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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
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96/EØS/45/01

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalen, sist endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 10/95(1),
trådte i kraft for Fyrstedømmet Liechtenstein 1. mai 1995 i samsvar
med EØS-rådets beslutning nr. 1/95 av 10. mars 1995(2).

Det må også treffes beslutning om at EØS-komiteens beslutning
nr. 11 til 23/95, vedtatt 24. februar, 5. april og 28. april 1995, får
anvendelse for Liechtenstein.

Anvendelsen av disse beslutningene for Liechtenstein krever ingen
ytterligere tilpasning -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
EØS-komiteens beslutning nr. 11 til 23/95 får anvendelse for
Liechtenstein.

Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft 1. november 1995, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1. Den får anvendelse fra 1. mai 1995.

Artikkel 3
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 56/95
av 18. juli 1995

om utvidelse av anvendelsesområdet for beslutning nr. 11 til 23/95 til også å omfatte
Fyrstedømmet Liechtenstein

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 30, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 125.

(2) EFT nr. L 86 av 20.4.1995, s. 58, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 14 av
20.4.1995, s. 1.
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
30/94 av 15. desember 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg
II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF av 2. februar 1995 om
største konstruksjonshastighet samt motorens største dreiemoment
og største netto effekt for motorvogner med to eller tre hjul(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel I etter nr. 45r (europaparlaments- og
rådsdirektiv 94/20/EF) skal nytt nr. 45s lyde:

“45s. 395 L 0001: Europaparlaments- og rådsdirektiv
95/1/EF av 2. februar 1995 om største konstruks-
jonshastighet samt motorens største dreiemoment og
største netto effekt for motorvogner med to eller tre hjul
(EFT nr. L 52 av 8.3.1995, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/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. august 1995, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 57/95
av 18. juli 1995

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

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg

(1) EFT nr. L 372 av 31.12.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 57
av 31.12.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 52 av 8.3.1995, s. 1.

96/EØS/45/02
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

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

under henvisning til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 om
typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(1),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(2),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(4), og

ut fra følgende betraktninger:

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

Metodene for måling av største konstruksjonshastighet samt av
motorens største dreiemoment og største netto effekt for
motorvogner med to eller tre hjul er ulike i medlemsstatene. Fordi
kravene er forskjellige, utgjør de en hindring for handelen i
Fellesskapet.

Slike hindringer for det indre markeds virkemåte kan fjernes dersom
alle medlemsstater vedtar de samme krav i stedet for sine nasjonale
regler.

Det er nødvendig å utarbeide harmoniserte krav med hensyn til
metoder for måling av største konstruksjonshastighet samt av
motorens største dreiemoment og største netto effekt for

motorvogner med to eller tre hjul slik at rutinene for
typegodkjenning og typegodkjenning av deler fastsatt i direktiv
92/61/EØF kan få anvendelse på hver slik kjøretøytype -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Dette direktiv får anvendelse på metoder for måling av største
konstruksjonshastighet samt av motorens største dreiemoment
og største netto effekt for alle kjøretøytyper definert i artikkel 1
i direktiv 92/61/EØF.

Artikkel 2
Rutinen for å gi typegodkjenning av deler med hensyn til største
konstruksjonshastighet, motorens største dreiemoment og
motorens største netto effekt (målemetoder) for motorvogn med
to eller tre hjul samt vilkårene for fri omsetning av slike kjøretøyer
skal være som fastsatt i direktiv 92/61/EØF.

Artikkel 3
Innen to år etter at dette direktiv er vedtatt, skal Kommisjonen
gjennomføre en ny omfattende undersøkelse for å fastslå om det
er en forbindelse mellom ulykker og en største netto motoreffekt
på over 74 kW. I denne undersøkelsen skal vitenskapelig
forsknings seneste resultater gjennomgås og analyseres, samtidig
som det gjennomføres hensiktsmessig ny forskning med sikte på
å fastsette endelige anbefalinger for politikken på dette området.
På grunnlag av konklusjonene i undersøkelsen vil Kommisjonen
om nødvendig foreslå nye regelverkstiltak.

Artikkel 4
De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I og II til
den tekniske utvikling, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF(5).

Artikkel 5
1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de bestemmelser
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 2. au-
gust 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.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/1/EF

av 2. februar 1995

om største konstruksjonshastighet samt motorens største dreiemoment
og største netto effekt for motorvogner med to eller tre hjul(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 52 av 8.3.1995, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/95 av 18. juli 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 225 av 10.8.1992, s. 72.

(2) EFT nr. C 93 av 13.4.1992, s. 116.

(3) EFT nr. C 313 av 30.11.1992, s. 7.

(4) Europaparlamentsuttalelse av 11. februar 1993 (EFT nr. C 72 av
15.3.1993, s. 128), Rådets felles holdning av 28. juni 1993 (ennå ikke
offentliggjort i EFT) og europaparlamentsbeslutning av 4. mai 1994
(EFT nr. C 205 av 25.7.1994, s. 159; Forlikskomiteens felles forslag av
13. desember 1994).

(5) EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 92/53/EØF
(EFT nr. L 225 av 10.8.1992, s. 1).
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Fra ovennevnte dato kan medlemsstatene ikke forby at kjøretøyer
som er i samsvar med dette direktiv, tas i bruk for første gang.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 2. februar 1997.

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

Artikkel 6
Nasjonal lovgivning kan tillate medlemsstatene å nekte
førstegangsregistrering samt etterfølgende registrering på deres
territorium av kjøretøyer som har en største netto effekt på over
74 kW.

Artikkel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. februar 1995.

For Europaparlamentet For Rådet

K. HÄNSCH A. JUPPÉ

President Formann
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VEDLEGG 1

KRAV TIL METODEN FOR MÅLING AV STØRSTE KONSTRUKSJONSHASTIGHET

1. Krav

1.1. Kjøretøyets største konstruksjonshastighet skal måles etter kravene fastlagt nedenfor.

2. Klargjøring av kjøretøyet

2.1. Kjøretøyet skal være rent, og bare utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prøven, skal være
i drift.

2.2. Innstillingen av bensintilførsel og tenning, viskositeten til smøremidler for mekaniske deler i
bevegelse samt dekktrykket skal være i samsvar med produsentens anvisninger.

2.3. Motor, kraftoverføring og dekk skal være fullstendig innkjørt etter produsentens anvisninger.

2.4. Ved prøvens begynnelse skal alle kjøretøyets deler være i termisk likevekt ved normal
driftstemperatur.

2.5. Kjøretøyets masse skal være massen i kjøreferdig stand.

2.6. Vektfordelingen på hjulene skal være i samsvar med vektfordelingen fastsatt av produsenten.

3. Fører

3.1. Kjøretøyer uten førerhus

3.1.1. Føreren skal ha en masse på 75 kg + 5 kg og en høyde på 1,75 m + 0,05 m. For mopeder reduseres
imidlertid disse toleransene med henholdsvis + 2 kg og + 0,02 m.

3.1.2. Føreren skal være iført en tilpasset motorsykkeldrakt eller et tilsvarende plagg.

3.1.3. Føreren skal være plassert på førersetet med føttene på pedalene eller fotstøtten og med armene
normalt utstrukket. For kjøretøyer som oppnår en største hastighet på over 120 km/t med
føreren i sittende stilling, skal føreren være iført det utstyret og innta den stillingen som
produsenten anbefaler. Kjørestillingen skal likevel muliggjøre at føreren hele tiden kan kontrollere
kjøretøyet under prøven. Kjørestillingen skal være den samme under hele prøven, og en beskrivelse
av denne stillingen skal gis i prøverapporten eller erstattes med fotografier.

3.2. Kjøretøyer med førerhus

3.2.1. Føreren skal ha en masse på 75 kg + 5 kg. For mopeder reduseres imidlertid denne toleransen til
+ 2 kg.

4. Beskrivelse av testbanen

4.1. Prøvene skal foretas på en vei:

4.1.1. som muliggjør at kjøretøyet holder sin største hastighet over en målestrekning som definert i nr.
4.2. Akselerasjonsbanen før målestrekningen skal være av samme art (dekke og lengdeprofil)
som denne strekningen og lang nok til at kjøretøyet kan oppnå sin største hastighet,

4.1.2. som er ren, jevn, tørr og asfaltert eller har tilsvarende dekke,
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4.1.3. som har høyst 1 % fall i lengderetningen og høyst 3 % tverrfall. Høydeforskjellen mellom to
vilkårlige punkter på teststrekningen må ikke overstige 1 m.

4.2. Mulige utforminger av målestrekningen er vist i nr. 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3.

4.2.1. Type 1

4.2.2. Type 2

4.2.3. Type 3

4.2.3.1. De to målestrekningene L skal ha samme lengde og være praktisk talt parallelle.

4.2.3.2. Dersom de to målestrekningene L er krumme på tross av bestemmelsene i nr. 4.1.3, skal
sentrifugalkraftens virkning i svingene oppheves av veibanens tverrprofil.

4.2.3.3. I stedet for de to strekningene L (se nr. 4.2.3.1.) kan målestrekningen utgjøres av hele rundbanen.
I så fall skal svingene ha en radius på minst 200 m, og sentrifugalkraftens virkning i svingene skal
oppheves av veibanens tverrprofil.

4.3. Målestrekningens lengde L skal velges ut fra nøyaktigheten til utstyret og metoden som brukes
til å måle kjøretiden t, slik at den faktiske hastigheten kan fastsettes med en nøyaktighet på
+ 1 %. Dersom måleutstyret er av manuell type, skal målestrekningens lengde L være minst 500
m. Dersom det er valgt en målestrekning av type 2, er det nødvendig å bruke elektronisk utstyr
for å bestemme tiden t.

5. Værforhold

Atmosfærisk trykk: 97 kPa + 6 kPa.

Temperatur: mellom 278 K og 308 K.

Relativ fuktighet: 30 % til 90 %.

Største vindhastighet: 3 m/s.
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6. Prøvemetode

6.1. Det skal anvendes et girutvekslingsforhold som setter kjøretøyet i stand til å nå sin største
hastighet på en vannrett strekning. Gasspjeldregulatoren skal holdes helt åpen, og
anrikingsanordningen skal ikke være i drift.

6.2. Fører av kjøretøy uten førerhus skal innta kjørestillingen fastlagt i nr. 3.1.3.

6.3. Kjøretøyet skal ha nådd en konstant hastighet når det når målestrekningen. Strekninger av type
1 og type 2 skal kjøres fortløpende i begge retninger.

6.3.1. For målestrekninger av type 2 kan det godkjennes at prøven gjennmføres bare i en retning
dersom det på grunn av banens beskaffenhet ikke er mulig å nå kjøretøyets største hastighet i
begge retninger. I slike tilfeller

6.3.1.1. skal strekningen kjøres fem ganger umiddelbart etter hverandre,

6.3.1.2. må hastigheten til vindens aksiale komponent ikke overstige 1 m/s.

