamycin» utfyld slik det er vist nedanfor:

«Slaktekyllinger

2. I del D «Koksidiostatika og andre legemidler» skal nytt EF-nummer E 772 lyde:

«E 772 Narasin/nicarbazin

(blanding av

a) narasin og

b) nicarbazin i forholdet 1:1

a) C43H72O11 (monokarboksylsyre-
polyeter framstilt av Streptomy-
ces aureofaciens) i form av
granulater

b) Ekvimolekylært kompleks av
1,3-bis(4-nitrofenyl)urea og 4,6-
dimetyl-2-pyrimidinol i form av
granulater

Slaktekyllinger - 80 100 Bruk forbudt minst de fem siste dager
før slakting.

I bruksanvisningen angis:

— «Farlig for dyr av hestefamilien»

— «Denne fôrvaren inneholder et
tilsetningsstoff av ionofor-
gruppen; bruk samtidig med visse
legemidler (f.eks. tiamulin) kan
være utilrådelig.»»

EF-

nummer

Dyreart eller

dyregruppe

Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse,

beskrivelse

Høyeste

         alder

Laveste

  innhold

Høyeste

innhold

Andre

bestemmelser

mg/kg fullfôr

EF-

nummer

Dyreart eller

dyregruppe

Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse,

beskrivelse

Høyeste

         alder

Laveste

  innhold

Høyeste

innhold

Andre

bestemmelser

mg/kg fullfôr

— 2,5 10 —»
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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.
13/95 av 24. februar 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 529/95 av 9. mars 1995 om
utsettelse av fristen for anvendelse av artikkel 11 nr. 1 i
rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjons-
metode for landpruksprodukter og slik angivelse på
landbruksprodukter og næringsmidler, med hensyn til import fra
visse tredjestater(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/95 av 29. mai 1995 om
endring av vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på
landbruksprodukter og næringsmidler(3) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1202/95 av 29. mai 1995 om
endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91
om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik
angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(4) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (rådsforordning (EØF)
nr. 2092/91) skal femte strekpunkt (kommisjonsforordning (EØF)
nr. 3713/92) erstattes med følgende:

“- 395 R 0529: Kommisjonsforordning (EF) nr. 529/95 av 9.
mars 1995 (EFT nr. L 54 av 10.3.1995, s. 10).”

Artikkel 2
I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (rådsforordning (EØF)
nr. 2092/91) skal nye strekpunkter lyde:

“- 395 R 1201: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/95 av
29. mai 1995 (EFT nr. L 119 av 30.5.1995, s. 9),

- 395 R 1202: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1202/95 av
29. mai 1995 (EFT nr. L 119 av 30.5.1995, s. 11).”

Artikkel 3
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 529/95,
kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/95 og kommisjonsforordning
(EF) nr. 1202/95 på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 26/96
av 26. april 1996

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

Utferdiget i Brussel, 26. april 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 83 av 13.4.1995, s. 44, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 13 av
13.4.1995, s. 8.

(2) EFT nr. L 54 av 10.3.1995, s. 10.

(3) EFT nr. L 119 av 30.5.1995, s. 9.

(4) EFT nr. L 119 av 30.5.1995, s. 11.

96/EØS/32/05
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni
1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter
og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1), sist
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2381/94(2), særlig
artikkel 16 nr. 3 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3713/92(3), sist endret ved
forordning (EF) nr. 2580/94(4), ble fristen for anvendelse av
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 utsatt i 26 måneder
for varer som importeres fra visse tredjestater.

Etter Østerrikes og Sveriges tiltredelse til Den europeiske union
er denne bestemmelse ikke lenger relevant for disse statene.

Visse tredjestater har oversendt Kommisjonen en anmodning om
å bli oppført på listen over tredjestater fastsatt i artikkel 11 nr. 1
i forordning (EØF) nr. 2092/91 samt visse opplysninger fastsatt
i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 93/92(5) innen fristen nevnt
i artikkel 16 nr. 3 annet ledd i forordning (EØF) nr. 2092/91.

En første gjennomgåelse av opplysningene har vist at
produksjons- og kontrollreglene som er anvendt, i hovedsak ser
ut til å oppfylle kravet om likeverdighet fastsatt i artikkel 11 nr. 2
i forordning (EØF) nr. 2092/91. På visse punkter må imidlertid
opplysningene gjennomgås nøyere og undersøkelsen fullføres.
På dette trinn i gjennomgåelsen er det derfor ikke mulig å treffe en
avgjørelse om å oppføre disse tredjestatene på listen fastsatt i
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Fristen for å fullføre gjennomgåelsen må derfor utsettes.

For å harmonisere importrutinene og sikre bedre oversikt over
opplysningene som beskriver de importerte varene, bør det brukes
et standardskjema ved utstedelsen av sertfikatet som følger varene.

Visse sider ved ordningen for import av varer med opprinnelse i
tredjestater gjennomgås for øyeblikket av Rådet på grunnlag av et
forslag fra Kommisjonen av 12. november 1993.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Fristen for anvendelse av bestemmelsene i artikkel 11 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 2092/91 utsettes i tolv måneder fra datoen
for anvendelse av denne forordning for importerte varer som følges
av sertifikatet nevnt i artikkel 2, og som har opprinnelse i følgende
tredjestater:

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

- Australia, for varer med sertifikat fra «Australian Quaran-
tine and Inspection Service» (Aquis) om at de er produsert
etter den økologiske produksjonsmetoden i denne staten,

- Ungarn, for landbruksråvarer med sertifikat fra «Biokultura
Association» om at de er produsert etter den økologiske
produksjonsmetoden i denne staten,

- Israel, for varer med sertifikat fra Ministry of Agriculture,
Department of Plant Protection and Inspection (DDPI)
eller fra Ministry of Industry and Trade, Food and Vegeta-
ble Products, Export Foodstuffs Inspection Service om at
de er produsert etter den økologiske produksjonsmetoden i
denne staten,

- Sveits, for varer produsert i denne staten etter den økologiske
produksjonsmetoden utarbeidet, kontrollert og sertifisert
av «Vereinigung Schweizerischer Biologischer
Landbauerorganisationen» (VSBLO) eller etter standardene
for økologisk produksjonsmetode og kontrollordningen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 54 av 10.3.1995, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

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

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

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

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 529/95

av 9. mars 1995

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

landbruksprodukter og næringsmidler, med hensyn til import fra visse tredjestater(*)
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fastsatt i forordning (EØF) nr. 2092/91, kontrollert og
sertifisert av «Institut für Marktökologie» (IMO).

Artikkel 2
Modellen for kontrollsertifikatet for import av økologiske
produkter til Fellesskapet, fastsatt i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 3457/92(1), skal brukes til
sertifikatene nevnt i artikkel 1 i forbindelse med varer sendt til
Fellesskapet etter 1. mai 1995. Rubrikk nr. 2 skal inneholde en
henvisning til artikkel 16 nr. 3.

Artikkel 3
Forordning (EØF) nr. 3713/92 oppheves.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft 1. mars 1995.

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

Utferdiget i Brussel, 9. mars 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

(1) EFT nr. L 350 av 1.12.1992, s. 56.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni
1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter
og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1), sist
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2381/94(2), særlig
artikkel 13,

under henvisning til kommisjonsforordning (EØF) nr. 207/93 av
29. januar 1993 om fastsettelse av innholdet i vedlegg VI til
rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjons-
metode for landbruksprodukter og slik angivelse på
landbruksprodukter og næringsmidler og om fastsettelse av
nærmere regler for gjennomføringen av bestemmelsene i artikkel 5
nr. 4 i nevnte forordning(3), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Visse medlemsstater har underrettet de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen om at det er gitt tillatelse til bruk av visse
ingredienser av landbruksopprinnelse som ikke er oppført i del C
i vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91. Det har vist seg at
det ikke var tilstrekkelig produksjon av visse av disse meldte
produktene i Fellesskapet. Derfor bør disse produktene tilføyes
i del C i vedlegg VI.

Det har vist seg at det i Fellesskapet finner sted en betydelig
produksjon av sikori, eddik fra forskjellige gjærede drikker og et
stort antall kryddere og urter, basert på prinsippene for økologisk
landbruk. Sikori, eddik, kryddere og urter bør derfor fjernes fra
del C i vedlegg VI.

En positivliste over de viktigste økologisk framstilte kryddere og
urter som ikke er tilgjengelige i tilstrekkelige mengder i
Fellesskapet, skal utarbeides så snart som mulig. Til listen vedtas
kan framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 207/93
anvendes, på vilkårene fastsatt i nevnte artikkel.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

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

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

Produktene nevnt i første og fjerde strekpunkt i vedlegget til
denne forordning kan fortsatt brukes på tidligere gjeldende vilkår
i en periode på tre måneder fra datoen for denne forordnings
ikrafttredelse.

Produktene nevnt i tredje strekpunkt i vedlegget til denne
forordning kan fortsatt brukes på tidligere gjeldende vilkår i en
periode på sju måneder fra datoen for denne forordnings
ikrafttredelse.

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

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 119 av 30.5.1995, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

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

(3) EFT nr. L 25 av 2.2.1993, s. 5.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1201/95

av 29. mai 1995

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

og næringsmidler(*)

Utferdiget i Brussel, 29. mai 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I del C i vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91, fastsatt ved forordning (EØF) nr. 207/93 og endret
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 468/94(1), gjøres følgende endringer:

- I punkt C.1.1 utgår følgende produkt:

«Sikori».

- I punkt C.1.1 tilføyes følgende produkter etter «Kinatre»:

«Pulver av tørkede bananer (Musa L.)
Stikkelsbær (Ribes crispa L.)
Pulver av tørkede jordbær (Fragaria L.)
Tørkede bringebær (Ribus idaeus L.)
Tørket rips (Ribes rubrum L.)».

- Punkt C.1.2 «Spiselige kryddere og urter» skal lyde:

«C.1.2. Spiselige kryddere og urter
                         - ».

- I punkt C.2.3 utgår følgende produkt:

«eddik framstilt av andre gjærede drikker enn vin».

(1) EFT nr. L 59 av 3.3.1994, s. 1.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om
økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik
angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1), sist endret
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/95(2), særlig artikkel 13,
og

ut fra følgende betraktninger:

I de tilfeller offentlige myndigheter gjør det obligatorisk å bruke
syntetiske plantefarmasøytiske produkter som ikke er oppført i
vedlegg II del B, på grunn av trusselen fra en sykdom eller
skadedyrangrep mot samtlige arealer i produksjon i et bestemt
område, kan produktene av avlinger derfra ikke lenger omfattes
av en angivelse som viser til økologiske produksjonsmetoder.

I betraktning av at de øvrige produksjonsregler for økologisk
landbruk er overholdt, bør på visse vilkår likevel
omleggingsperioden hvis utløp tillater markedsføring av produkter
merket med henvisning til slikt landbruk, kunne forkortes.

Planter av samme sort kan ikke produseres etter både en økologisk
og konvensjonell produksjonsmetode på enheter drevet av samme
landbruker.

Det bør kunne gjøres unntak fra dette prinsippet når det på
visse arealer med permanente vekster skjer en gradvis
omlegging fra konvensjonell produksjonsmetode til økologisk
produksjonsmetode.

Unntak fra prinsippet kan godtas også for visse områder brukt til
landbruksforskning med henblikk på utvikling av økologisk
landbruk, fastsatt av vedkommende myndigheter i
medlemsstatene.

Produksjon av frø, vegetativt foryngelsesmateriale og planter er
en virksomhet som utøves av næringsdrivende spesialisert i
økologisk produksjonsmetode i tillegg til at de produserer de
samme produkter etter en konvensjonell produksjonsmetode.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Nr. 1 i vedlegg I og del A i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/
91 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

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

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

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 119 av 30.5.1995, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

(2) EFT nr. L 119 av 30.5.1995, s. 9.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1202/95

av 29. mai 1995

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

på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

Utferdiget i Brussel, 29. mai 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

1. Følgende ledd innsettes etter nr. 1 i avsnittet «Vekster og vegetabilske produkter» i vedlegg I:

«Særlig kan en medlemsstat forkorte omleggingsperioden til et absolutt minimum i det tilfellet der
parsellene er blitt behandlet med et produkt som ikke er oppført i del B i vedlegg II, som del av et
tiltak for bekjempelse av sykdommer eller skadedyr gjort obligatorisk av vedkommende myndighet
i medlemsstaten på dens territorium, eller på visse deler av territoriet, for en bestemt avling.

Ved forkortelsen av omleggingsperioden skal det tas hensyn til følgende punkter:

- parsellene var allerede omlagt eller var under omlegging til økologisk landbruk,

- det må sikres at nedbrytningen av det berørte plantefarmasøytiske produktet gir et ubetydelig
restnivå i jorda ved utløpet av den forkortede omleggingsperioden, og dersom det dreier seg om
en flerårig avling, i planten,

- den berørte medlemsstat må underrette de andre medlemsstatene om sin beslutning om å gjøre
behandling obligatorisk og om den planlagte forkortelsens betydning for omleggingsperioden,

- produkter fra avlingen som følger etter behandlingen, kan ikke selges merket med en henvisning
til økologisk produksjonsmetode.»

2. Vedlegg III del A nr. 9 skal lyde:

«9. Når en næringsdrivende driver flere produksjonsenheter i samme område, er også de enhetene i
området som produserer planter eller planteprodukter som ikke er nevnt i artikkel 1, samt
lagringsplasser for råvarer (som gjødsel, plantefarmasøytiske produkter, frø), omfattet av
kontrollordningen når det gjelder nr. 2 første ledd og nr. 3 og 4. Planter av samme sort som dem
produsert i enheten nevnt i nr. 1 kan ikke produseres i disse enhetene.

Produsentene kan imidlertid fravike regelen nevnt i foregående ledds siste punktum

a) når det gjelder produksjon av produkter fra flerårige avlinger (frukttrær, vinstokker og
humle), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1. den berørte produksjon er del av en omleggingsplan som produsenten uttrykkelig
forplikter seg til, og som fastsetter at omleggingen av siste del av de berørte arealer
til økologisk produksjonsmetode skal begynne innenfor det kortest mulige tidsrom,
som i ethvert tilfelle ikke må overstige fem år,

2. det er blitt truffet egnede tiltak for å sikre at produktene fra hver av de berørte
enhetene er permanent atskilt,

3. kontrollorganet eller -myndigheten underrettes om høsten av hvert av de berørte
produkter minst 48 timer på forhånd,

4. umiddelbart etter høsten skal produsenten underrette kontrollorganet eller
-myndigheten om de nøyaktige mengder som er høstet på de berørte enheter, og om
alle kjennetegn som gjør det mulig å identifisere produksjonen (som kvalitet, farge,
gjennomsnittsvekt osv.), og bekrefte at tiltakene som er truffet for å atskille
produktene, er blitt gjennomført,
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5. omleggingsplanen og tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 er blitt godkjent av kontrollorganet
eller -myndigheten; godkjenningen må bekreftes hvert år etter at omleggingsplanen
er iverksatt,

b) når det gjelder arealer beregnet på landbruksforskning, fastsatt av vedkommende
myndigheter i medlemsstatene, forutsatt at vilkår 2, 3, 4 og den relevante del av vilkår 5,
nevnt i bokstav a), er oppfylt,

c) når det gjelder produksjon av frø, vegetativt formeringsmateriale og planter, forutsatt at
vilkår 2, 3, 4 og den relevante del av vilkår 5, nevnt i bokstav a), er oppfylt.»
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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.
20/96 av 26. mars 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII
(Transport)(1).

Rådsforordning (EF) nr. 3051/95 av 8. desember 1995 om
sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 56b (rådsdirektiv 95/21/EF) skal
nytt nr. 56c lyde:

“56c. 395 R 3051: Rådsforordning (EF) nr. 3051/95 av 8.
desember 1995 om sikkerhetsstyring av roro-
passasjerferger (EFT nr. L 320 av 30.12.1995, s. 14)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsforordning (EF) nr. 3051/95 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

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

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 27/96
av 26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Utferdiget i Brussel, 26. april 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 124 av 23.5.1996, s. 28, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 23
av 23.5.1996, s. 51.

(2) EFT nr. L 320 av 30.12.1995, s. 14.

96/EØS/32/06
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

Fellesskapet er meget bekymret over ulykker til sjøs med tap av
menneskeliv.

Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring for drift av skip og
hindring av forurensning, heretter kalt «ISM-normen», ble vedtatt
av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) ved
forsamlingsresolusjon A.741(18) av 4. november 1993 i nærvær
av representanter for medlemsstatene og vil ved innlemmelse i
Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til
sjøs (1974) gjelde for roro-passasjerskip fra 1. juli 1998.

Dette utgjør ett av en rekke tiltak for å forbedre sikkerheten til
sjøs. ISM-normen er ennå ikke bindende, bare veiledende.

Sikkerheten for menneskeliv til sjøs kan forbedres effektivt ved
at ISM-normen anvendes strengt og obligatorisk.

For Fellesskapet har sikkerhetsstyringen av roro-passasjerferger
høyeste prioritet. En ensartet og samstemt gjennomføring av ISM-
normen i alle medlemsstater kan være et skritt i retning av
sikkherhetsstyring av roro-passasjerferger.

Rådet oppfordret i sin resolusjon av 22. desember 1994 om roro-
passasjerfergers sikkerhet(4) Kommisjonen til å framlegge et
forslag om framskyndet obligatorisk anvendelse av ISM-normen
for all rutetrafikk med roro-passasjerferger mellom europeiske
havner, i samsvar med folkeretten.

For å sikre at selskaper som driver sjøgående roro-passasjerferger,
innfører sikkerhetsstyringssystemer og vedlikeholder dem på en
forsvarlig måte på sine skip og i selskapet, må ISM-normen gjøres
bindende og anvendes strengt.

Tiltak på fellesskapsplan er den beste måten å sikre framskyndet
obligatorisk håndheving av ISM-normens bestemmelser og
effektiv kontroll med gjennomføringen av dem, samtidig som
konkurransevridning mellom forskjellige fellesskapshavner og roro-
ferger unngås. En slik håndheving kan bare sikres ved en forordning,
som kommer direkte til anvendelse. Framskyndet anvendelse
forutsetter at forordningen gjelder fra 1. juli 1996.

Framskyndet obligatorisk anvendelse av ISM-normen på alle roro-
ferger, uansett hvilket flagg de fører, tar også hensyn til
anmodningen i nr. 2 i IMO-resolusjon A.741(18), der det rettes
en sterk henstilling til regjeringene om å gjennomføre normen
snarest mulig, idet bl.a. passasjerskip gis prioritet.

Skips sikkerhet er primært flaggstatens ansvar. Medlemsstatene
kan sikre at ferger som fører deres flagg, og selskapene som driver
dem, overholder tilstrekkelige regler for sikkerhetsstyring.
Sikkerheten for alle roro-ferger som går i eller ønskes satt inn i
rutetrafikk fra medlemsstatenes havner, uansett hvilket flagg de
fører, kan garanteres bare dersom medlemsstatene krever effektiv
overholdelse av sikkerhetsreglene som vilkår for å gå i rutetrafikk
fra deres havner.

Selskaper som driver roro-ferger utelukkende i beskyttede farvann
mellom havner i samme medlemsstat, utgjør en mer begrenset fare
og må utføre et forholdsmessig større administrativt arbeid enn
andre selskaper, og de bør derfor fritas midlertidig.

Det er nødvendig å fastlegge kravene til gjennomføringen av ISM-
normens bestemmelser og fastsette vilkårene for utstedelse og
verifisering av godkjenningsbeviset og sikkerhetsstyringssertifi-
katet.

Medlemsstatene kan anse det nødvendig å delegere eller overlate
myndighet til fagorganer for å oppfylle sine forpliktelser i henhold
til denne forordning. For å sikre et ensartet og tilstrekkelig
kontrollnivå er det hensiktsmessig å kreve at disse organer må
oppfylle kravene i rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 1994
om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere
og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den
forbindelse(5).

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 320 av 30.12.1995, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 298 av 11.11.1995, s. 23, og endret forslag framlagt 15. juni
1995 (EFT nr. C 298 av 11.11.1995, s. 31).

(2) EFT nr. C 236 av 11.9.1995, s. 42.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 14. juni 1995 (EFT nr. C 166 av 3.7.1995,
s. 55), Rådets felles holdning av 28. september 1995 (EFT nr. C 297 av
10.11.1995, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 29. november 1995
(ennå ikke offentliggjort i EFT).

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3051/95

av 8. desember 1995

om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger(*)

(4) EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 8.

(5) EFT nr. L 319 av 12.12.1994, s. 20.
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En medlemsstat må kunne suspendere driften av visse roro-ferger
fra sine havner dersom den anser at de utgjør en alvorlig fare for
sikkerheten for menneskeliv, eiendom eller miljøet, forutsatt at en
forskriftskomité har truffet en beslutning som medlemsstatene
må rette seg etter.

En forenklet framgangsmåte som omfatter en forskriftskomité, er
nødvendig for å endre denne forordning, idet det tas hensyn til
utviklingen på internasjonalt plan.