6.4. For målestrekninger av type 3 skal de to strekningene L kjøres umiddelbart etter hverandre i
samme retning uten avbrudd.

6.4.1. Dersom målestrekningen utgjøres av rundbanens totale lengde, skal den kjøres minst to ganger i
samme retning. Den største forskjellen i kjøretid må ikke overstige 3 %.

6.5. Brennstoff og smøremiddel skal være i henhold til produsentens anbefalinger.

6.6. Den totale tiden t det tar å kjøre målestrekningen i begge retninger, skal bestemmes med en
nøyaktighet på 0,7 %.

6.7. Bestemmelse av gjennomsnittshastighet
Gjennomsnittshastigheten V (km/t) ved prøven bestemmes slik:

6.7.1. Målestrekning av type 1 og type 2
3,6 X 2 L      7,2 L

                                                   V=                            =
t         t

der:

L = målestrekningens lengde (m)

t = den totale tiden (s) det tar å kjøre begge målestrekningene L (m).

6.7.2. Målestrekning av type 2 kjørt i en retning

                                                   V = Va

der:

Va = hastighet målt ved hver kjøring (km/t) =

  3,6 L

                                                       t

der t = tiden (s) det tar å kjøre målestrekningen L (m).
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6.7.3. Målestrekning av type 3

6.7.3.1. Målestrekning som består av to deler L (se nr. 4.2.3.1)

3,6 X 2 L      7,2 L
                                                   V=                            =

t         t

der:

L = målestrekningens lengde (m)

t = den totale tiden (s) det tar å kjøre begge målestrekningene L (m).

6.7.3.2. Målestrekning som utgjøres av rundbanens totale lengde (se nr. 4.2.3.3.)

  V = Va.k

der:

Va = målt hastighet (km/t) =

      3,6 L

        t

der:

L = lengden av den faktisk kjørte strekningen på rundbanen (m)

t = tiden (s) det tar å kjøre en hel runde
       1      

n

             t =       . S . t
i

                                                                                   n
; 
     =1

der:

n = antall runder

ti = tiden (s) det tar å kjøre hver runde

k = korreksjonsfaktor (1,00 < k < 1,05). Denne faktoren avhenger av den anvendte rundbanen og
      bestemmes eksperimentelt i samsvar med tillegg 1.

6.8. Gjennomsnittshastigheten skal måles fortløpende minst to ganger.

7. Største hastighet

Kjøretøyets største hastighet skal uttrykkes i kilometer per time avrundet til nærmeste hele
verdi av det aritmetiske gjennomsnittet av hastighetene som måles ved to fortløpende prøver, og
som innbyrdes ikke må avvike mer enn 3 %. Dersom det aritmetiske gjennomsnittet ligger
nøyaktig midt mellom to hele verdier, forhøyes det til den høyeste verdien.

8. Toleranser ved måling av største hastighet

8.1. Største hastighet bestemt av teknisk instans kan avvike + 5 % fra verdien produsenten har angitt.

8.2. Ved kontroll av produksjonssamsvar kan største hastighet avvike + 5 % fra verdien bestemt ved
typegodkjenningsprøven for deler. Denne verdien er imidlertid + 10 % for mopeder som har en
største konstruksjonshastighet på < 30 km/t.
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Tillegg 1

Metode for bestemmelse av korreksjonsfaktoren for rundbane

1. Faktoren k for rundbane skal fastsettes ved hastigheter inntil høyest tillatte hastighet.

2. Faktoren k skal fastsettes for flere hastigheter slik at forskjellen mellom to påfølgende hastigheter
ikke overstiger 30 km/t.

3. For hver av de valgte hastigheter skal prøven gjennomføres i samsvar med kravene i dette
direktiv, noe som kan skje på to måter:

3.1. Hastighet målt på rett strekning: Vd, og

3.2. hastighet målt på ringbane: Va.

4. For hver hastighet som måles, skal verdiene Va og Vd overføres til et diagram (figur 1), og punktene
som følger etter hverandre, skal forbindes med en rett linje.

Figur 1

5. For hver hastighet som måles, framkommer faktoren k ved følgende formel:

   Vd
                                                                  k =
                                                                               Va
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Tillegg 2

Opplysningsdokument for kjøretøyetypens hovedspesifikasjoner som innvirker på den største
konstruksjonshastigheten

(Vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres
samtidig med søknaden om typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ...................................................................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til største konstruksjonshastighet for motorvogn med
to eller tre hjul skal inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til direktiv 92/61/EØF under
følgende nummer:

0.1,
0.2,
0.4 til 0.6,
2.1 til 2.2.1,
3.0 til 3.1.1,
4.1. til 4.6,
5.2,
5.2.2.

Tillegg 3

                                                                                                                       Myndighetens navn

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til største konstruksjonshastighet for
motorvogn med to eller tre hjul

MØNSTER

Rapport nr. ............................... fra teknisk instans ..................................... den ............................... (dato)

Typegodkjenning av deler nr. ................................................ Utvidelse nr. ...............................................

1. Kjøretøyets merke eller handelsnavn: ...............................................................................................

2. Kjøretøytype: ...................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse: ..........................................................................................................

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ...............................................................

5. Kjøretøyet er framstilt for prøving den: .............................................................................................

6. Største hastighet: ...................................................................................................................... km/t

7. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1). ..............................................................................

8. Sted: .....................................................................................................................................................

9. Dato: ....................................................................................................................................................

10. Underskrift: .........................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II

KRAV TIL METODENE FOR MÅLING AV MOTORENS STØRSTE DREIEMOMENT OG
STØRSTE NETTO EFFEKT

1. ALLMENT

1.1. Ved bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for mopedmotor (med elektrisk
tenning) får tillegg 1 anvendelse.

1.2. Ved bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for motor (med elektrisk
tenning) for motorsykkel med to eller tre hjul får tillegg 2 anvendelse.

1.3. Ved bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for motor med
kompresjonstenning får tillegg 3 anvendelse.

Tillegg 1

Bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for mopedmotor med
elektrisk tenning

1. DEFINISJONER

I dette direktiv menes med:

1.1. «netto effekt»,

den effekt som oppnås i prøvebenk på veivakselenden eller tilsvarende del ved motorturtallet
fastsatt av produsenten med det hjelpeutstyret som er oppført i tabell 1. Dersom effektmålingen
kan utføres bare med girkasse montert, må girkassens virkningsgrad tas med i beregningen,

1.2. «største netto effekt»,

den høyeste verdi for nettoeffekten, målt ved fullt belastet motor,

1.3. «dreiemoment»,

dreiemomentet målt ved forholdene angitt i nr. 1.1,

1.4. «største dreiemoment»,

den høyeste verdi for dreiemomentet, målt ved fullt belastet motor,

1.5. «hjelpeutstyr»,

apparater og innretninger oppført i tabell 1,

1.6. «standardutstyr»,

alt utstyr som er levert av produsenten til et bestemt bruk,

1.7. «motortype»,

motorer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til vesentlige egenskaper som
motoregenskapene definert i undertillegg 1.
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2. NØYAKTIGHET VED MÅLING AV DREIEMOMENT OG EFFEKT VED FULLT
BELASTET MOTOR

2.1. Dreiemoment

Målt dreiemoment + 2 %.

2.2. Motorturtall

Målenøyaktigheten skal være + 1 %.

2.3. Drivstofforbruk

+ 2 % for alle anvendte apparater.

2.4. Innsugingsluftens temperatur

+ 2 K.

2.5. Barometertrykk

+ 70 Pa.

2.6. Trykk i eksosrør og undertrykk ved innsuging

+ 25 Pa.

3. PRØVER FOR MÅLING AV MOTORENS STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE
NETTO EFFEKT

3.1. Hjelpeutstyr

3.1.1. Hjelpeutstyr som skal monteres

Under prøven skal hjelpeutstyret som er nødvendig for at motoren skal fungere ved den tilsiktede
bruk (se tabell 1), om mulig monteres i prøvebenken i den samme posisjon som ved den tilsiktede
bruk.

3.1.2. Hjelpeutstyr som skal fjernes

Hjelpeutstyret som er nødvendig bare for bruk av selve kjøretøyet, og som kan være montert på
motoren, skal fjernes før prøven.

Dersom utstyret ikke kan fjernes, kan effekten det opptar ved tomgang, beregnes og legges til den
målte motoreffekten.
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TABELL 1

Nødvendig hjelpeutstyr ved prøving for å bestemme motorens dreiemoment og netto effekt

Nr. Hjelpeutstyr Montert ved dreiemoment-
og nettoeffektprøve

               1  Innsugingssystem
- Innsugingsmanifold
- Luftfilter
- Innsugingslyddemper Hvis standardutstyr - ja
- Innretning for resirkulering
  av veivhusgasser
- Hastighetsbegrenser

2 Eksosanlegg
- Eksosrenseinnretning
- Eksosmanifold
- Forbindelsesrør(1) Hvis standardutstyr - ja
- Lyddemper(1)
- Eksosrør(1)

3 Forgasser Hvis standardutstyr - ja

4 Drivstoffinnsprøytingsutstyr
- Forfilter
- Filter
- Pumpe
- Rør
- Innsprøytingsdyse Hvis standardutstyr - ja
- Eventuell luftinnsugingsventil(2)
- Regulator (dersom montert)

5 Væskekjølingsutstyr
- Radiator
- Vifte(4)(5) Hvis standardutstyr - ja(3)
- Vannpumpe
- Termostat(6)

6 Luftavkjøling
- Kjølekappe
- Vifte(4)(5) Hvis standardutstyr - ja, dersom
- Temperaturregulator nødvendig
- Hjelpevifte i prøvebenk

(1) Dersom det er vanskelig å bruke standard eksosanlegg, kan det til prøven med produsentens samtykke monteres et
eksosanlegg som gir tilsvarende effekttap. Når motoren er i gang, må prøvelaboratoriets system for utsuging av
eksosgasser ikke forårsake et trykk som avviker fra det atmosfæriske trykket med mer enn + 740 Pa (7,40 mbar) i punktet
der systemet er tilsluttet kjøretøyets eksosanlegg, med mindre produsenten før prøven aksepterer et høyere mottrykk.

(2) Luftinnsugingsventilen er kontrollventil for den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen.

(3) Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal plasseres i samme posisjon i prøvebenken som på
kjøretøyet. Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av
motorens radiator eller en ekstern krets, forutsatt at effekttapet i denne kretsen er tilnærmelsesvis det samme som for
motorens kjølesystem. Eventuell radiatoravblender skal være åpen.

(4) Dersom viften kan frakoples, skal motorens netto effekt først angis med viften frakoplet, og deretter skal den angis med
viften innkoplet.

(5) Dersom en fast tilkoplet vifte, som drives elektrisk eller mekanisk, ikke kan monteres på prøvebenken, skal effekten viften
opptar, bestemmes ved samme motorturtall som det som benyttes ved måling av motoreffekten. Nettoeffekten framkommer
ved at effekten som viften opptar, trekkes fra den korrigerte effekten.