En rask innføring av disse sikkerhetsreglene medfører særlige
tekniske og administrative problemer for Hellas på grunn av det
store antall selskaper etablert i Hellas som driver ferger under
gresk flagg og utelukkende mellom greske havner. Det bør derfor
gis et unntak av begrenset varighet for å ta hensyn til denne
situasjonen, samtidig som det tas i betraktning at passasjer- og
fergetrafikk mellom greske havner inntil 1. januar 2004 er utelukket
fra adgangen til å yte tjenester gitt ved rådsforordning (EØF) nr.
3577/92 av 7. desember 1992 om anvendelse av prinsippet om
adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemsstatene
(maritim kabotasje)(1) -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Formålet med denne forordning er å forbedre sikkerhetsstyringen,
den sikre driften og hindringen av forurensning med hensyn til
roro-passasjerferger som går i rutetrafikk til eller fra havner i
Fellesskapets medlemsstater, ved å sikre at selskaper som driver
roro-ferger, overholder ISM-normen ved

- at selskapene innfører og på en forsvarlig måte vedlikeholder
sikkerhetsstyringssystemer om bord og i land,

- at flagg- og havnestatsadministrasjoner fører kontroll med
systemene.

Artikkel 2
I denne forordning og med henblikk på gjennomføringen av ISM-
normen menes med

a) «roro-ferge»: et sjøgående passasjerskip som er utstyrt med
innretninger som gjør det mulig å kjøre vei- eller skinnegående
kjøretøyer på og av skipet, og som kan transportere mer enn
tolv passasjerer,

b) «rutetrafikk»: en rekke seilinger med roro-ferge for å sikre
forbindelsen mellom to eller flere punkter, enten

1)  i henhold til en offentliggjort rutetabell, eller

2) med slik regelmessighet eller hyppighet at de utgjør en
systematisk rekke seilinger,

c) «selskap»: eieren av en roro-ferge eller enhver annen
organisasjon eller person, f.eks. en reder eller totalbefrakter,

som har overtatt ansvaret for driften av roro-fergen fra
eieren,

d) «anerkjent organisasjon»: et organ anerkjent i samsvar med
bestemmelsene i direktiv 94/57/EF,

e) «ISM-normen»: Den internasjonale norm for sikkerhets-
styring for drift av skip og hindring av forurensning, vedtatt
av IMO ved forsamlingsresolusjon A.741(18) av
4. november 1993 og vedlagt denne forordning,

f) «administrasjon»: regjeringen i den stat hvis flagg roro-fergen
har rett til å føre,

g) «godkjenningsbevis»: det dokument som utstedes til
selskaper i samsvar med nr. 13.2 i ISM-normen,

h) «sikkerhetsstyringssertifikat»: det sertifikat som utstedes
til roro-ferger i samsvar med nr. 13.4 i ISM-normen,

i) «beskyttede farvann»: områder der det er mindre enn 10 %
sannsynlighet for at den signifikante bølgehøyde skal
overstige 1,5 m i løpet av et år, og der en roro-ferge aldri
befinner seg mer enn seks nautiske mil fra et tilfluktssted
der skipbrudne kan gå i land.

Artikkel 3
Denne forordning får anvendelse på alle selskaper som driver
rutetrafikk med minst én roro-ferge til eller fra en havn i en
medlemsstat i Fellesskapet, uansett hvilket flagg fergen fører.

Artikkel 4
1. Alle selskaper skal overholde samtlige bestemmelser i

nr. 1.2-13.1 og nr. 13.3 i ISM-normen som om disse
bestemmelser var bindende, som forutsetning for at deres
skip skal kunne gå i rutetrafikk til eller fra en havn i en
medlemsstat i Fellesskapet.

2. Som unntak fra nr. 1 kan selskaper som driver rutetrafikk
med én eller flere roro-ferger utelukkende i beskyttede
farvann mellom havner i den samme medlemsstaten, fravike
bestemmelsene i denne forordning inntil 1. juli 1997.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal med hensyn til selskaper og roro-
ferger overholde bestemmelsene i nr. 13.2, 13.4 og 13.5 i
ISM-normen som om disse bestemmelser var bindende.

2. Med hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene delegere eller
overlate myndighet, helt eller delvis, bare til en anerkjent
organisasjon.

Med hensyn til nr. 13.2 i ISM-normen kan en medlemsstat
utstede godkjenningsbevis bare til et selskap som har sitt
hovedforetak på dens territorium. Før den utsteder et slikt

(1) EFT nr. L 364 av 12.12.1992, s. 7.
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bevis, skal medlemsstatene rådspørre administrasjonen i de
statene hvis flagg selskapets roro-ferger har rett til å føre,
dersom vedkommende administrasjon ikke er den utstedende
medlemsstats.

3. Godkjenningsbeviset skal være gyldig i fem år fra
utstedelsesdatoen, forutsatt at det årlig finner sted en
verifisering for å stadfeste at sikkerhetsstyringssystemet
fungerer etter hensikten, og at eventuelle endringer innført
siden forrige verifisering oppfyller bestemmelsene i ISM-
normen.

4. Sikkerhetsstyringssertifikatet skal være gyldig i fem år fra
utstedelsesdatoen, forutsatt at det finner sted en
mellomliggende verifisering minst hver 30. måned eller oftere
for å stadfeste at sikkerhetsstyringssystemet fungerer etter
hensikten, og at eventuelle endringer innført siden forrige
verifisering oppfyller bestemmelsene i ISM-normen.

5. For denne forordnings formål, særlig artikkel 6, skal hver
medlemsstat godta godkjenningsbevis og sikkerhets-
styringssertifikater utstedt av administrasjonen i enhver
annen medlemsstat eller av en anerkjent organisasjon som
handler på dens vegne.

6. En medlemsstat skal anerkjenne godkjenningsbevis og
sikkerhetsstyringssertifikater utstedt av, eller på vegne av,
administrasjonen i tredjestater dersom medlemsstaten anser
det godtgjort at de viser at bestemmelsene i denne forordning
er overholdt.

Godkjenningsbevis og sikkerhetsstyringssertifikater utstedt
på vegne av administrasjonen i tredjestater kan anerkjennes
bare dersom de er utstedt av en anerkjent organisasjon.

Artikkel 6
Medlemsstatene skal forsikre seg om at alle selskaper som driver
rutetrafikk med roro-ferger til eller fra deres havner, overholder
bestemmelsene i denne forordning.

Artikkel 7
Dersom en medlemsstat anser at et selskap, til tross for at det
innehar et godkjenningsbevis, ikke kan drive rutetrafikk med en
roro-ferge til eller fra dens havner fordi det foreligger alvorlig fare
for sikkerheten for menneskeliv, eiendom eller miljøet, kan driften
av ruten suspenderes inntil faren er fjernet.

I ovennevnte situasjon får følgende framgangsmåte anvendelse:

a) medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen
og de øvrige medlemsstatene om sitt vedtak og gi en utførlig
begrunnelse for det,

b) Kommisjonen skal undersøke om suspensjonen er berettiget
fordi det foreligger alvorlig fare for sikkerheten og miljøet,

c) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2 skal det
treffes beslutning om hvorvidt medlemsstatens vedtak om
å suspendere driften av ruten er berettiget fordi det foreligger
alvorlig fare for sikkerheten for menneskeliv, eiendom eller
miljøet, og, dersom suspensjonen ikke er begrunnet, om at
vedkommende medlemsstat skal anmodes om å trekke
tilbake suspensjonen.

Artikkel 8
For å ta hensyn til de alminnelige bestemmelser i ISM-normen
skal Kommisjonen undersøke gjennomføringen av denne
forordning tre år etter at den er trådt i kraft, og eventuelt foreslå
passende tiltak.

Artikkel 9
For å ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan, særlig i
IMO, kan

a) definisjonen av «ISM-normen» i artikkel 2,

b) gyldighetstiden for godkjenningsbeviset og/eller
sikkerhetsstyringssertifikatet samt verifiseringshyppigheten
for dem fastsatt i artikkel 5 nr. 3 og 4,

c) vedlegget,

d) definisjonen av «anerkjent organisasjon» i artikkel 2,

endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2, særlig for
å innta i vedlegget retningslinjer for administrasjonene når det
gjelder gjennomføringen av ISM-normen.

Artikkel 10
1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel

12 nr. 1 i rådsdirektiv 93/75/EØF(1).

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall
som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag
til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

(1) Rådsdirektiv 93/75/EØF av 13. september 1993 om minimumskrav til
fartøyer som har kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og som
transporterer farlig eller forurensende last (EFT nr. L 247 av 5.10.1993.
s. 19).
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c) Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen 40
dager etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen
vedta de foreslåtte tiltakene.

Artikkel 11

Denne forordning trer i kraft 1. januar 1996.

Den får anvendelse fra 1. juli 1996.

Som unntak fra første ledd får denne forordning anvendelse først
31. desember 1997 på selskaper som er opprettet i henhold til
gresk lovgivning, som har sitt hovedforetak i Hellas, og som
driver roro-ferger som er registrert i Hellas, fører gresk flagg og
går i rutetrafikk utelukkende mellom havner i Hellas.

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

Utferdiget i Brussel, 8. desember 1995.

For Rådet

J. BORRELL FONTELLES

Formann
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Forord

1. Formålet med denne norm er å gi en internasjonal standard for sikkerhetsstyring for drift av skip og
for hindring av forurensning.

2. Fosamlingen vedtok resolusjon A.443(XI), der den anmodet alle regjeringene om å treffe de nødvendige
tiltak for å sikre skipsførerens tilfredsstillende utførelse av sine plikter med hensyn til sjøsikkerhet
og vern av det marine miljø.

3. Forsamlingen vedtok også resolusjon A.680(17), der den videre erkjente behovet for hensiktsmessig
styringsorganisering for å kunne ivareta de ombordværendes behov for å oppnå og opprettholde
høye sikkerhets- og miljøvernstandarder.

4. Normen bygger på generelle prinsipper og mål, da det erkjennes at ingen shippingselskaper eller
rederier er like, og at skip opererer under en lang rekke forskjellige vilkår.

5. Normen er uttrykt i generelle vendinger slik at den kan få utstrakt anvendelse. Det er klart at
forskjellige styringsnivåer, enten det er på land eller om bord, vil nødvendiggjøre forskjellige nivåer
av kunnskap om og forståelse av de punkter som er angitt.

6. Hjørnesteinen i god sikkerhetsstyring er engasjement fra toppen. Når det gjelder sikkerhet og
hindring av forurensning, er det engasjementet, kompetansen, holdningene og motivasjonen til
enkeltmenneskene på alle nivåer som avgjør hva det endelige resultatet blir.