(6) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon.
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7 Elektrisk utstyr Hvis standardutstyr - ja(7)

8 Forurensningsreduserende Hvis standardutstyr - ja
innretninger

9 Smøresystem Hvis standardutstyr - ja
- Matesystem

3.2. Innstillinger

Innstillingene ved prøver for å bestemme største dreiemoment og største netto effekt er angitt i tabell 2.

TABELL 2

Innstillinger

1 Innstilling av forgasser(e)
Innstilt i samsvar med

2 Innstilling av produsentens
innsprøytingpumpens standardspesifikasjoner
leveringsmengde og anvendt for tilsiktet bruk

uten ytterligere endringer
3 Tenningsinnstilling eller

innsprøytingsinnstilling
(reguleringskurve)

3.3. Prøveforhold

3.3.1. Prøvene med sikte på å bestemme største dreiemoment og største netto effekt skal utføres med
fullstendig åpent gasspjeld, og motoren skal være utstyrt som angitt i tabell 1.

3.3.2. Målingene skal foretas under normale, stabile driftsforhold. Lufttilførselen til motoren må være
tilstrekkelig. Motorene skal være innkjørt i samsvar med produsentens anvisninger.
Forbrenningskamrene kan inneholde avleiringer, men i begrenset mengde.

Prøveforholdene, f.eks. innsugingsluftens temperatur, skal være så nær referanseforholdene (se
nr. 4.2) som mulig for å minske korreksjonsfaktorens størrelse.

3.3.3. Temperaturen på motorens innsugningsluft (omgivende luft) skal måles høyst 0,15 m over
luftfilterets innløp, eller, dersom det ikke finnes noe filter, høyst 0,15 m fra luftinnsugingsstussen.
Termometeret eller termoelementet skal beskyttes mot strålevarme og plasseres direkte i
luftstrømmen. Det skal beskyttes også mot forstøvet drivstoff.

Det skal anvendes et tilstrekkelig antall posisjoner til å gi en representativ gjennomsnittlig
innsugingsluftstemperatur.

3.3.4. Ingen målinger skal foretas før dreiemoment, motorturtall og temperaturer har vært tilnærmet
konstante i minst 30 sekunder.

(7) Generatorens minimumseffekt: Generatorens effekt skal begrenses til effekten som er påkrevet for å drive hjelpeutstyr
som er helt nødvendig for motorens funksjon. Opplading av batteriet må ikke forekomme under prøven.
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3.3.5. Motorturtallet skal ikke avvike fra det valgte turtallet med mer enn + 2 %.

3.3.6. Målingene av bremsebelastning og innsugingsluftstemperatur skal foretas samtidig, og den
oppnådde verdien skal være gjennomsnittet av to stabiliserte påfølgende avlesinger, som for
bremsebelastning ikke skal vise større innbyrdes variasjon enn 2 %.

3.3.7. Når det til måling av turtall og forbruk brukes en innretning med automatisk utløsning, skal
målingen strekke seg over minst 10 sekunder. Dersom betjeningen av måleinnretningen skjer
manuelt, skal måleperioden være minst 20 sekunder.

3.3.8. Kjølevæsketemperaturen ved utløpet fra motoren skal holdes innenfor + 5 K fra den øverste
termostatregulerte temperatur produsenten har angitt. Dersom produsenten ikke har angitt
noen temperatur, skal den være 353 K + 5 K.

For luftkjølte motorer skal temperaturen ved et punkt angitt av produsenten holdes innenfor
+ 0/- 20 K av maksimaltemperaturen produsenten har angitt for referanseforhold.

3.3.9. Drivstofftemperaturen skal måles ved innløpet til forgasseren eller innsprøytingssystemet og
holdes innenfor grensene fastsatt av produsenten.

3.3.10. Smøremiddeltemperaturen målt i bunnpannen eller ved et eventuelt oljekjølerutløp skal holdes
innenfor grensene fastsatt av produsenten.

3.3.11. Eksosgassenes utstrømningstemperatur skal måles i et punkt i rett vinkel på eksosmanifolden(e)s
eller eksosåpningenes flens(er).

3.3.12. Drivstoff

Drivstoffet skal være et som er tilgjengelig på markedet, uten røykhemmende tilsetninger(1).

3.4. Prøvemetode

Målingene skal foretas med et tilstrekkelig antall motorturtall til at effektkurven kan bestemmes
korrekt mellom det laveste og det høyeste turtall produsenten har anbefalt. Disse turtallene skal
omfatte det turtall der motoren avgir sin største effekt og oppnår sitt største dreiemoment. For
hvert turtall beregnes gjennomsnittet av minst to stabiliserte målinger.

3.5. Dataene som skal registreres, er angitt i undertillegg 1.

4. KORREKSJONSFAKTORER FOR DREIEMOMENT OG EFFEKT

4.1. Definisjon av faktor aaaaa1
 og aaaaa2

Faktorer som det målte dreiemoment og den målte effekt skal multipliseres med for å bestemme
en motors dreiemoment og effekt ved de atmosfæriske referanseforholdene angitt i nr. 4.2 og den
mekaniske virkningsgraden av kraftoverføringen angitt i nr. 4.5.

4.2. Atmosfæriske referanseforhold

4.2.1. Temperatur

25 °C (298 K).

4.2.2. Trykk i tørr luft (P
so
)

99 kPa (990 mbar).

(1) Dette drivstoffet skal erstattes av referansedrivstoffet definert i kravene for tiltakene mot luftforurensning fra
motorvogner med to eller tre hjul når disse får anvendelse.
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4.3. Begrensninger i anvendelsen av korreksjonsformelen

Korreksjonsformelen får anvendelse bare når korreksjonsfaktoren er mellom 0,93 og 1,07.

Dersom disse grenseverdiene overskrides, skal den korrigerte målte verdi angis og prøveforholdene
(temperatur og trykk) nøyaktig oppgis i prøverapporten.

Merk:
Prøvene kan utføres i rom med klimaanlegg der det er mulig å variere de atmosfæriske forholdene.

4.4. Bestemmelse av korreksjonsfaktor aaaaa1

Innenfor grenseverdiene definert i nr. 4.3 framkommer korreksjonsfaktoren ved bruk av formelen:

                                                                a
 
=  (  ) . (  )

der:

T = den absolutte temperatur i kelvin (K) for motorens innsugingsluft,
P = det totale atmosfæriske trykk i kilopascal
PV = vannets damptrykk i kilopascal
Ps = P - PV

Denne formelen får anvendelse på dreiemomentet og effekten som avleses på bremsen uten at
det er tatt hensyn til motorens mekaniske virkningsgrad.

4.5. Bestemmelse av korreksjonsfaktoren for den mekaniske virkningsgraden av kraft-
overføringen aaaaa2

Bestemmelse av faktor   a
2

- Dersom det måles direkte på veivakselen, skal faktoren settes til 1.
- Dersom det ikke måles direkte på veivakselen, skal faktoren beregnes ved hjelp av

formelen:

                                                                   a
2
 
 
=

der n
t
 er virkningsgraden for kraftoverføringen mellom veivakselen og målepunktet.

Kraftoverføringens virkningsgrad n
t
 bestemmes ved produktet (multiplikasjonen) av

virkningsgraden n
t
 av de enkelte elementer i kraftoverføringen:

n
t
 = n

1
 x n

2
 x ... n

j

Virkningsgraden n
j
 av hvert av de elementer som utgjør kraftoverføringen, er angitt i følgende

tabell:

99   1,2           T      0,6

P
s
                298

1
n

s
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Type    Virkningsgrad

Tannhjulsett Rettskåret tannhjul 0,98

Skråskåret tannhjul 0,97

Konisk tannhjul 0,96

Kjede Rullekjede 0,95

Tannkjede 0,98

Drivrem Tannrem 0,95

Kilerem 0,94

Hydraulisk kopling Hydraulisk kopling(1) 0,92
eller omformer

Hydraulisk omformer(1) 0,92

(1) Forutsatt at den ikke er sperret.

5. PRØVERAPPORT

Prøverapporten skal inneholde de resultater og beregninger som kreves for å finne det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten angitt i undertillegg 2, samt de motordata som er
angitt i undertillegg 1.

Prøverapporten skal i tillegg inneholde følgende opplysninger:

Prøveforhold

Trykk målt ved største effekt

barometertrykk: .......................................................................................................................... kPa

damptrykk: ................................................................................................................................. kPa

eksos(1): ...................................................................................................................................... kPa

undertrykk ved innsuging(1): ..................................................................................................... kPa

Temperaturer målt ved motorens største effekt av innsugingsluften: ........................................ K

av kjølevæsken

ved utløpet av kjølevæsken fra motoren: ................................................................................ K(2)

ved referansepunktet ved eventuell luftkjøling: ....................................................................... K(2)

av oljen: ..................................................................................................... K (oppgi målepunkt)

av drivstoffet

ved innløpet til forgasser/innsprøytingspumpe(2): .................................................................. K
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i innretningen for måling av drivstofforbruk: ......................................................................... K

av eksos målt ved eksosmanifolden(e)s utløpsflens(er)(3) ...................................................... K

Opplysninger om dynamometeret

Fabrikat: ......................................................................................................................................

Type: ............................................................................................................................................

Drivstoff

For motorer med elektrisk tenning som bruker flytende drivstoff:

Fabrikat: ........................................................................................................................................

Spesifikasjon: ..............................................................................................................................

Antibankemiddel (bly osv.)

Type: ..........................................................................................................................................

Innhold mg/liter: ..........................................................................................................................

Oktantall

RON: ..........................................................................................................................................

MON: .........................................................................................................................................

Relativ tetthet: ....................................... ved 15 °C ............................ ved 4 °C ........................

Brennverdi: ........................................................................................................................ kJ/kg

Smøremiddel

Fabrikat: .....................................................................................................................................

Spesifikasjon: .............................................................................................................................

SAE-viskositet: ................................................................................................................................

(1) Måling foretas når det ikke brukes originale innsugingssystemer.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Posisjonen skal oppgis.
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Detaljerte måleresultater

Motorytelse

Motorturtall, min-1

Dynamometerbremsens turtall, min-1

Belastning av dynamometerbrems, N

Dreiemoment målt på veivaksel, Nm

Målt effekt, kW

Prøveforhold Barometertrykk, kPa

Innsugingsluftens temperatur, K

Damptrykk, kPa

Atmosfærisk korreksjonsfaktor, a
1

Mekanisk korreksjonsfaktor, a
2

Korrigert dreiemoment ved veivaksel, Nm

Korrigert effekt, kW

Spesifikt drivstofforbruk(1), g/kWh

Temperatur for motorens kjølevæske, K(2)

Oljetemperatur i målepunktet, K

Eksosens temperatur, K

Luftens temperatur etter kompressoren, K

Trykk etter kompressoren, kPa

(1) Uten korrigering av effekten på grunn av den atmosfæriske faktor.

(2) Oppgi målepunktets plassering: Målingen er foretatt (stryk det som ikke passer):

a) ved kjølevæskens utløp,

b) ved tennpluggens pakning,

c) i andre punkter (oppgis).

6. TOLERANSER VED MÅLING AV STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE NETTO
EFFEKT

6.1. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt av den tekniske instans kan
avvike med + 10 % fra verdiene produsenten har angitt, dersom den målte effekten er < 1 kW, og
med + 5 % dersom den målte effekten er > 1 kW, med en toleranse på 1,5 % for motorturtall.
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6.2. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt ved samsvarsprøving av
produksjonen kan avvike med + 20 % fra verdiene bestemt ved typegodkjenningsprøvene for
deler dersom den målte effekten er < 1 kW, og med + 10 % dersom den målte effekten er > 1 kW.

Undertillegg 1

Opplysningsdokument for motortypens(1) hovedspesifikasjoner som innvirker på det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten

(Mopedmotor med elektrisk tenning)

(Vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med
søknaden om typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ..............................................................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til motorens største dreiemoment og største
netto effekt for moped skal inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til direktiv 92/
61/EØF under følgende nummer:

0.1,
0.2,
0.4 til 0.6,
3 til 3.2.2,
3.2.4 til 3.2.4.1.5,
3.2.4.3 til 3.2.12.2.1,
3.5 til 3.6.3.1.2.

(1) For ikke-konvensjonelle motorer eller systemer skal produsenten gi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt nedenfor.
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Undertillegg 2

                                                                                                                      Myndighetens navn

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til motorens største dreiemoment og største
netto effekt for moped

MØNSTER

Rapport nr. .................................. fra teknisk instans ................................... den .......................... (dato)

Typegodkjenning av deler nr. .................................................... Utvidelse nr. ...........................................

1. Kjøretøyets merke eller handelsnavn: .....................................................................................................

2. Kjøretøytype: .......................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse: ..........................................................................................................

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ...............................................................

5. Kjøretøyet er framstilt for prøving den: ...........................................................................................

6. Største dreiemoment: .................................................................................. Nm ved ............... min-1

7. Største netto effekt: .................................................................................... kW ved ............... min-1

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

9. Sted: ........................................................................................................................................................

10. Dato: .....................................................................................................................................................

11. Underskrift: .......................................................................................................................................

Tillegg 2

Bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for motor med elektrisk tenning
for motorsykkel med to eller tre hjul

1. DEFINISJONER

I dette direktiv menes med:

1.1. «netto effekt»,

den effekt som oppnås i prøvebenk på veivakselenden eller tilsvarende del ved motorturtallet
fastsatt av produsenten med det hjelpeutstyret som er oppført i tabell 1. Dersom effektmålingen
kan utføres bare med girkasse montert, må girkassens virkningsgrad tas med i beregningen,

1.2. «største netto effekt»,

den høyeste verdi for nettoeffekten, målt ved fullt belastet motor,

(1) Stryk det som ikke passer.
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1.3. «dreiemoment»,

dreiemomentet målt ved forholdene angitt i nr. 1.1,

1.4. «største dreiemoment»,

den høyeste verdi for dreiemomentet, målt ved fullt belastet motor,

1.5. «hjelpeutstyr»,

apparater og innretninger oppført i tabell 1,

1.6. «standardutstyr»,

alt utstyr som er levert av produsenten til et bestemt bruk,

1.7. «motortype»,

motorer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til vesentlige egenskaper som
motoregenskapene definert i undertillegg 1.

2. NØYAKTIGHET VED MÅLING AV DREIEMOMENT OG EFFEKT VED FULLT
BELASTET MOTOR

2.1. Dreiemoment

Målt dreiemoment + 1 %(1).

2.2 Motorturtall

Målenøyaktigheten skal være + 1 %.

2.3. Drivstofforbruk

+ 1 % for alle anvendte apparater.

2.4. Innsugingsluftens temperatur

+ 1 K.

2.5. Barometertrykk

+ 70 Pa.

2.6. Trykk i eksosrør og undertrykk ved innsuging

+ 25 Pa.

3. PRØVER FOR MÅLING AV MOTORENS STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE
NETTO EFFEKT

3.1. Hjelpeutstyr

3.1.1. Hjelpeutstyr som skal monteres

Under prøven skal hjelpeutstyret som er nødvendig for at motoren skal fungere ved den tilsiktede
bruk (se tabell 1), om mulig monteres i prøvebenken i den samme posisjon som ved den tilsiktede
bruk.

(1) Innretningen for måling av dreiemomentet skal være kalibrert slik at det tas hensyn til tap ved friksjon. Nøyaktigheten
kan være + 2 % ved målinger utført ved en effekt lavere enn 50 % av den største effekten. Den skal under alle omstendigheter
være + 1 % ved måling ved det maksimale dreiemomentet.
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3.1.2. Hjelpeutstyr som skal fjernes

Hjelpeutstyr som er nødvendig bare for bruk av selve kjøretøyet, og som kan være montert på
motoren, skal fjernes før prøven.

Dersom utstyret ikke kan fjernes, kan effekten det opptar ved tomgang, beregnes og legges til den
målte motoreffekten.

TABELL 1

Nødvendig hjelpeutstyr ved prøving for å bestemme motorens dreiemoment og netto effekt

Nr. Hjelpeutstyr Montert ved dreiemoment-
og nettoeffektprøve

1 Innsugingssystem
- Innsugingsmanifold
- Luftfilter
- Innsugingslyddemper Hvis standardutstyr - ja
- Innretning for resirkulering
   av veivhusgasser
- Hastighetsbegrenser
- Eventuell elektrisk styreenhet

2 Innretning for oppvarming av Hvis standardutstyr - ja
innsugingsmanifolden (om mulig skal denne

innstilles i gunstigste posisjon)

3 Eksosanlegg
- Eksosmanifold
- Forbindelsesrør(1)
- Lyddemper(1) Hvis standardutstyr - ja
- Eksosrør(1)
- Overlader
- Eventuell elektrisk styreenhet

4 Drivstoffmatepumpe Hvis standardutstyr - ja

5 Forgasser Hvis standardutstyr - ja

6 Drivstoffinnsprøytingsutstyr
- Forfilter
- Filter
- Pumpe Hvis standardutstyr - ja
- Høytrykksrør
- Innsprøytingsdyse
- Eventuell
   luftinnsugingsventil(2)

7 Væskekjølingsutstyr
- Motorpanser
- Radiator
- Vifte(4)(5) Hvis standardutstyr - ja(3)
- Viftehus
- Vannpumpe
- Termostat(6)
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8 Luftavkjøling
- Kjølekappe
- Vifte(4)(5) Hvis standardutstyr - ja
- Temperaturregulator

9 Elektrisk utstyr Hvis standardutstyr - ja(7)

10 Overladingsutstyr (dersom montert)
- Kompressor drevet enten direkte av
  motoren og/eller av eksosen
- Ladeluftkjøler Hvis standardutstyr - ja
- Kjølevæskepumpe eller vifte
   (motordrevet)
- Innretning for regulering av
   kjølevæskegjennomstrømning
   (dersom montert)

11 Oljekjøler (dersom montert) Hvis standardutstyr - ja

12 Forurensningsreduserende Hvis standardutstyr - ja
innretninger

13 Smøresystem
- Matesystem Hvis standardutstyr - ja

(1) Dersom det er vanskelig å bruke standard eksosanlegg, kan det til prøven med produsentens samtykke monteres et
eksosanlegg som gir tilsvarende effekttap. Når motoren er i gang, må prøvelaboratoriets system for utsuging av
eksosgasser ikke forårsake et trykk som avviker fra det atmosfæriske trykket med mer enn + 740 Pa (7,40 mbar) i punktet
der systemet er tilsluttet kjøretøyets eksosanlegg, med mindre produsenten før prøven aksepterer et høyere mottrykk.

(2) Luftinnsugingsventilen er kontrollventil for den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen.

(3) Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal plasseres i samme posisjon i prøvebenken som på
kjøretøyet. Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av
motorens radiator eller en ekstern krets, forutsatt at effekttapet i denne kretsen er tilnærmelsesvis det samme som for
motorens kjølesystem. Eventuell radiatoravblender skal være åpen.

(4) Dersom viften kan frakoples, skal motorens netto effekt først angis med viften frakoplet, og deretter skal den angis med
viften innkoplet.

(5) Dersom en fast tilkoplet vifte, som drives elektrisk eller mekanisk, ikke kan monteres på prøvebenken, skal effekten
viften opptar, bestemmes ved samme motorturtall som det som benyttes ved måling av motoreffekten. Nettoeffekten
framkommer ved at effekten som viften opptar, trekkes fra den korrigerte effekten.

(6) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon.

(7) Generatorens minimumseffekt: Generatorens effekt skal begrenses til effekten som er påkrevet for å drive hjelpeutstyr
som er helt nødvendig for motorens funksjon. Opplading av batteriet må ikke forekomme under prøven.

3.2. Innstillinger

Innstillingene ved prøver for å bestemme største dreiemoment og største netto effekt er angitt i
tabell 2.
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TABELL 2

Innstillinger

1 Innstilling av forgasser(e)
Innstilt i samsvar med

2 Innstilling av produsentens
innsprøytingpumpens standardspesifikasjoner
leveringsmengde og anvendt for tilsiktet bruk uten

ytterligere endringer
3 Tenningsinnstilling eller

innsprøytingsinnstilling
(reguleringskurve)

3.3. Prøveforhold

3.3.1. Prøvene med sikte på å bestemme største dreiemoment og største netto effekt skal utføres med
fullstendig åpent gasspjeld, og motoren skal være utstyrt som angitt i tabell 1.

3.3.2. Målingene skal foretas under normale, stabile driftsforhold. Lufttilførselen til motoren må være
tilstrekkelig. Motorene skal være innkjørt i samsvar med produsentens anvisninger.
Forbrenningskamrene kan inneholde avleiringer, men i begrenset mengde.

Prøveforholdene, f.eks. innsugingsluftens temperatur, skal være så nær referanseforholdene (se
nr. 4.2) som mulig for å minske korreksjonsfaktorens størrelse.

Dersom prøvebenkens kjølesystem oppfyller minimumskravene til en god oppstilling, men
ikke gir mulighet for å skape tilfredsstillende kjøleforhold for motoren og dermed normale og
stabile funksjonsforhold under målingene, kan metoden beskrevet i undertillegg 1 benyttes.

Minstekravene til prøveoppstillingen og mulighetene for å gjennomføre prøvene i samsvar med
undertillegg 1 er følgende:

V
1
 = kjøretøyets største hastighet

V
2
 = kjøleluftstrømmens største hastighet ved utgang fra vifte

Ø = tverrsnittet av kjøleluftstrømmen

Dersom V
2
 > V

1
 og Ø > 0,25 m2, er minstekravene oppfylt. Dersom det ikke er mulig å oppnå

stabile driftsforhold, skal metoden beskrevet i undertillegg 1 anvendes.