1. GENERELT

1.1. Definisjoner

1.1.1. Med «Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring» menes Den internasjonale norm for
sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning, vedtatt av Forsamlingen, med
eventuelle endringer foretatt av organisasjonen.

1.1.2. Med «selskap» menes skipets eier, eller enhver annen organisasjon eller person, f.eks. reder eller
totalbefrakter, som har overtatt ansvaret for driften av skipet fra eieren, og som ved overtakelse
av ansvaret har samtykket i å overta alle plikter og alt ansvar som normen pålegger.

1.1.3. Med «administrasjon» menes regjeringen i den stat hvis flagg skipet har rett til å føre.

1.2. Formål

1.2.1. Formålene med denne norm er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av
menneskeliv, unngå skade på miljøet, særlig det marine miljø, og på eiendom.

1.2.2. Selskapets mål for sikkerhetsstyring bør bl.a. være

1.2.2.1.  å sørge for sikker praksis ved drift av skip og et sikkert arbeidsmiljø,

1.2.2.2. å innføre vern mot alle identifiserte risikoer, og

1.2.2.3. stadig å forbedre ferdighetene til personell i land og om bord med hensyn til sikkerhetsstyring,
herunder forberedelse på nødssituasjoner som omfatter både sikkerhet og miljøvern.

1.2.3. Sikkerhetsstyringssystemet bør sikre

1.2.3.1. at obligatoriske regler og forskrifter overholdes, og
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1.2.3.2. at det tas hensyn til gjeldende normer, retningslinjer og standarder anbefalt av organisasjonen,
administrasjonene, klassifikasjonsselskapene og organisasjonene i sjøfartsnæringen.

1.3. Anvendelse

Kravene i denne norm kan anvendes på alle skip.

1.4. Funksjonskrav til sikkerhetsstyringssystemer

Alle selskaper skal utvikle, gjennomføre og vedlikeholde et sikkerhetsstyringssystem (SMS)
som omfatter følgende funksjonskrav:

1.4.1. en politikk for sikkerhet og miljøvern,

1.4.2. instrukser og prosedyrer for å sikre sikker drift av skip og vern av miljøet i henhold til aktuell
folkerett og flaggstatslovgivning,

1.4.3. definerte myndighetsnivåer og kommunikasjonslinjer mellom og blant personell i land og om
bord,

1.4.4. prosedyrer for rapportering av ulykker og avvik fra bestemmelsene i denne norm,

1.4.5. prosedyrer for forberedelse og reaksjon på nødssituasjoner, og

1.4.6. prosedyrer for intern revisjon og ledelsens gjennomgåelse.

2. POLITIKK FOR SIKKERHET OG MILJØVERN

2.1. Selskapet bør innføre en politikk for sikkerhet og miljøvern der det beskrives hvordan målene
angitt i nr. 1.2 skal nås.

2.2. Selskapet bør sikre at politikken gjennomføres og opprettholdes på alle nivåer i organisasjonen,
både om bord og i land.

3. SELSKAPETS ANSVAR OG MYNDIGHET

3.1. Dersom en annen enn eieren er ansvarlig for driften av skipet, må eieren oppgi vedkommendes
fulle navn og nærmere opplysninger til administrasjonen.

3.2. Selskapet bør definere og dokumentere ansvaret, myndigheten og forholdet mellom alt personell
som leder, utfører og verifiserer arbeid som er knyttet til eller påvirker sikkerhet og hindring av
forurensning.

3.3. Selskapet er ansvarlig for å sikre at de nødvendige ressurser og landbasert støtte er tilgjengelige,
slik at utpekt(e) person(er) kan utføre sine oppgaver.

4. UTPEKT(E) PERSON(ER)

For å sikre sikker drift av hvert skip og for å sørge for kontakt mellom selskapet og de
ombordværende bør hvert selskap utpeke én eller flere personer i land som skal ha direkte
kontakt med det høyeste nivå i ledelsen. De(n) utpekte personen(e)s ansvar og myndighet bør
omfatte overvåking av de sidene av driften av hvert skip som angår sikkerhet og hindring av
forurensning, samt sikring av at de nødvendige ressurser og landbasert støtte blir brukt etter
behov.
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5. SKIPSFØRERENS ANSVAR OG MYNDIGHET

5.1. Selskapet bør nøyaktig definere og dokumentere skipsførerens ansvar med hensyn til

5.1.1.  å gjennomføre selskapets politikk for sikkerhet og miljøvern,

5.1.2. å motivere mannskapet til å følge denne politikken,

5.1.3. å gi hensiktsmessige ordrer og instrukser på en klar og enkel måte,

5.1.4. å verifisere at fastsatte krav overholdes, og

5.1.5. å gjennomgå sikkherhetsstyringssystemet og innrapportere dets mangler til den landbaserte
ledelsen.

5.2. Selskapet bør sikre at sikkerhetsstyringssystemet som anvendes om bord i skipet, inneholder en
klar erklæring som understreker skipsførerens myndighet. Selskapet bør i
sikkerhetsstyringssystemet fastslå at skipsføreren har den overordnede myndighet og ansvaret
for å ta avgjørelser med hensyn til sikkerhet og hindring av forurensning og for å anmode om
selskapets bistand når dette måtte være nødvendig.

6. RESSURSER OG PERSONELL

6.1. Selskapet bør sikre at skipsføreren er

6.1.1. behørig kvalifisert til å ha kommandoen,
6.1.2. fullt fortrolig med selskapets sikkerhetsstyringssystem, og

6.1.3. gitt den nødvendige støtte, slik at vedkommendes oppgaver kan utføres på en forsvarlig måte.

6.2. Selskapet bør sikre at hvert skip er bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede
sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav.

6.3. Selskapet bør innføre prosedyrer for å sikre at nytt personell og personell som overføres til nye
oppgaver innen sikkerhet og miljøvern, gjøres kjent med sine oppgaver på en tilfredsstillende
måte.

Instrukser som det er viktig å gi før reisen begynner, bør identifiseres, dokumenteres og gis.

6.4. Selskapet bør sikre at personell som medvirker i selskapets sikkerhetsstyringssystem, har en
tilfredsstillende forståelse av gjeldende regler, forskrifter, normer og retningslinjer.

6.5. Selskapet bør innføre og vedlikeholde prosedyrer for å identifisere opplæring som kan være
nødvendig som støtte for sikkerhetsstyringssystemet, og påse at alle berørte personer får slik
opplæring.

6.6. Selskapet bør innføre prosedyrer for å gi personell på skip aktuell informasjon om
sikkerhetsstyringssystemet på det eller de arbeidsspråk de forstår.

6.7. Selskapet bør sikre at personell på skip kan kommunisere på en hensiktsmessig måte under
utførelsen av sine oppgaver i forbindelse med sikkerhetsstyringssystemet.

7. UTARBEIDING AV PLANER FOR OPERASJONER OM BORD

Selskapet bør innføre prosedyrer for utarbeiding av planer og instrukser for viktige operasjoner
om bord angående sikkerhet og hindring av forurensning. De forskjellige oppgavene forbundet
med dette bør defineres og pålegges kvalifisert personell.
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8. BEREDSKAP

8.1. Selskapet bør innføre prosedyrer for å identifisere, beskrive og reagere på mulige nødssituasjoner
om bord.

8.2. Selskapet bør utarbeide programmer for trening og øvelser i å forberede seg på handling i
nødssituasjoner.

8.3. Sikkerhetsstyringssystemet bør omfatte tiltak som sikrer at selskapets organisasjon til enhver
tid kan reagere på farer, ulykker og nødssituasjoner der dets skip er berørt.

9. RAPPORTER OG ANALYSER ANGÅENDE AVVIK, ULYKKER OG FARLIGE
HENDELSER

9.1. Sikkerhetsstyringssystemet bør omfatte prosedyrer som sikrer at avvik, ulykker og farlige
situasjoner rapporteres til selskapet, undersøkes og analyseres med det formål å forbedre
sikkerheten og hindringen av forurensning.

9.2. Selskapet bør innføre prosedyrer for gjennomføring av korrigerende tiltak.

10. VEDLIKEHOLD AV SKIP OG UTSTYR

10.1. Selskapet bør innføre prosedyrer for å sikre at skipet vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene
i gjeldende regler og forskrifter og med eventuelle tilleggskrav fastsatt av selskapet.

10.2. For å oppfylle disse kravene bør selskapet sikre at

10.2.1. inspeksjoner foretas med passende mellomrom,

10.2.2. eventuelle avvik rapporteres med mulig årsak, dersom den er kjent,

10.2.3. passende korrigerende tiltak gjennomføres, og

10.2.4. disse virksomhetene journalføres.

10.3. Selskapet bør innføre prosedyrer i sikkerhetsstyringssystemet som sikrer identifisering av
utstyr og tekniske systemer som kan forårsake farlige situasjoner i tilfelle plutselig svikt.
Sikkerhetsstyringssystemet bør omfatte konkrete tiltak med sikte på å forbedre slikt utstyrs
eller slike systemers pålitelighet. Tiltakene bør omfatte regelmessig prøving av reservesystemer
og -utstyr eller av tekniske systemer som ikke er i kontinuerlig drift.

10.4. Inspeksjonene nevnt i nr. 10.2 samt tiltakene nevnt i nr. 10.3 bør være en integrert del av skipets
rutine for driftsvedlikehold.

11. DOKUMENTASJON

11.1. Selskapet bør innføre og vedlikeholde prosedyrer for kontroll og styring av alle dokumenter og
data som er relevante for sikkerhetsstyringssystemet.

11.2. Selskapet bør sikre at

11.2.1. gyldige dokumenter er tilgjengelige på alle aktuelle steder,

11.2.2. endringer i dokumenter gjenomgås og godkjennes av autorisert personale, og

11.2.3. foreldede dokumenter straks fjernes.
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11.3. Dokumentene som brukes til å beskrive og gjennomføre sikkerhetsstyringssystemet, kan kalles
«Håndbok i sikkerhetsstyring». Dokumentasjon bør holdes i en form som selskapet anser som
den mest hensiktsmessige. Hvert skip bør ha om bord all dokumentasjon som er relevant for
skipet.

12. VERIFISERING, GJENNOMGÅELSE OG VURDERING I SELSKAPET

12.1. Selskapet bør gjennomføre interne sikkerhetsrevisjoner for å verifisere at virksomhet angående
sikkerhet og hindring av forurensning er i samsvar med sikkerhetsstyringssystemet.

12.2. Selskapet bør jevnlig vurdere sikkerhetsstyringssystemets effektivitet og om nødvendig gjennomgå
systemet i samsvar med prosedyrer fastsatt av selskapet.

12.3. Revisjoner og eventuelle korrigerende tiltak bør utføres i samsvar med dokumenterte prosedyrer.

12.4. Personale som utfører revisjoner, bør være uavhengige av de områder som revideres, med mindre
dette ikke er praktisk mulig på grunn av selskapets størrelse eller art.

12.5. Resultatene av revisjonene og gjennomgåelsene bør gjøres kjent for alt personale som har ansvar
på det berørte område.

12.6. Ledelsespersonale som er ansvarlig for det berørte område, bør treffe tilfredsstillende korrigerende
tiltak med hensyn til de mangler som oppdages.

13. SERTIFISERING, VERIFISERING OG KONTROLL

13.1. Skipet bør drives av et selskap som får utstedt et godkjenningsbevis for skipet.

13.2. Et godkjenningsbevis bør for hvert selskap som tilfredsstiller kravene i normen for
sikkerhetsstyring, utstedes av administrasjonen, av en organisasjon som er anerkjent av
administrasjonen, eller, på vegne av administrasjonen, av regjeringen i den stat der selskapet har
valgt å drive sin forretningsvirksomhet. Dette dokumentet bør godtas som bevis på at selskapet
er i stand til å oppfylle kravene i normen.

13.3. En kopi av dokumentet bør finnes om bord, slik at skipsføreren på anmodning kan forevise det
ved kontroll utført av administrasjonen eller av organisasjonen som er anerkjent av
administrasjonen.

13.4. Et sertifikat, kalt sikkerhetsstyringssertifikat, bør utstedes til et skip av administrasjonen eller
av organisasjonen som er anerkjent av administrasjonen. Administrasjonen bør når den utsteder
sertifikatet, kontrollere at selskapet og ledelsen om bord opererer i samsvar med det godkjente
sikkerhetsstyringssystemet.

13.5. Administrasjonen eller en organisasjon anerkjent av administrasjonen bør jevnlig kontrollere at
skipets sikkerhetsstyringssystem fungerer i henhold til godkjenningen.
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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. 3/96 av 26. januar 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik
behandling av kvinner og menn)(1).

Rådsresolusjon 95/C 168/02 av 27. mars 1995 om likevekt mellom
kvinners og menns deltaking i beslutningsprosessen(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 21a (resolusjon 95/C 296/06
vedtatt av Rådet og representantene for medlemsstatenes
regjeringer forsamlet i Rådet) skal nytt nr. 21b lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 28/96
av 26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

“21b. 395 Y 0704(02): Rådsresolusjon 95/C 168/02 av 27.
mars 1995 om likevekt mellom kvinners og menns
deltaking i beslutningsprosessen (EFT nr. C 168 av
4.7.1995, s. 3).”

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 95/C 168/02 på islandsk og norsk, som
er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

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

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

Utferdiget i Brussel, 26. april 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 90 av 11.4.1996, s. 41, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 16/
96 av 11.4.1996, s. 13.

(2) EFT nr. C 168 av 4.7.1995, s. 3.

96/EØS/32/07
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som tar følgende i betraktning:

Kommisjonen har i sitt tredje handlingsprogram på mellomlang
sikt om like muligheter for kvinner og menn (1991-1995) forpliktet
seg til å utvikle fellesskapstiltak på et nytt hovedområde, som
gjelder kvinners deltaking i beslutningsprosessen på alle nivåer i
samfunnet, med sikte på å forbedre kvinners stilling i samfunnet.

Rådet gav i sin resolusjon av 21. mai 1991(1) sin støtte til dette
tredje handlingsprograms overordnede målsetting ved å oppfordre
medlemsstatene til «å oppmuntre til tiltak beregnet på å fremme
kvinners deltaking i beslutningsprosessen i det offentlige liv,
næringslivet og samfunnet for øvrig».

Rådet oppfordret partene i arbeidslivet til «å treffe alle nødvendige
tiltak for aktivt å fremme kvinners representasjon i
beslutningstakende organer».

Europaparlamentet oppfordret i sin resolusjon av 11. februar 1994
om kvinners deltaking i beslutningstakende organer medlemsstatene
til å treffe særlige tiltak på dette området.

Den europeiske konferanse for kvinnelige ministre fra
Europarådets medlemsstater (Brussel, 7. mars 1994), gav i sin
prinsipperklæring uttrykk for vilje til å oppnå reell likestilling
mellom menn og kvinner i morgendagens Europa.

På den første europeiske konferansen om «kvinner med makt»
(Aten, 2.-3. november 1992) ble det særlig framhevet at kvinners
underrepresentasjon i beslutningsprosessen hindrer at det fullt ut
tas hensyn til hele befolkningens interesser og behov -

1. BEKREFTER

a) at målet om likevekt mellom kvinners og menns
deltaking i beslutningsprosessen og om ansvarsdeling
dem imellom på alle områder i livet er et viktig vilkår
for likestilling mellom kvinner og menn,

b) at alt må gjøres for å avstedkomme de struktur- og
holdningsendringer som er uomgjengelig nødvendige
for at kvinner og menn reelt skal ha lik adgang til de

stillinger der beslutningene treffes på det politiske,
økonomiske, sosiale og kulturelle område,

2. OPPFORDRER medlemsstatene

a) til å fremme likevekt mellom kvinners og menns
deltaking i beslutningsprosessen som et av de
prioriterte mål i deres politikk for likestilling mellom
kvinner og menn og til å ta dette målet inn i regjeringens
program,

b) til å utvikle en samlet og integrert strategi for å fremme
likevekt mellom kvinners og menns deltaking i
beslutningsprosessen; strategien skal omfatte følgende
brede utvalg av tiltak, og det skal tas hensyn til
foreliggende valgmuligheter og de mest hensiktsmessige
metoder i de ulike medlemsstatene:

i) regelmessig sammenstilling og offentliggjøring
av tallmateriale om kvinners deltaking i
beslutningsprosessen på det politiske,
økonomiske, sosiale og kulturelle område, slik
at det samles nøyaktig viten om den faktiske
situasjon, og slik at bevisstheten om denne
fremmes,

ii) utvikling av tiltak for å anspore og støtte ikke-
statlige organisasjoner i sin alminnelighet og
særlig grupper som arbeider aktivt i felten for å
nå dette mål,

iii) utvikling av tiltak til støtte for vitenskapelig
forskning på dette området for å gjøre det mulig
å utvikle nye ideer og modeller,

iv) utarbeiding, iverksetting og fremming av
opplysnings- og bevisstgjøringskampanjer med
jevne mellomrom for å gi næring til den offentlige
debatt og påvirke holdningene både i
befolkningen i sin helhet og i bestemte
målgrupper,

v) oppmuntring til og tilrettelegging av initiativer
som skaper forbilder og i praksis baner vei på
de forskjellige områder for beslutningstaking, og
deretter utvikling av programmer for å(*) Denne EF-rettsakten, offentliggjort i EFT nr. C 168 av 4.7.1995, s. 3, er

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/96 of 26. april 1996 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 142 av 31.5.1991, s. 1.

RÅDSRESOLUSJON

av 27. mars 1995

om likevekt mellom kvinners og menns deltaking i beslutningsprosessen(*)

(95/C 168/02)
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gjennomføre effektive tiltak på bred basis,

vi) utvikling av en passende ramme, som eventuelt
skal omfatte særlige tiltak, og som skal fremme
likevekt mellom kvinners og menns deltaking i
beslutningsprosessen på det politiske,
økonomiske, sosiale og kulturelle område,

3. OPPFORDRER De europeiske fellesskaps organer og
institusjoner

a) til som arbeidsgivere og på grunnlag av en oversikt å
iverksette tiltak som fremmer likevekt i rekrutteringen
av kvinner og menn, og som bl.a. gjennom forfremming
og utdanning gjør det mulig å oppnå likevekt i
fordelingen av stillinger der beslutninger treffes,

b) til å foreta en regelmessig vurdering av resultatene og
til å sørge for at de offentliggjøres,

4. OPPFORDRER Kommisjonen

a) til å opptrappe sitt arbeid med å informere,
bevisstgjøre, fremme forskning og iverksette
forsøkstiltak med sikte på å gjennomføre likevekt
mellom kvinners og menns deltaking i beslutnings-
prosessen,

b) - til å ta hensyn til denne resolusjon i sitt fjerde
handlingsprogram om like muligheter for kvinner
og menn,

- til å utarbeide et utkast til rekommandasjon, som
skal framlegges for Rådet, med sikte på å fremme
likevekt mellom kvinners og menns deltaking i
beslutningsprosessen, idet det tas hensyn til
nevnte fjerde handlingsprogram,

c) til å sikre at medlemsstatene informeres regelmessig
om de framskritt som gjøres på dette området,

5. OPPFORDRER partene i arbeidslivet til å opptrappe sitt
arbeid med å sikre likevekt mellom kvinners og menns
deltaking i beslutningstakende organer,

6. MINNER OM sine tidligere drøftinger og initiativer med
hensyn til de temaer som omhandles i denne resolusjon,

7. FORPLIKTER SEG til regelmessig å drøfte temaene i denne
resolusjon.
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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. 3/96 av 26. januar 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik
behandling av kvinner og menn)(1).

Resolusjon 95/C 296/06 vedtatt av Rådet og representantene for
medlemsstatens regjeringer forsamlet i Rådet av 5. oktober 1995
om framstilling av kvinner og menn i reklame og media(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 21 (rådsdirektiv 86/613/EØF)
skal nytt nr. 21a lyde:

“21a. 495 Y 1110(02): Resolusjon 95/C 296/06 vedtatt av
Rådet og representantene for medlemsstatens regjeringer
forsamlet i Rådet av 5. oktober 1995 om framstilling av
kvinner og menn i reklame og media (EFT nr. C 296 av
10.11.1995, s. 15).”

Artikkel 2
Teksten til resolusjon 95/C 296/06 vedtatt av Rådet og
representantene for medlemsstatens regjeringer forsamlet i Rådet
på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

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

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 29/96
av 26. april 1996

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

Utferdiget i Brussel, 26. april 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 90 av 11.4.1996, s. 41, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 16/96
av 11.4.1996, s. 13.

(2) EFT nr. C 296 av 10.11.1995, s. 15.

96/EØS/32/08
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION OG
REPRESENTANTENE FOR MEDLEMSSTATENES
REGJERINGER, FORSAMLET I RÅDET -

som tar følgende i betraktning:

Rådsresolusjon av 12. juli 1982 om fremme av like muligheter for
kvinner(1) slår fast nødvendigheten av bevisstgjørings- og
informasjonstiltak som kan bidra til holdningsendringer med
hensyn til ansvarsdeling i arbeids-, familie- og samfunnslivet.