Dersom V
2
 < V

1
 og/eller Ø < 0,25 m2:

a) anvendes metoden angitt i nr. 3.3 dersom det er mulig å oppnå stabile driftsforhold,

b) dersom det ikke er mulig å oppnå stabile driftsforhold:

i) oppfyller prøveoppstillingen minstekravene dersom V
2
 > 120 km/t og Ø > 0,25

m2, og metoden beskrevet i tillegg 1 kan anvendes,

ii) oppfyller prøveoppstillingen ikke minstekravene dersom V
2
 < 120 km/t og Ø <

0,25 m2, og prøveutstyrets kjølesystem skal forbedres.
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I dette tilfellet kan prøven imidlertid også utføres ved hjelp av metoden beskrevet i undertillegg
1 dersom produsenten og myndighetene godtar det.

3.3.3. Temperaturen på motorens innsugningsluft (omgivende luft) skal måles høyst 0,15 m over
luftfilterets innløp eller, dersom det ikke finnes noe filter, høyst 0,15 m fra luftinnsugingsstussen.
Termometeret eller termoelementet skal beskyttes mot strålevarme og plasseres direkte i
luftstrømmen. Det skal beskyttes også mot forstøvet drivstoff.

Det skal anvendes et tilstrekkelig antall posisjoner til å gi en representativ gjennomsnittlig
innsugingsluftstemperatur.

3.3.4. Ingen målinger skal foretas før dreiemoment, hastighet og temperaturer har vært tilnærmet
konstante i minst 30 sekunder.

3.3.5. I periodene motoren er i gang eller under en måling skal motorturtallet ikke variere mer enn
+ 1 %.

3.3.6. Målingene av bremsebelastning og innsugingsluftstemperatur skal foretas samtidig, og resultatet
skal være gjennomsnittet av to stabiliserte påfølgende avlesinger, som for bremsebelastning
ikke skal vise større innbyrdes variasjon enn 2 %.

3.3.7. Kjølevæsketemperaturen ved utløpet fra motoren skal holdes innenfor + 5 K fra den øverste
termostatregulerte temperatur produsenten har angitt. Dersom produsenten ikke har angitt
noen temperatur, skal den være 353 K + 5 K.

For luftkjølte motorer skal temperaturen ved et punkt angitt av produsenten holdes innenfor
+ 0/- 20 K av maksimaltemperaturen produsenten har angitt for referanseforhold.

3.3.8. Drivstofftemperaturen skal måles ved innløpet til forgasseren eller innsprøytingssystemet og
holdes innenfor grensene fastsatt av produsenten.

3.3.9. Smøremiddeltemperaturen målt i bunnpannen eller ved et eventuelt oljekjølerutløp skal holdes
innenfor grensene fastsatt av produsenten.

3.3.10. Eksosgassenes utstrømningstemperatur skal måles i et punkt i rett vinkel på eksosmanifolden(e)s
eller eksosåpningenes flens(er).

3.3.11. Når det til måling av turtall og forbruk brukes en innretning med automatisk utløsning, skal
målingen strekke seg over minst 10 sekunder. Dersom betjeningen av måleinnretningen skjer
manuelt, skal måleperioden være minst 20 sekunder.

3.3.12. Drivstoff

Se nr. 3.3.12 i tillegg 1.

3.3.13. Dersom den normale lyddemperen ikke kan anvendes, skal det ved prøven anvendes en innretning
som er forenlig med motorens normale turtall, i samsvar med produsentens spesifikasjon.

Særlig under laboratorieprøvene skal eksosutsugingssystemet, når motoren går, ikke forårsake
et trykkavvik fra atmosfæretrykket på mer enn + 740 Pa (7,4 mbar) i punktet der eksosanlegget
er tilknyttet prøvebenken, med mindre produsenten før prøven uttrykkelig har spesifisert det
eksisterende mottrykket, og i dette tilfellet skal den laveste av de to verdiene benyttes.

3.4. Prøvemetode

Målingene skal foretas med et tilstrekkelig antall motorturtall til at effektkurven kan bestemmes
korrekt mellom det laveste og det høyeste turtall produsenten har anbefalt. Disse turtallene skal
omfatte det turtall der motoren avgir sin største effekt og oppnår sitt største dreiemoment. For
hvert turtall beregnes gjennomsnittet av minst to stabiliserte målinger.
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3.5. Data som skal registreres

Dataene som skal registreres, er angitt i undertillegg 2.

4. KORREKSJONSFAKTORER FOR DREIEMOMENT OG EFFEKT

4.1. Definisjon av faktor aaaaa1
 og aaaaa2

Faktorer som det målte dreiemoment og den målte effekt skal multipliseres med for å bestemme
motorens dreiemoment og effekt samtidig som det tas hensyn til virkningsgraden av
kraftoverføringen (faktor a

2
) som eventuelt er anvendt ved prøvene, og for å bringe dreiemomentet

og effekten innenfor de atmosfæriske referanseforholdene angitt i nr. 4.2.1 (faktor a
1
).

Formelen for korrigert effekt er følgende:

P
0
 = a

1
 x a

2
 x P

der:

P
0
 = den korrigerte effekten (dvs. effekt ved enden av veivakselen ved de atmosfæriske

referanseforholdene)

a
2
 = korreksjonsfaktoren for kraftoverføringens virkningsgrad

a
1
 = korreksjonsfaktoren for atmosfæriske referanseforhold

P = den målte effekten (prøveeffekt).

4.2. Atmosfæriske forhold

4.2.1. Atmosfæriske referanseforhold

4.2.1.1. Referansetemperatur (T
0
)

298 K (25 °C).

4.2.1.2. Referansetrykk  i  tørr  luft  (P
so
)

99 kPa.

4.2.2. Atmosfæriske forhold under prøven

De atmosfæriske forholdene skal under prøven være følgende:

4.2.2.1. Prøvetemperatur (T)

283 K < T < 318 K

4.3. Bestemmelse av korreksjonsfaktorer

4.3.1. Bestemmelse av faktor a
2

- Dersom det måles direkte på veivakselen, skal faktoren settes til 1.
- Dersom det ikke måles direkte på veivakselen, skal faktoren beregnes ved hjelp av

formelen:
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1

a
2 
= ________

n
t

der n
t
 er virkningsgraden for kraftoverføringen mellom veivakselen og målepunktet.

Kraftoverføringens virkningsgrad n
t
 bestemmes ved produktet (multiplikasjonen) av

virkningsgraden n
t
 av de enkelte elementer i kraftoverføringen:

n
t
 = n

1
 x n

2
 x ... n

j

Virkningsgraden n
j
 av hvert av de elementer som utgjør kraftoverføringen, er angitt i følgende

tabell:

Type Virkningsgrad

Tannhjulsett Rettskåret tannhjul 0,98

Skråskåret tannhjul 0,97

Konisk tannhjul 0,96

Kjede Rullekjede 0,95

Tannkjede 0,98

Drivrem Tannrem 0,95

Kilerem 0,94

Hydraulisk kopling Hydraulisk kopling(1) 0,92
eller omformer

Hydraulisk omformer(1) 0,92

(1) Forutsatt at den ikke er sperret.

4.3.2. Bestemmelse av korreksjonsfaktor a
1
(1)

4.3.2.1. Definisjon av de fysiske størrelsene T og P
s
 som inngår i korreksjonsfaktor a

1

T = den absolutte temperatur for motorens innsugingsluft.

P
s
 = det tørre atmosfæriske trykk i kilopascal (kPa), dvs. det totale barometertrykk minus

vanndamptrykket.

4.3.2.2. Faktor a
1

Korreksjonsfaktoren beregnes ved bruk av formelen:

                                                   a
 
=  (  ) . (  )

Denne formelen får anvendelse bare dersom:

0,93 < a
1
 < 1,07.

Dersom disse grenseverdiene overskrides, skal den korrigerte målte verdi angis og prøveforholdene
(temperatur og trykk) nøyaktig oppgis i prøverapporten.

99   1,2           T      0,6

P
s
                298

(1) Prøvene kan utføres i rom med klimaanlegg der de atmosfæriske forholdene kan reguleres.
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5. PRØVERAPPORT

Prøverapporten skal inneholde de resultater og beregninger som kreves for å finne det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten angitt i undertillegg 3, samt de motordata som er
angitt i undertillegg 2.

Prøverapporten skal i tillegg inneholde følgende opplysninger:

Prøveforhold

Trykk målt ved største effekt

barometertrykk: ....................................................................................................................................... kPa

damptrykk: ........................................................................................................................................... kPa

eksos(1): ............................................................................................................................................... kPa

undertrykk ved innsuging(2): ............................................................................................................... kPa

Temperaturer målt ved motorens største effekt

av innsugingsluften: ................................................................................................................................. K

av kjølevæsken

ved utløpet av kjølevæsken fra motoren: ............................................................................................ K(2)

ved referansepunktet ved eventuell luftkjøling: ................................................................................... K(2)

av oljen: ....................................................................................................................... K (oppgi målepunkt)

av drivstoffet

ved innløpet til forgasser/innsprøytingspumpe(2): ................................................................................ K

i innretningen for måling av drivstofforbruk: ......................................................................................... K

av eksos målt ved eksosmanifolden(e)s utløpsflens(er)(3) ................................................................... K

Opplysninger om dynamometeret

Fabrikat: ...................................................................................................................................................

Type: ........................................................................................................................................................

Drivstoff

For motorer med elektrisk tenning som bruker flytende drivstoff:

Fabrikat: ......................................................................................................................................................

Spesifikasjon: ..............................................................................................................................................

Antibankemiddel (bly osv.)

Type: .............................................................................................................................................................
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Innhold mg/liter: .................................................................................................................................................

Oktantall

RON: ...........................................................................................................................................................

MON: ........................................................................................................................................................

Relativ tetthet: ......................................... ved 15 °C ..................................... ved 4 °C .................................

Brennverdi: ......................................................................................................................................... kJ/kg

Smøremiddel

Fabrikat: ............................................................................................................................................................

Spesifikasjon: ................................................................................................................................................

SAE-viskositet: ...........................................................................................................................................

(1) Måling foretas når det ikke brukes originale innsugingssystemer.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Posisjonen skal oppgis.
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Detaljerte måleresultater

Motorytelse

Motorturtall, min-1

Dynamometerbremsens turtall, min-1

Belastning av dynamometerbrems, N

Dreiemoment målt på veivaksel, Nm

Målt effekt, kW

Prøveforhold Barometertrykk, kPa

Innsugingsluftens temperatur, K

Damptrykk, kPa

Atmosfærisk korreksjonsfaktor, a
1

Mekanisk korreksjonsfaktor, a
2

Korrigert dreiemoment ved veivaksel, Nm

Korrigert effekt, kW

Spesifikt drivstofforbruk(1), g/kWh

Temperatur for motorens kjølevæske, K(2)

Oljetemperatur i målepunktet, K

Eksosens temperatur, K

Luftens temperatur etter kompressoren, K

Trykk etter kompressoren, kPa

(1) Uten korrigering av effekten på grunn av den atmosfæriske faktor.