Europaparlamentsresolusjon av 14. oktober 1987 om kvinners
framstilling og rolle i media(2) anbefaler media, reklamebyråer,
regjeringer og sosio-politiske grupper å treffe konkrete tiltak for
å fremme kvinnens stilling, sikre like muligheter og framheve
kvinnens rolle i arbeidslivet, det politiske liv og samfunnslivet.

I rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning av
visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt
ved lov eller forskrift i medlemsstatene(3) heter det at
fjernsynsreklame ikke skal krenke den menneskelige verdighet
eller være kjønnsdiskriminerende.

Fellesskapet har i sitt tredje handlingsprogram på mellomlang
sikt om like muligheter for kvinner og menn (1991-1995) vedtatt
tiltak med sikte på å fremme en positiv framstilling av kvinnen,
tiltak der det særlig legges vekt på å bedre kvinners representasjon
i medie-industrien og i det institusjonelle og faglige miljø i
tilknytning til denne, å utvikle nyskapende programmer til
bekjempelse av tradisjonelle forestillinger og å utarbeide
rekommandasjoner med hensyn til kvinners representasjon i
medie-industrien.

Rådet har i sin resolusjon av 21. mai 1991 om Fellesskapets
tredje handlingsprogram på mellomlang sikt om like muligheter
for kvinner og menn (1991-1995)(4) oppfordret medlemsstatene
til fortsatt å bidra til at kvinner i høyere grad deltar på alle nivåer
i media, og til å utvikle nyskapende programmer som gir et
realistisk og fullstendig bilde av kvinnen i samfunnet.

Rådet har i sin resolusjon av 27. mars 1995 om likevekt mellom
kvinners og menns deltaking i beslutningsprosessen(5)oppfordret
medlemsstatene til å fremme likevekt mellom kvinners og menns
deltaking i beslutningsprosessen som et prioritert mål i deres
politikk for likestilling mellom kvinner og menn.

Det europeiske råd har på møtene i Essen (9.-10. desember 1994)
og Cannes (26.-27. juni 1995) understreket at spørsmål om like
muligheter for kvinner og menn fortsatt vil være blant de viktigste
oppgavene for Den europeiske union og medlemsstatene.

Den europeiske konferanse for kvinnelige ministre fra
Europarådets medlemsstater (Brussel, 7. mars 1994) ga uttrykk
for vilje til å oppnå reell likestilling mellom kvinner og menn i
morgendagens Europa, gikk inn for å fremme et bilde av kvinner
og menn som er positivt og fritt for fordommer og klisjéaktige
forestillinger, og understreket nødvendigheten av å vedta alle mulige
tiltak, f.eks. etiske regler, for å forebygge diskriminering av kvinner.

Reklamebransjen og media kan bidra til å endre holdningene i
samfunnet ved å avspeile mangfoldet i rollene som kvinner og
menn spiller i det offentlige og private liv. Kvinners roller i det
offentlige liv skildres mindre utførlig enn menns. Menns roller i
det private liv skildres langt sjeldnere enn kvinners.

Denne resolusjon berører ikke de respektive nasjonale
forfatningsregler eller nasjonal praksis.

Medlemsstatene og/eller de respektive vedkommende
myndigheter må ta hensyn til forskjellene mellom reklame - også
reklame i media, og media som et forum for informasjon og
debatt -

I. BEKREFTER

1. at de bekjenner seg til prinsippet om ytringsfrihet og
til prinsippet om pressefrihet og frihet for andre
kommunikasjonsmidler,

2. at klisjéaktig framstilling av kjønnene i reklame og media
er en av de faktorene som motvirker likestilling mellom
kvinner og menn; dette understreker betydningen av å
fremme likestilling på alle områder i samfunnslivet,

(*) Denne EF-rettsakten, offentliggjort i EFT nr. C 296 av 10.11.1995,
s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/96 of 26. april
1996 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 186 av 21.7.1982, s. 3.

(2) EFT nr. C 305 av 16.11.1987, s. 66.

(3) EFT nr. L 298 av 17.10.1989, s. 23.

(4) EFT nr. C 142 av 31.5.1991, s. 1.

RESOLUSJON VEDTATT AV RÅDET OG REPRESENTANTENE FOR
MEDLEMSSTATENES REGJERINGER FORSAMLET I RÅDET

av 5. oktober 1995

om framstilling av kvinner og menn i reklame og media(*)

(95/C 296/06)

(5) EFT nr. C 168 av 4.7.1995, s. 3.
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3. at reklame og media kan spille en viktig rolle i å endre
holdningene i samfunnet ved å gjenspeile mangfoldet i
roller og muligheter for kvinner og menn, deres deltaking
i alle sider av samfunnslivet samt en mer balansert
deling av ansvaret mellom kvinner og menn innenfor
familie-, arbeids- og samfunnslivet,

4. at reklame og media ikke må krenke den menneskelige
verdighet eller være kjønnsdiskriminerende,

II. OPPFORDRER medlemsstatene og/eller de respektive
vedkommende myndigheter til innenfor rammen av nasjonale
forfatningsregler og/eller nasjonal praksis

1. å fremme et mangfoldig og realistisk bilde av kvinners
og menns kvalifikasjoner og muligheter i samfunnet,

2. å ta initiativ til å utbre dette bildet ved å iverksette
tiltak med sikte på

2.1. å sørge for passende tiltak for å sikre respekten for den
menneskelige verdighet og fravær av diskriminering på
grunn av kjønn,

2.2. regelmessig å iverksette og/eller fremme informasjons-
og bevisstgjøringskampanjer rettet mot reklame-
bransjen, media og offentligheten, slik at de kan
gjenkjenne kjønnsdiskriminering i reklame og media,

2.3. å støtte og/eller fremme fora for diskusjon, samråd,
tilsyn , eventuelt i form av frivillig egenkontroll , og
oppfølging med hensyn til kjønnsdiskriminering i
reklame og media,

2.4. å støtte forskning og initiativ som øker bevisstheten i
reklamebyråer og media om like muligheter og en mer
balansert deling av ansvar, særlig i det offentlige,
politiske og økonomiske liv og arbeids-, samfunns- og
familielivet,

2.5. særlig å framheve verdier som har sammenheng med
like muligheter i alle former og på alle nivåer av
utdanning og opplæring, særlig utdanning for yrker
innen reklame og media,

2.6. å fremme likevekt mellom kvinners og menns deltaking
i produksjon, styrende organer og stillinger der
beslutninger treffes,

2.7. å oppmuntre reklamebyråer og media til å fremme

a) forskning, kreativitet og utforming av nye ideer
som gjenspeiler mangfoldet i kvinners og menns
roller,

b) erkjennelse av de negative virkninger som
klisjéaktig framstilling av kjønnene kan ha på
den fysiske og mentale helsen til befolkningen
generelt og ungdommen spesielt,

c) utvikling og gjennomføring av frivillige regler for
egenkontroll,

III. OPPFORDRER Kommisjonen til

1. å ta hensyn til denne resolusjon, særlig ved iverksetting
av handlingsprogrammer for like muligheter for kvinner
og menn,

2. å opprette og/eller styrke kontakter med organisas-
joner og sammenslutninger på europeisk plan som er
spesialisert innenfor reklame og media, og med partene
i arbeidslivet.
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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 IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
2/96 av 26. januar 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX
(Finansielle tjenester)(1).

Kommisjonsdirektiv 95/67/EF av 15. desember 1995 om teknisk
tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners
kapitaldekning med hensyn til definisjonen av “multilaterale
utviklingsbanker”(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

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

“- 395 L 0067: Kommisjonsdirektiv 95/67/EF av 15. desember
1995 (EFT nr. L 314 av 28.12.1995, s. 72).”

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 95/67/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. mai 1996, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 30/96
av 26. april 1996

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

Utferdiget i Brussel, 26. april 1996.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 90 av 11.4.1996, s. 39 og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 16/96
av 11.4.1996, s. 6.

(2) EFT nr. L 314 av 28.12.1995, s. 72.

96/EØS/32/09
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/647/EØF av 18. desember
1989 om kredittinstitusjoners kapitaldekning(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 95/15/EF(2), særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

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

Det interamerikanske investeringsselskap er medlem av gruppen
Den interamerikanske utviklingsbank. Det interamerikanske
investeringsselskap har til formål å fremme den økonomiske
utvikling i regionens utviklingsland gjennom støtte til opprettelse,
utvidelse og modernisering av private foretak, fortrinnsvis små og
mellomstore bedrifter, som et supplement til Den interamerikanske
utviklingsbanks virksomhet. Det interamerikanske (investerings-
selskap) har de samme vesentlige kjennetegn som de «multilaterale
utviklingsbanker», og derfor bør selskapet omfattes av definisjonen
av «multilaterale utviklingsbanker» i direktiv 89/647/EØF.

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

Dette direktiv er relevant for Det europeiske økonomiske

samarbeidsområde (EØS), og framgangsmåten i artikkel 99 i
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde er
fulgt -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

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

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for

å etterkomme bestemmelsene i dette direktiv, senest 1. juli
1996.

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 lover og forskrifter som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. 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 314 av 28.12.1995, s. 72, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV 95/67/EF

av 15. desember 1995

om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om
kredittinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til definisjonen av

«multilaterale utviklingsbanker»(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1995.

For Kommisjonen

Mario MONTI

Medlem av Kommisjonen
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.736 - CCB/CLF)

1. Kommisjonen mottok 11.7.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Crédit Local de France (CLF) og
Crédit Communal de Belgique (CCB) oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hverandres virksomhet, ved ombytting av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- CLF: kreditt til kommuner,

- CCB: kreditt til kommuner og bankvirksomhet.

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 208 av 19.7.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.736 - CCB/CLF, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

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

96/EØS/32/10
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.798 - General Electric/CompuNet)

1. Kommisjonen mottok 15.7.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der General Electric Capital Corporation (USA)
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele CompuNet
Computer AG, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har sin virksomhet på området datanett og informasjonstjenester.

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 208 av 19.7.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.798 - General Electric/CompuNet, til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

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

96/EØS/32/11
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.800 - Siemens/Sommer Allibert Industrie)

1. Kommisjonen mottok 15.7.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Siemens Aktiengesellschaft og
Sommer Allibert Industrie S.A. oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr.
1 bokstav b) over det nyopprettede fellesforetaket SAS-Autosystemtechnik GmbH & Co KG.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Siemens: virksomhet på en rekke områder, herunder bilteknologi,

- SAI: virksomhet innen bildeler og husholdningsartikler,

- SAS: instrumentpaneler til biler.