(2) Oppgi målepunktets plassering: Målingen er foretatt (stryk det som ikke passer):

a) ved kjølevæskens utløp,

b) ved tennpluggens pakning,

c) i andre punkter (oppgis).

6. TOLERANSER VED MÅLING AV STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE NETTO
EFFEKT

6.1. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt av den tekniske instans kan
avvike med + 5 % fra verdiene produsenten har angitt, dersom den målte effekten er < 11 kW, og
med + 2 % dersom den målte effekten er > 11 kW, med en toleranse på 1,5 % for motorturtall.
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6.2. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt ved samsvarsprøving av
produksjonen kan avvike med + 10 % fra verdiene bestemt ved typegodkjenningsprøvene for
deler dersom den målte effekten er < 11 kW, og med + 5 % dersom den målte effekten er > 11 kW.

Undertillegg 1

Måling av største dreiemoment og største netto effekt ved motortemperaturmetoden

1. PRØVEFORHOLD

1.1. Prøvene med sikte på å bestemme største dreiemoment og største netto effekt skal utføres med
fullstendig åpent gasspjeld, og motoren skal være utstyrt som angitt i tabell 1.

1.2. Målingene skal foretas under normale driftsforhold. Lufttilførselen til motoren må være
tilstrekkelig. Motorene skal være innkjørt i samsvar med produsentens anvisninger.
Forbrenningskamrene i motorer med elektrisk tenning kan inneholde avleiringer, men i begrenset
mengde.

Prøveforholdene, f.eks. innsugingsluftens temperatur, skal være så nær referanseforholdene (se
nr. 4.2.1) som mulig for å minske korreksjonsfaktorens størrelse.

1.3. Temperaturen på motorens innsugningsluft (omgivende luft) skal måles høyst 0,15 m over
luftfilterets innløp eller, dersom det ikke finnes noe filter, høyst 0,15 m fra luftinnsugingsstussen.
Termometeret eller termoelementet skal beskyttes mot strålevarme og plasseres direkte i
luftstrømmen. Det skal beskyttes også mot forstøvet drivstoff. Det skal anvendes et tilstrekkelig
antall posisjoner til å gi en representativ gjennomsnittlig innsugingsluftstemperatur.

1.4. Motorturtallet skal ikke avvike fra det valgte turtallet med mer enn + 1 %.

1.5. Målingene av prøvemotorens bremsebelastning skal avleses på dynamometeret når motorens
temperatur når reguleringstemperaturen samtidig som motorturtallet holdes tilnærmet konstant.

1.6. Målingene av bremsebelastning, drivstofforbruk og innsugingsluftens temperatur skal foretas
samtidig, og resultatet skal være gjennomsnittet av to stabiliserte påfølgende avlesinger, som for
bremsebelastning og drivstofforbruk ikke skal vise større innbyrdes variasjon enn 2 %.

1.7. Avlesingen av drivstofforbruket skal begynne når motoren med sikkerhet har nådd et spesifisert
turtall.

Når det til måling av turtall og forbruk brukes en innretning med automatisk utløsning, skal
målingen strekke seg over minst 10 sekunder. Dersom betjeningen av måleinnretningen skjer
manuelt, skal måleperioden være minst 20 sekunder.

1.8. For væskekjølte motorer skal kjølevæsketemperaturen ved utløpet fra motoren holdes innenfor
+ 5 K fra den øverste termostatregulerte temperatur produsenten har angitt. Dersom produsenten
ikke har angitt noen temperatur, skal den være 353 K + 5 K.

For luftkjølte motorer skal temperaturen målt ved tennpluggpakningen tilsvare temperaturen
produsenten har angitt + 10 K. Har produsenten ikke angitt noen temperatur, skal den avleste
temperaturen være 483 K + 10 K.

1.9. For luftkjølte motorer skal temperaturen i tennpluggpakningen måles ved hjelp av et termometer
med termoelement og tetningsring.

1.10. Drivstofftemperaturen skal måles ved innløpet til innsprøytingspumpen eller forgasseren og
holdes innenfor grensene fastsatt av produsenten.
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1.11. Smøremiddeltemperaturen målt i bunnpannen eller ved et eventuelt oljekjølerutløp skal holdes
innenfor grensene fastsatt av produsenten.

1.12. Eksosgassenes utstrømningstemperatur skal måles i et punkt i rett vinkel på eksosmanifolden(e)s
eller eksosåpningenes flens(er).

1.13. Det skal brukes et drivstoff som angitt i nr. 3.3.12 i vedlegg I.

1.14. Dersom den normale lyddemperen ikke kan anvendes, skal det ved prøven anvendes en innretning
som er forenlig med motorens normale turtall, i samsvar med produsentens spesifikasjon. Særlig
under laboratorieprøvene skal eksosutsugingssystemet, når motoren går, ikke forårsake et
trykkavvik fra atmosfæretrykket på mer enn + 740 Pa (7,4 mbar) i punktet der eksosanlegget er
tilknyttet prøvebenken, med mindre produsenten før prøven uttrykkelig har spesifisert det
eksisterende mottrykket, og i dette tilfellet skal den laveste av de to verdiene benyttes.

Undertillegg 2

Opplysningsdokument for motortypens(1) hovedspesifikasjoner som innvirker på det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten

(Motor med elektrisk tenning for motorsykkel med to eller tre hjul)

(Vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres
samtidig med søknaden om typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ......................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til motorens største dreiemoment og største
netto effekt for motorsykkel med to eller tre hjul skal inneholde opplysningene fastsatt i del A
i vedlegg II til direktiv 92/61/EØF under følgende nummer:

0.1,
0.2,
0.4 til 0.6,
3 til 3.2.2,
3.2.4 til 3.2.4.1.5,
3.2.4.3 til 3.2.12.2.1,
3.5 til 3.6.3.1.2.
______________________

(1) For ikke-konvensjonelle motorer eller systemer skal produsenten gi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt nedenfor.

Undertillegg 3

                                                                                                                         Myndighetens navn

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til motorens største dreiemoment og
største netto effekt for motorsykkel med to eller tre hjul

MØNSTER

Rapport nr. ......................................... fra teknisk instans ............................... den .......................... (dato)

Typegodkjenning av deler nr. ........................................................... Utvidelse nr. ....................................
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1. Kjøretøyets merke eller handelsnavn: ...............................................................................................

2. Kjøretøytype: ....................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse: .........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..............................................................

.........................................................................................................................................................

5. Kjøretøyet er framstilt for prøving den: ..........................................................................................

6. Største dreiemoment: ................................................................................. Nm ved ............... min-1

7. Største netto effekt: .................................................................................. kW ved ................ min-1

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1)

9. Sted: ...................................................................................................................................................

10. Dato: .................................................................................................................................................

11. Underskrift: ............................................................................................................................................

Tillegg 3

Bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for motor med
kompresjonstenning for kjøretøyer med to eller tre hjul

1. DEFINISJONER

I dette direktiv menes med:

1.1. «netto effekt»,

den effekt som oppnås i prøvebenk på veivakselenden eller tilsvarende del ved motorturtallet
fastsatt av produsenten med det hjelpeutstyret som er oppført i tabell 1. Dersom effektmålingen
kan utføres bare med girkasse montert, må girkassens virkningsgrad tas med i beregningen,

1.2. «største netto effekt»,

den høyeste verdi for nettoeffekten, målt ved fullt belastet motor,

1.3. «dreiemoment»,

dreiemomentet målt ved forholdene angitt i nr. 1.1,

1.4. «største dreiemoment»,

den høyeste verdi for dreiemomentet, målt ved fullt belastet motor,

1.5. «hjelpeutstyr»,

apparater og innretninger oppført i tabell 1,

(1) Stryk det som ikke passer.
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1.6. «standardutstyr»,

alt utstyr som er levert av produsenten til et bestemt bruk,

1.7. «motortype»,

motorer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til vesentlige egenskaper som
motoregenskapene definert i undertillegg 1.

2. NØYAKTIGHET VED MÅLING AV DREIEMOMENT OG EFFEKT VED FULLT
BELASTET MOTOR

2.1. Dreiemoment

Målt dreiemoment + 1 %(1).

2.2 Motorturtall

Målenøyaktigheten skal være + 1 %. Motorturtall skal helst måles med automatisk synkronisert
omdreiningsteller og kronometer.

2.3. Drivstofforbruk

+ 1 % av målt forbruk.

2.4. Drivstofftemperatur

+ 2 K.

2.5. Innsugingsluftens temperatur

+ 2 K.

2.6. Barometertrykk

+ 100 Pa.

2.7. Trykk i innsugingsmanifold

+ 50 Pa [se note (1a) til tabell 1].

2.8. Trykk i eksosrør

+ 200 Pa [se note (1b) til tabell 1].

3. PRØVER FOR MÅLING AV STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE NETTO EFFEKT
FOR MOTOR MED KOMPRESJONSTENNING

3.1. Hjelpeutstyr

3.1.1. Hjelpeutstyr som skal monteres

Under prøven skal hjelpeutstyret som er nødvendig for at motoren skal fungere ved den tilsiktede
bruk (se tabell 1), om mulig monteres i prøvebenken i den samme posisjon som ved den tilsiktede
bruk.

(1) Innretningen for måling av dreiemomentet skal være kalibrert slik at det tas hensyn til tap ved friksjon. Nøyaktigheten
kan være + 2 % ved målinger utført ved en effekt lavere enn 50 % av den største effekten. Den skal under alle omstendigheter
være + 1 % ved måling ved det maksimale dreiemomentet.
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3.1.2. Hjelpeutstyr som skal fjernes

Hjelpeutstyr som er nødvendig bare for bruk av selve kjøretøyet, og som kan være montert på
motoren, skal fjernes før prøven.

Som eksempel gis følgende liste, som ikke er uttømmende:

- luftkompressor for bremser

- kompressor for servostyring

- kompressor for hjuloppheng

- klimaanlegg.

Dersom utstyret ikke kan fjernes, kan effekten det opptar ved tomgang, beregnes og legges til
den målte motoreffekten.

3.1.3. Hjelpeutstyr til start av motor med kompresjonstenning

Det finnes to muligheter:

a) elektrisk start: Generatoren skal være montert og eventuelt drive hjelpeutstyret som
kreves for at motoren skal fungere,

b) ikke-elektrisk start: Dersom det finnes elektrisk drevet hjelpeutstyr som er nødvendig
for at motoren skal fungere, skal generatoren være montert for å drive dette utstyret. I
motsatt fall fjernes den.

I begge tilfeller skal systemet som produserer og akkumulerer energien som er nødvendig for å
starte, være montert og fungere i ubelastet tilstand.