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 213 av 23.7.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.800 - Siemens/Sommer Allibert Industrie, til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

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

96/EØS/32/12
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har besluttet ikke å gjøre innsigelse mot regionalstøtte gitt av Det forente kongerike til
næringsområdet i Tyne Riverside, statsstøttenr. N 665/95 (se EFT nr. C 188 av 28.6.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en finsk støtteordning som har til formål å fremme energiøkonomisering,
energieffektivitet og bruk av fornybare energikilder, å redusere risikoer for miljøet som følge av produksjon
og bruk av energi, og å bidra til sikker og diversifisert energiforsyning, statsstøttenr. N 880/95 (se EFT nr.
C 188 av 28.6.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for resirkulering av blod i slakterier i Catalonia,
Spania, statsstøttenr. N 840/95 (se EFT nr. C 188 av 28.6.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har vedtatt å foreslå formålstjenlige tiltak overfor den svenske regjering med sikte på å
tilpasse en svensk tilskuddsordning for sysselsetting til statsstøttereglene for sysselsettingsstøtte,
statsstøttenr. E 23/95 (se EFT nr. C 188 av 28.6.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støttetiltak til fremme av industri, håndverk, turisme og handel fastsatt i lov
nr. 25/81 og 9/91 for den autonome provinsen Bolzano, Italia, statsstøttenr. NN 69/95 (se EFT nr. C 188
av 28.6.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en dansk støtteordning for elektrisitetsindustrien, statsstøttenr. N 1037/95
(se EFT nr. C 188 av 28.6.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning for regionalutvikling i Murcia, Spania, statsstøttenr. N 11/96
(se EFT nr. C 188 av 28.6.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for regionalutvikling i byen Kapfenberg,
statsstøttenr. N 1039/95 (se EFT nr. C 188 av 28.6.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har vedtatt å godkjenne en portugisisk ordning som gir skattefritak for investeringsprosjekter
med en kostnadsramme på over 10 milliarder ESC, statsstøttenr. N 192/96 (se EFT nr. C 188 av 28.6.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning for opplæring i Castilla y Léon, Spania, statsstøttenr. N 252/
95 (se EFT nr. C 188 av 28.6.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/32/13
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96/EØS/32/14Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

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

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

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av

direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på

 tre måneder utløper(2)

96-0196-FIN

96-0197-FIN

96-0198-FIN

96-0199-FIN

96-0200-FIN

96-0201-FIN

96-0202-FIN

96-0203-FIN

96-0204-FIN

96-0205-FIN

(3)(4)(5)

Forskrift om oljefyringsanlegg

Forskrift fra Handels- og industridepartementet om endring

av departementets forskrift om trykkbeholdere

Forskrift fra Handels- og industridepartementet om endring

av departementets forskrift om trykkbeholdere, med hensyn

til trykkbeholdere nevnt i nr. 4

Forskrift fra Handels- og industridepartementet om endring

av departementets forskrift om transportable gasstanker

Forskrift fra Handels- og industridepartementet om endring

av departementets forskrift om konstruksjon og produksjon

av trykkbeholdere

Forskrift om spilleautomater

Lov om spilleautomater

Sjøfartsverkets forskrift om skilt og lyssignaler i sjøfarten

Beslutning i Statsrådet om bruk av EF-typegodkjente

traktorer under farlige forhold

Forskrift fra Arbeidsdepartementet om anvendelse av

Statsrådets beslutning om bruk av EF-typegodkjente traktorer

under farlige forhold

16.8.1996

16.8.1996

16.8.1996

16.8.1996

16.8.1996

23.8.1996

23.8.1996

23.8.1996

23.8.1996

23.8.1996

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

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

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

(4) Ingen stillstandsperiode når Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(5) Ingen stillstandsperiode for skatte- og finanstiltak; jf. artikkel 1(9)(3) i direktiv 94/10/EF.
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom (sjette kammer) av 25. april 1996 i sak C-274/93: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Storhertugdømmet Luxembourg (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine
forpliktelser - manglende gjennomføring av rådsdirektiv 86/609/EØF - vern av dyr brukt i vitenskapelige
forsøk og til andre vitenskapelige formål).

Domstolens dom av 30. april 1996 i sak C-308/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Centrale
Raad van Beroep): Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank mot J.M. Cananis-Issarte (trygd til
vandrearbeidere - frivillig aldersforsikring - etterlatt ektefelle etter arbeidstaker - lik behandling).

Domstolens dom av 26. mars 1996 i sak C-392/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court
of Justice, Queen’s Bench Division, Divisonal Court): The Queen mot H.M. Treasury, ex parte: British
Telecommunications plc (anmodning om en foreløpig kjennelse - tolking av direktiv 90/531/EØF -
telekommunikasjon - gjennomføring i nasjonal lovgivning - erstatningsplikt ved feil i gjennomføringen).

Domstolens dom av 12. mars 1996 i sak C-441/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Polymeles
Protodikeio Athinon): Panagis Pafitis mfl mot Trapeza Kentrikis Ellados AE mfl (selskapsrett - direktiv
77/91/EØF - kapitalnedskriving i en bank stiftet som et åpent aksjeselskap - direkte virkning av direktivets
artikkel 25 nr. 1 og artikkel 29 nr. 3 - misbruk av rettigheter).

Domstolens dom (femte kammer) av 28. mars 1996 i sak C-468/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Gerechtshof te Leeuwarden: Gemeente Emmen mot Belastingdienst Grote Ondernemingen (sjette
direktiv om merverdiavgift - artikkel 13 B bokstav h) og artikkel 4 nr. 3 bokstav b) - tildeling av
byggegrunn).

Domstolens uttalelse nr. 2/94 av 28. mars 1996 (Fellesskapets tiltredelse til konvensjonen om beskyttelse
av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter).

Domstolens dom (sjette kammer) av 2. mai 1996 i sak C-18/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Divison): Barbara Hopkins mfl mot National
Power plc og Powergen plc. Tredje part: British Coal Corporation (EKSF-traktaten - forskjellsbehandling
av produsenter - anvendelse av traktatens artikkel 4 og 63 - direkte virkning - EF-traktaten - utilbørlig
utnyttelse av dominerende stilling - traktatens artikkel 86 - erstatning for skade som følge av overtredelse
av nevnte bestemmelser - Kommisjonens og nasjonale domstolers myndighet).

Domstolens dom av 19. mars 1996 i sak C-25/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Rådet
for Den europeiske union (FAO - fiskeriavtale - stemmerett - medlemsstater - Fellesskapet).

Domstolens dom av 30. april 1996 i sak C-58/94: Kongeriket Nederland mot Rådet for Den europeiske
union (begjæring om oppheving - regler om offentlighetens innsyn i Rådets dokumenter).

Domstolens dom (femte kammer) av 25. april 1996 i sak C-87/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (offentlige kontrakter - transportnæringen - direktiv 90/531/EØF).

Domstolens dom (tredje kammer) av 28. mars 1996 i sak C-99/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Koblenz
(antidumpingavgifter på import av elektriske motorer).

Domstolens dom (femte kammer) av 7. mars 1996 i sak C-118/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto): Associazione Italiana per il World Wildlife Fund

96/EØS/32/15

(1) EFT nr. C 180 av 22.6.1996.
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mfl mot Regione Veneto (rådsdirektiv 79/409/EØF om vern av villfugl - jakt - vilkår for medlemsstatenes
utøvelse av rett til å gi dispensasjon).

Domstolens dom (femte kammer) av 28. mars 1996 i sak C-129/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Audiencia Provincial de Sevilla): straffesak mot Rafael Ruiz Bernáldez (lovpliktig motorvognforsikring
- adgang til å utelukke skade forårsaket av beruset fører).

Domstolens dom (sjette kammer) av 7. mars 1996 i forente saker C-171/94 og C-172/94 (anmodninger om
en foreløpig kjennelse fra Cour du Travail, Brussel): Albert Merckx og Patrick Neuhuys mot Ford
Motors Company Belgium SA (ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak,
bedrifter eller deler av bedrifter - begrepet overdragelse - overdragelse av forhandlervirksomhet).

Domstolens dom av 28. mars 1996 i sak C-191/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de
Première Instance, Brussel): AGF Belgium SA mot Det europeiske økonomiske fellesskap mfl (protokoll
om De europeiske fellesskaps privilegier og immunitet - tilleggsforsikringspremier for motorvogner).

Domstolens dom (sjette kammer) av 7. mars 1996 i sak C-192/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Juzgado de Primera Instancia No 10 de Sevilla): El Corte Inglés SA mot Cristina Blázques Rivero
(direkte virkning av direktiv som ikke er gjennomført - rådsdirektiv 87/102/EØF om forbrukerkreditt).

Domstolens dom av 2. mai 1996 i sak C-206/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Bundesarbeitsgericht): Brennet AG mot Vittorio Paletta (trygd - anerkjennelse av arbeidsudyktighet).

Domstolens dom av 26. mars 1996 i sak C-238/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale, Tarn-et-Garonne): José García mfl mot Mutuelle de Prévoyance Sociale
d’Aquitaine mfl (skadeforsikring - rådsdirektiv 92/49/EØF - virkeområde).

Domstolens dom av 26. mars 1996 i sak C-271/94: Europaparlamentet mot Rådet for Den europeiske
union (rådsdirektiv 94/445/EF - Edicom - telematikknett - juridisk grunnlag).

Domstolens dom (første kammer) av 28. mars 1996 i sak C-272/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Tribunal Correctionnel, Arlon (Belgia)): straffesak mot Michel Guiot og Climatec SA (arbeidsgiveravgift
- lojalitetsmerke - uværsmerke - adgang til å yte tjenester).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. mars 1996 i sak C-275/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Hof van Cassatie van België): Roger van der Linden mot Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik (Brussel-konvensjonen - tolking av artikkel 47 nr. 1 - dokumenter som skal framlegges av
den part som anmoder om håndheving - plikt til å framlegge bevis på at avsagt dom er forkynt - mulighet
til å framlegge bevis på forkynnelse etter at anmodningen er framsatt).

Domstolens dom (første kammer) av 21. mars 1996 i sak C-297/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Conseil d’État, Belgia): Dominique Bruyère mfl mot den belgiske stat (veterinærpreparater - direktiv
81/851/EØF og 90/676/EØF).

Domstolens dom (sjette kammer) av 28. mars 1996 i sak C-299/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra High Court of Ireland): Anglo Irish Beef Processors International mfl mot Minister for Agriculture,
Food and Forestry (differensiert tilbakebetaling ved eksport - force majeure - tilleggsgaranti - frigivelse av
garantibeløp - resolusjon fattet av FNs sikkerhetsråd).