TABELL 1

Nødvendig hjelpeutstyr ved prøving for å bestemme dreiemoment og netto effekt for motor
med kompresjonstenning

Nr. Hjelpeutstyr Montert ved dreiemoment-
og nettoeffektprøve

1 Innsugingssystem
- Innsugingsmanifold
- Luftfilter(1a)
- Innsugingslyddemper(1a) Hvis standardutstyr - ja
- Innretning for resirkulering
  av veivhusgasser
- Hastighetsbegrenser(1a)

2 Innretning for oppvarming av Hvis standardutstyr - ja
innsugingsmanifolden (om mulig skal denne innstilles i

gunstigste posisjon)

3 Eksosanlegg
- Eksosrenseinnretning
- Eksosmanifold
- Forbindelsesrør(1b)
- Lyddemper(1b) Hvis standardutstyr - ja
- Eksosrør(1b)
- Motorbrems(2)
- Overlader
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4 Drivstoffmatepumpe(3) Hvis standardutstyr - ja

5 Drivstoffinnsprøytingsutstyr
- Forfilter
- Filter
- Pumpe
- Høytrykksrør Hvis standardutstyr - ja
- Innsprøytingsdyse
- Eventuell

luftinnsugingsventil(4)
- Elektronisk kontrollsystem,

luftmengdemåler, osv.
(dersom montert)

6 Væskekjølingsutstyr
- Motorpanser
- Utluftingsåpning på panser
- Radiator
- Vifte(5)(6) Hvis standardutstyr - ja(3)
- Viftehus
- Vannpumpe
- Termostat(7)

7 Luftavkjøling
- Kjølekappe
- Vifte(5)(6) Hvis standardutstyr - ja,
- Temperaturregulator

8 Elektrisk utstyr Hvis standardutstyr - ja(8)

9 Overladingsutstyr (dersom montert)
- Kompressor drevet enten direkte

av motoren og/eller av eksosen
- Ladeluftkjøler(9) Hvis standardutstyr - ja
- Kjølevæskepumpe eller vifte

(motordrevet)
- Innretning for regulering av

kjølevæskegjennomstrømning
(dersom montert)

10 Hjelpevifte i prøvebenk Hvis nødvendig - ja

11 Forurensningsreduserende Hvis standardutstyr - ja
innretninger(10)

(1a) Det komplette innsugingssystemet fastsatt for den tilsiktede bruken skal benyttes:

- når det kan ha vesentlig innvirkning på motoreffekten,

- ved totaktsmotorer,

- når produsenten anmoder om det.

I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, og det bør kontrolleres at innsugingstrykket ikke varierer med mer
enn 100 Pa i forhold til den grenseverdien produsenten har angitt for rent luftfilter.

(1b) Det komplette eksosanlegget skal monteres som fastsatt for den tilsiktede bruken:

- når det kan ha vesentlig innvirkning på motoreffekten,

- ved totaktsmotorer,

- når produsenten anmoder om det.

I andre tilfeller kan et tilsvarende system monteres forutsatt at trykket målt ved utløpet av eksosanlegget ikke varierer
med mer enn 1000 Pa i forhold til det produsenten har angitt. Med «utløpet av eksosanlegget» menes et punkt som ligger
150 mm nedenfor avslutningen av den del av eksosanlegget som er montert på motoren.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende03.10.1996 Nr.45/0039

(2) Dersom motoren er utstyrt med motorbrems, må spjeldet stilles i fullstendig åpen posisjon.

(3) Drivstoffmatetrykket kan om nødvendig justeres, slik at det tilsvarer trykket ved den tilsiktede bruken (særlig når et
drivstoffretursystem brukes).

(4) Luftinnsugingsventilen er kontrollventil for den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen. Regulatoren eller
drivstoffinnsprøytingssystemet kan inneholde andre innretninger som kan påvirke mengden av innsprøytet drivstoff.

(5) Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal plasseres i samme posisjon i prøvebenken som på
kjøretøyet. Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av
motorens radiator eller en ekstern krets, forutsatt at effekttapet i denne kretsen og trykket ved pumpeinnløpet er
tilnærmelsesvis det samme som for motorens kjølesystem. Eventuell radiatoravblender skal være åpen. Når radiatoren,
viften og viftetrakten av praktiske grunner ikke kan monteres på motoren, skal den effekt som opptas av viften når den
er montert separat i riktig posisjon i forhold til radiatoren og (eventuelt) viftetrakten, bestemmes ved de turtallene som
brukes ved måling av motoreffekt, enten ved beregning ut fra standardverdier eller ved hjelp av praktiske prøver. Denne
effekten, korrigert i forhold til de standard atmosfæriske forholdene som er definert i nr. 4.2, skal trekkes fra den
korrigerte effekten.

(6) Dersom viften kan frakoples, skal prøven utføres med viften frakoplet. Dersom viften er progressiv, skal prøven utføres
med denne innstilt på maksimal sluring.

(7) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon.

(8) Generatorens minimumseffekt: Generatorens effekt skal begrenses til effekten som er påkrevet for å drive hjelpeutstyr
som er helt nødvendig for motorens funksjon. Dersom tilkopling av et batteri er nødvendig, skal et fulladet batteri i god
stand brukes.

(9) Ladeluftkjølte motorer skal prøves med ladeluftkjøler, enten de er væske- eller luftkjølte. Dersom produsenten foretrekker
det, kan et prøvebenksystem erstatte den luftkjølte kjøleren. I alle tilfeller skal effektmålingen ved hvert turtall gjøres
med samme trykk- og temperaturfall i luften over ladeluftkjøleren i prøvebenken som det produsenten har angitt for
systemet på det komplette kjøretøyet.

(10) Disse kan for eksempel omfatte resirkuleringssystemer for avgasser (EGR-systemer), katalysator, termisk reaktor,
sekundært lufttilførselssystem og system for å hindre drivstoffavdamping.

3.2.  Innstillinger

Innstillingene ved prøver for å bestemme største dreiemoment og største netto effekt er angitt i
tabell 2.

TABELL 2

Innstillinger

1 Innstilling av innsprøytingpumpens

2 Tenningsinnstilling eller
innsprøytingsinnstilling
(reguleringskurve)

3 Innstilling av regulator

4 Forurensningsreduserende
innretninger

3.3. Prøveforhold

3.3.1. Prøvene med sikte på å bestemme største dreiemoment og største netto effekt skal utføres med
full levering i innsprøytingspumpen, og motoren skal være utstyrt som angitt i tabell 1.

3.3.2. Målingene skal foretas under normale, stabile driftsforhold. Lufttilførselen til motoren må være
tilstrekkelig. Motorene skal være innkjørt i samsvar med produsentens anvisninger.
Forbrenningskamrene kan inneholde avleiringer, men i begrenset mengde.

Prøveforholdene, f.eks. innsugingsluftens temperatur, skal være så nær referanseforholdene (se
nr. 4.2) som mulig for å minske korreksjonsfaktorens størrelse.

Innstilt i samsvar med
leveringsmengde produsentens
standardspesifikasjoner
og anvendt for tilsiktet bruk
uten ytterligere endringer



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.45/ 03.10.1996

 00

40

3.3.3. Temperaturen på motorens innsugningsluft (omgivende luft) skal måles høyst 0,15 m over
luftfilterets innløp eller, dersom det ikke finnes noe filter, høyst 0,15 m fra luftinnsugingsstussen.
Termometeret eller termoelementet skal beskyttes mot strålevarme og plasseres direkte i
luftstrømmen. Det skal beskyttes også mot forstøvet drivstoff. Det skal anvendes et tilstrekkelig
antall posisjoner til å gi en representativ gjennomsnittlig innsugingsluftstemperatur.

3.3.4. Ingen målinger skal foretas før dreiemoment, motorturtall og temperaturer har vært tilnærmet
konstante i minst 30 sekunder.

3.3.5. I periodene motoren er i gang eller under en måling skal motorturtallet ikke avvike fra det valgte
turtallet med mer enn + 1 % eller + 10 min-1, avhengig av hvilken verdi som er størst.

3.3.6. Målingene av bremsebelastning og innsugingsluftstemperatur skal foretas samtidig, og den
oppnådde verdien skal være gjennomsnittet av to stabiliserte påfølgende avlesinger, som for
bremsebelastning ikke skal vise større innbyrdes variasjon enn 2 %.

3.3.7. Kjølevæsketemperaturen ved utløpet fra motoren skal holdes innenfor + 5 K fra den øverste
termostatregulerte temperatur produsenten har angitt. Dersom produsenten ikke har angitt noen
temperatur, skal den være 353 K + 5 K.

For luftkjølte motorer skal temperaturen ved et punkt angitt av produsenten holdes innenfor
+ 0/- 20 K av maksimaltemperaturen produsenten har angitt for referanseforhold.

3.3.8. Drivstofftemperaturen skal måles ved innløpet til innsprøytingssystemet og holdes innenfor
grensene fastsatt av motorprodusenten.

3.3.9. Smøremiddeltemperaturen målt i bunnpannen eller ved et eventuelt oljekjølerutløp skal holdes
innenfor grensene fastsatt av motorprodusenten.

3.3.10. Det kan om nødvendig anvendes et ekstra reguleringssystem for å holde temperaturen innenfor
grensene fastsatt i nr. 3.3.7, 3.3.8 og 3.3.9.

3.3.11. Drivstoff

Se nr. 3.3.12 i vedlegg I.

3.4. Prøvemetode

Målingene skal foretas med et tilstrekkelig antall motorturtall til at effektkurven kan bestemmes
korrekt mellom det laveste og det høyeste turtall produsenten har anbefalt. Disse turtallene skal
omfatte det turtall der motoren avgir sin største effekt. For hvert turtall beregnes gjennomsnittet
av minst to stabiliserte målinger.

3.5. Måling av røyktall

For motorer med kompresjonstenning skal eksosen undersøkes under prøven for å avgjøre om
den oppfyller kravene i tiltakene mot forurensning når disse får anvendelse.

4. KORREKSJONSFAKTORER FOR DREIEMOMENT OG EFFEKT

4.1. Definisjon

Korreksjonsfaktoren for dreiemoment og effekt er den faktor som det målte dreiemoment og den
målte effekt skal multipliseres med for å bestemme en motors dreiemoment og effekt ved de
atmosfæriske referanseforholdene angitt i nr. 4.2.

P
0
 = a  . P
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der:

P
0
 = den korrigerte effekten (dvs. effekt ved atmosfæriske referanseforhold)

a = korreksjonsfaktoren (a
a
 eller a

d
)

P = den målte effekten (prøveeffekt)

4.2. Atmosfæriske referanseforhold

4.2.1. Temperatur T
0

298 K (25 °C).

4.2.2. Trykk i tørr luft (P
so
)

99 kPa.

Merk:

Trykket i tørr luft er basert på et totaltrykk på 100 kPa og et vanndamptrykk på 1 kPa.

4.3. Atmosfæriske forhold under prøven

De atmosfæriske forholdene skal under prøven være følgende:

4.3.1. Temperatur (T)

283 K < T < 318 K.

4.3.2. Trykk (P
s
)

80 kPa < P
s
 < 110 kPa.