Domstolens dom (sjette kammer) av 14. mars 1996 i sak C-315/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Arbeitsgericht Bielefeld): Peter de Vos mot Stadt Bielefeld (fri bevegelighet for personer - militærtjeneste
- sosial fordel).

Domstolens dom (femte kammer) av 28. mars 1996 i sak C-318/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Forbundsrepublikken Tyskland (manglende oppfyllelse av forpliktelser - offentlige bygge-
og anleggskontrakter - unnlatelse av å utlyse anbudskonkurranse).
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Domstolens dom (første kammer) av 21. mars 1996 i sak C-335/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Amtsgericht, Recklinghausen): forvaltningssak anlagt av Hans Walter Mrozek og Bernhard Jäger mot
ilagte bøter (sosiallovgivning innen veitransport - fritak for søppelbiler).

Domstolens dom (første kammer) av 21. mars 1996 i sak C-39/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Tribunal de Police, La Rochelle): straffesak mot Pierre Goupil (sosiallovgivning innen veitransport -
fritak for søppelbiler).

Domstolens dom (femte kammer) av 2. mai 1996 i sak C-234/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Frankrike (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser -
direktiv 92/50/EØF).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. mars 1996 i sak C-238/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Italia (manglende oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 93/67/EØF - vurdering
av risikoene for mennesker og miljø i forbindelse med farlige stoffer).

Domstolens dom (sjette kammer) av 14. mars 1996 i sak C-239/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser -
gjennomføring av direktiv 90/385/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt
implanterbart medisinsk utstyr).

Domstolens dom (femte kammer) av 2. mai 1996 i sak C-253/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Forbundsrepublikken Tyskland (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser
- direktiv 92/50/EØF).

Domstolens dom (femte kammer) av 2. mai 1996 i sak C-311/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Hellas (manglende oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 92/50/EØF).

Domstolens beslutning (annet kammer) av 14. mars 1996 i sak C-31/95 P: Sergio Del Plato mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (tjenestemann - klar avvisning av klage - mangel på rettslige
anførsler).

Domstolens beslutning (fjerde kammer) av 24. april 1996 i sak C-87/95 P: Cassa Nazionale di Previdenza
Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori (CNPAAP) mot Rådet for Den europeiske union
(begjæring om oppheving - forordning (EF) nr. 3604/93 om definisjoner for anvendelse av forbudet mot
begunstiget tilgang i traktatens artikkel 104 A - vilkår for realitetsprøving - klagen klart ubegrunnet).

Domstolens beslutning av 25. mars 1996 i sak C-137/95 P: Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende
Organisaties in de Bouwnijverheid mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke - konkurranse
- beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak - unntak - vurdering av hvor alvorlig overtredelsene
er - klagen klart ubegrunnet).

Domstolens beslutning (første kammer) av 28. mars 1996 i sak C-270/95 P: Christina Kik mot Rådet for
Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (forordning (EF) nr. 40/94 om EF-
varemerket - språk - begjæringer om oppheving av tiltak - fysiske og juridiske personer - rettsakter med
direkte virkning for enkeltpersoner - klagen klart ubegrunnet).

Domstolens beslutning av 13. mars 1996 i sak C-326/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Tribunal Cível da Comarca de Lisboa): Banco de Fomento e Exterior SA mot Amândio Maurício Martins
Pechim mfl (foreløpig kjennelse - anmodning avvist).

Domstolens beslutning av 20. mars 1996 i sak C-2/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura
Circondariale de Ivrea, Sezione di Strambino): Straffesak mot Carlo Sunino og Giancarlo Data (tolking av
traktatens artikkel 48, 55, 59, 60, 66, 86 og 90).
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Sak C-120/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht Düsseldorf, fjerde kammer, ved
nevnte domstols beslutning av 26. mars 1996 i saken FRUKO-Handelsgesellschaft mbH mot Hauptzollamt
Emmerich.

Sak C-122/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberster Gerichtshof, ved nevnte domstols
beslutning av 11. mars 1996 i saken Stephen Austin Saldanha og MTS Securities Corporation mot Hiross
Holding Aktiengesellschaft.

Sak C-123/96: Søksmål anlagt 17. april 1996 av Kongeriket Spania mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-126/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Her Majesty’s Court of Session in Scotland, ved
nevnte domstols beslutning av 29. mars 1996 i saken Marie Brizard et Roger International SA mot
William Grant & Sons (International) Ltd mfl.

Sak C-127/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sala de lo Social, Tribunal Superior de Justicia,
Murcia, ved nevnte domstols beslutning av 22. februar 1996 i saken Fransisco Hernández Vidal, S.A. mot
Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez og Contratas y Limpiezas, S.L.

Sak C-129/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d’Etat du Royaume de Belgique, ved
nevnte domstols beslutning av 29. mars 1996 i saken Inter-Environnement Wallonie ASBL mot Région
Wallonne.

Sak C-130/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Supremo Tribunal Administrativo (andre avdeling
- skattesaker), ved nevnte domstols beslutning av 28. februar 1996 i saken Fazenda Pública mot Solisnor
- Estaleiros Navais, SA.

Sak C-131/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundessozialgericht, ved nevnte domstols
beslutning av 8. februar 1996 i saken Carlos Mora Romero mot Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz.

Sak C-132/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura, Roma, ved nevnte domstols beslutning
av 4. april 1996 i saken Antonio Stinco mot Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Sak C-133/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte di Appello, Ancona, ved nevnte domstols
beslutning av 11. april 1996 i saken Finanze dello Stato mot Food Import SRL.

Sak C-134/96: Søksmål anlagt 24. april 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Sak C-135/96: Søksmål anlagt 24. april 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-136/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande Instance, Paris, ved nevnte
domstols beslutning av 23. februar 1996 i saken The Scotch Whisky Association mot La Martiniquaise
LM, nå kalt Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (COFEPP), Prisunic SA og
Centrale d’Achats et de Services Alimentaires SARL (CASAL).

Sak C-137/96: Søksmål anlagt 24. april 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-138/96: Søksmål anlagt 25. april 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-141/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols beslutning
av 14. mars 1996 i saken Finanzamt Osnabrück-Land mot Bernhard Langhorst.

Sak C-142/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols beslutning
av 7. mars 1996 i saken Hauptzollamt München mot Wacker Werke GmbH & Co. KG.
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Sak C-143/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols beslutning
av 7. mars 1996 i saken Leonhard Knubben Speditions GmbH mot Hauptzollamt Mannheim.

Sak C-144/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour du Travail de Bruxelles, ved nevnte
domstols beslutning av 25. april 1996 i saken Office National de Pensions mot Cirotti.

Sak C-151/96: Søksmål anlagt 6. mai 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Sak C-155/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Genova, Sezione Prima Civile, ved
nevnte domstols beslutning av 11. april 1996 i saken ICAT FOOD Srl mot Amministrazione delle
Finanze.

Sak C-156/96 P: Anke inngitt 7. mai 1996 av C. Williams mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps
Førsteinstansdomstol (femte kammer) 7. mars 1996 i sak T-146/94 mellom C. Williams og Court of
Auditors.

Sak C-158/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour de Cassation, Storhertugdømmet Luxem-
bourg, ved nevnte domstols beslutning av 25. april 1996 i saken Raymond Kohll mot Union des Caisses
de Maladie.

Avskriving i registeret av sak C-327/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice,
Queen’s Bench Division): The Queen mot Secretary of State for the National Heritage, ex parte: 1)
Continental Television BVio, 2) Continental Television plc og 3) Mark Roy Garner.

Avskriving i registeret av sak C-120/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Avskriving i registeret av sak C-145/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado de lo Penal No
2 de Lleida): straffesak mot José Antonio Alonso Rubio.

Avskriving i registeret av sak C-294/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado Central de lo
Penal de la Audiencia Nacional): straffesak mot Luis Carlos Quintanilha.

Avskriving i registeret av sak C-310/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Commerce
de Saintes): Garage Ardon SA, Bernard Martin - Garage Colin-Martin, Relais de Saintonge Sàrl og
Bernard Menet Sàrl mot Garage Trabisco SA.

Avskriving i registeret av sak C-20/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado Central de lo
Penal de la Audienca Nacional): straffesak mot Oscar Weg.

Avskriving i registeret av sak C-33/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande
Instance de Saint-Nazaire): Sàrl Polypièces mot Directeur des Services Fiscaux de Loire-Atlantique.

Avskriving i registeret av sak C-230/95: Rådet for Den europeiske union mot Europaparlamentet.

Avskriving i registeret av sak C-256/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Avskriving i registeret av sak C-318/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-374/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Southampton Indus-
trial Tribunal): James Paul Barker mot Service Children’s Schools.

Avskriving i registeret av sak C-381/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
Førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 8. mai 1996 i sak T-19/95: Adia Interim SA mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (kontrakt om offentlig tjenesteytelse - byråansatte - anbud ugyldiggjort som følge
av beregningsfeil - begrunnelse for beslutning om å avvise anbudet - ingen plikt for den offentlige
oppdragsgiver til å kontakte anbyderen).

Sak T-42/96: Søksmål anlagt 22. mars 1996 av Eyckeler & Malt AG mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-44/96: Søksmål anlagt 26. mars 1996 av Oleifici Italiani SpA mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-46/96: Søksmål anlagt 27. mars 1996 av Whirlpool Sweden AB og Whirlpool SMC Microwave
Products Co., Ltd. mot Rådet for Den europeiske union.

Sak T-47/96: Søksmål anlagt 28. mars 1996 av Syndicat Départemental de Défense du Droit des Agriculteurs
(SDDDA) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-48/96: Søksmål anlagt 29. mars 1996 av Acme Industry Co., Ltd mot Rådet for Den europeiske
union.

Sak T-50/96: Søksmål anlagt 12. april 1996 av Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG, Gebr.
Kruse GmbH og Interporc Im- und Export GmbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-51/96: Søksmål anlagt 12. april 1996 av Miwon Co. Ltd mot Rådet for Den europeiske union.

Sak T-52/96: Søksmål anlagt 16. april 1996 av Sogecable SA mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-53/96: Søksmål anlagt 16. april 1996 av Syndicat des Producteurs de Viande Bovine de la Coordi-
nation Rurale, Syndicat des Producteurs de Lait de la Coordination Rurale og Philippe de Villiers mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-54/96: Søksmål anlagt 17. april 1996 av Oleifici Italiani SpA og F.lli Rubino Industrie Olearie SpA
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 180 av 22.6.1996.
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