4.4. Bestemmelse av korreksjonsfaktor aaaaaa
 og aaaaad

(1)

Effektkorreksjonsfaktoren (a
d
) for motorer med kompresjonstenning ved konstant

drivstofflevering framkommer ved denne formelen:

a
d
 = (f

a
) f

m

der:

f
a
 = den atmosfæriske faktor,

f
m
 = den karakteristiske parameter for hver motortype og innstilling.

4.4.1. Atmosfærisk faktor f
a

Faktoren viser hvilken innvirkning omgivelsene (trykk, temperatur og fuktighet) har på motorens
innsugingsluft. Formelen for den atmosfæriske faktor varierer etter motortype.

4.4.1.1. Sugemotor og mekanisk overladet motor

          f
a
 
 
=  (  ) . (  )

4.4.1.2. Turbuladet motor med eller uten kjøling av innsugingsluft

f
a
 
 
=  (  ) . (  )

99          T      0,7

P
s
                298

99   0,7          T      1,5

P
s
                298

(1) Prøvene kan utføres i rom med klimaanlegg der de atmosfæriske forholdene kan reguleres.
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4.4.2. Motorfaktor f
m

f
m
 er en funksjon av q

c
 (korrigert drivstoffvolumstrøm) som følger:

f
m
 = 0,036 . q

c
 - 1,14

der:

q
c
 = q/

r

der:

q = drivstoffvolumstrøm i milligram per syklus og liter av totalt slagvolum
    [mg/(1syklus)],

r =  trykkforholdet mellom kompressorutløp og kompressorinnsuging (r=1 for
    sugemotorer).

Denne formelen er gyldig for et intervall av verdier for q
c
 fra og med 40 mg/(1 . syklus) til og med

65 mg/(1 . syklus).

For q
c
- verdier lavere enn 40 mg/(1 . syklus) brukes en konstant verdi for f

m
 lik 0,3c (f

m
 = 0,3).

For q
c
- verdier høyere enn 65 mg/(1 . syklus) brukes en konstant verdi for f

m
 lik 1,2c (f

m
 = 1,2)

(se figuren).

4.4.3. Vilkår som skal oppfylles i laboratoriet

For at en prøve skal være gyldig, må korreksjonsfaktoren a
d
 være slik at

0,9 < a
d
 < 1,1.

Dersom disse grenseverdiene overskrides, skal den korrigerte målte verdi angis og prøveforholdene
(temperatur og trykk) oppgis nøyaktig i prøverapporten.

5. PRØVERAPPORT

Prøverapporten skal inneholde de resultater og beregninger som kreves for å finne det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten angitt i undertillegg 2, samt de motordata som er
angitt i undertillegg 1.
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Prøverapporten skal i tillegg inneholde følgende opplysninger:

Prøveforhold

Trykk målt ved største effekt

barometertrykk: ...................................................................................................................................... kPa

eksos: .................................................................................................................................................. kPa

undertrykk ved innsuging: ........................................................... kPa, målt i motorens innsugingssystem

Temperaturer målt ved motorens største effekt

av innsugingsluften: ................................................................................................................................ °C

av kjølevæsken

ved utløpet av kjølevæsken fra motoren: ......................................................................................... °C(1)

ved referansepunktet ved eventuell luftkjøling: .................................................................................. °C(1)

av oljen: .................................................................................................................... °C (oppgi målepunkt)

av drivstoffet

ved innløpet til forgasser/innsprøytingspumpe(1): ......................................................................................

.................................................................................................................................................................. °C

i innretningen for måling av drivstofforbruk: ........................................................................................ °C

av eksos målt ved eksosmanifolden(e)s utløpsflens(er): .........................................................................

............................................................................................................................................................... °C

Opplysninger om dynamometeret

Fabrikat: ......................................................................................................................................................

Type: ...........................................................................................................................................................

Drivstoff

For motorer med elektrisk tenning som bruker flytende drivstoff:

Fabrikat: ..........................................................................................................................................................

Spesifikasjon: ...............................................................................................................................................

Antibankemiddel (bly osv.)

Type: ............................................................................................................................................................

Innhold mg/liter: .............................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
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Oktantall

RON: ..................................................................................................................................................................

MON: ...........................................................................................................................................................

Relativ tetthet: ................................. ved 15 °C ................................... ved 4 °C ........................................

Brennverdi: ......................................................................................................................................... kJ/kg

Smøremiddel

Fabrikat: ............................................................................................................................................................

Spesifikasjon: ...............................................................................................................................................

SAE-viskositet: ..............................................................................................................................................

Detaljerte måleresultater

Motorytelse

Motorturtall, min-1

Dynamometerbremsens turtall, min-1

Belastning av dynamometerbrems, N

Dreiemoment målt på veivaksel, Nm

Målt effekt, kW

Prøveforhold Barometertrykk, kPa

Innsugingsluftens temperatur, K

Korreksjonsfaktor

Korrigert dreiemoment ved veivaksel, Nm

Korrigert effekt, kW

Spesifikt drivstofforbruk(1), g/kWh

Temperatur for motorens kjølevæske, K(2)

Oljetemperatur i målepunktet, K

Eksosens temperatur, K

Luftens temperatur etter kompressoren, K

Trykk etter kompressoren, kPa

(1) Uten korrigering av effekten.

(2) Oppgi målepunktets plassering: Målingen er foretatt (stryk det som ikke passer):

a) ved kjølevæskens utløp,

b) ved tennpluggens pakning,

c) i andre punkter (oppgis).
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6. TOLERANSER VED MÅLING AV STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE NETTO
EFFEKT

6.1. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt av den tekniske instans kan
avvike med + 5 % fra verdiene produsenten har angitt, dersom den målte effekten er < 11 kW, og
med + 2 % dersom den målte effekten er > 11 kW, med en toleranse på 1,5 % for motorturtall.

6.2. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt ved samsvarsprøving av
produksjonen kan avvike med + 10 % fra verdiene bestemt ved typegodkjenningsprøvene for
deler dersom den målte effekten er < 11 kW, og med + 5 % dersom den målte effekten er > 11 kW.

Undertillegg 1

Opplysningsdokument for motortypens(1) hovedspesifikasjoner som innvirker på det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten

(Motor med kompresjonstenning for motorvogn med to eller tre hjul)

(Vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres
samtidig med søknaden om typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ......................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til motorens største dreiemoment og største netto
effekt for motorvogn med to eller tre hjul skal inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til
direktiv 92/61/EØF under følgende nummer:

0.1,
0.2,
0.4 til 0.6,
3 til 3.2.15,
3.2.2,
3.2.4.2 til 3.2.4.2.8.3,
3.2.5 til 3.2.6.8,
3.2.7 til 3.2.12.2.1,
3.5 til 3.6.3.1.2.

(1) For ikke-konvensjonelle motorer eller systemer skal produsenten gi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt nedenfor.
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Undertillegg 2

                                                                                                           Myndighetens navn

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til motorens største dreiemoment og
største netto effekt for motorvogn med to eller tre hjul

MØNSTER

Rapport nr. ........................... fra teknisk instans ................................ den .................................... (dato)

Typegodkjenning av deler nr. ..................................................... Utvidelse nr. ..............................................

1. Kjøretøyets merke eller handelsnavn: .................................................................................................

2. Kjøretøytype: .....................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse: ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ...................................................................

..........................................................................................................................................................

5. Kjøretøyet er framstilt for prøving den: ..........................................................................................

6. Største dreiemoment: ............................................ Nm ved ..................................................... min-1

7. Største netto effekt: ............................................. kW ved ...................................................... min-1

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1):

9. Sted: ....................................................................................................................................................

10. Dato: ..................................................................................................................................................

11. Underskrift: ........................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Kommisjonsdirektiv 95/3/EF av 14. februar 1995 om endring av
direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 52 (kommisjonsdirektiv
90/128/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 395 L 0003: Kommisjonsdirektiv 95/3/EF av 14. februar
1995 (EFT nr. L 41 av 23.2.1995, s. 44)”.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsdirektiv 95/3/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. august 1995, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 58/95
av 18. juli 1995

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

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg

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

(2) EFT nr. L 41 av 23.2.1995, s. 44.

96/EØS/45/03
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/109/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om materialer
og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler(1), særlig artikkel 3,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler, og

ut fra følgende betraktninger:

De fellesskapstiltak som fastsettes ved dette direktiv, er ikke bare
nødvendige, men også uunnværlige for å virkeliggjøre målene for
det indre marked. Disse målene kan ikke nås av den enkelte
medlemsstat alene. Virkeliggjøringen av dem på fellesskapsplan
er dessuten allerede fastsatt ved direktiv 89/109/EØF.

I kommisjonsdirektiv 90/128/EØF(2), sist endret ved direktiv
93/9/EØF(3), særlig artikkel 3 nr. 4, er det fastsatt en revisjon av
vedlegg II, særlig del B.

På bakgrunn av tilgjengelige opplysninger kan enkelte stoffer som
er midlertidig tillatt på nasjonalt plan, inntas i Fellesskapets liste.

Enkelte stoffer som er midlertidig tillatt på nasjonalt plan, kan
fortsatt tillates i et nærmere bestemt tidsrom, siden de
opplysninger Vitenskapskomiteen for næringsmidler har bedt om,
ennå ikke foreligger; de nødvendige undersøkelser pågår imidlertid
eller er planlagt.

Etter at direktiv 90/128/EØF ble vedtatt, er det kommet anmodning
om bruk av andre stoffer, og på grunnlag av de innsendte tekniske
data kan de inntas i Fellesskapets liste.

For visse stoffer bør allerede fastsatte restriksjoner endres i
samsvar med de opplysninger som foreligger.

For å oppnå videre harmonisering på området er det er nødvendig
å utvide listen til å omfatte tilsetningsstoffer.

Antallet stoffer som skal inntas i en fullstendig liste over
tilsetningsstoffer, er så stort at det er nødvendig å gjøre det
trinnvis, men slik at siste trinn blir en fullstendig liste over
tilsetningsstoffer (positivliste).

Listen vedlagt dette direktiv er en første, ufullstendig liste som
ikke inneholder alle stoffer som for tiden er tillatt i minst én
medlemsstat; slike stoffer kan fortsatt reguleres ved nasjonal
lovgivning i påvente av at det treffes beslutning om oppføring i
fellesskapslisten.

For visse stoffer kan det kreves særskilte regler med hensyn til
renhetskriterier som ennå ikke er inntatt i dette direktiv, og dette
forhold vil fortsatt være regulert ved nasjonal lovgivning i påvente
av en beslutning på fellesskapsplan.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Vitenskapskomiteen for næringsmidler -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 90/128/EØF gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 3a skal lyde:

«Artikkel 3a

Vedlegg III inneholder en ufullstendig liste over
tilsetningsstoffer som kan brukes ved framstilling av
plastmaterialer og plastgjenstander.»

2. Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg I til dette direktiv.

3. Vedlegg II til dette direktiv tilføyes som vedlegg III.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 1.
april 1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 41 av 23.2.1995, s. 44, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/95 av 18. juli 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 38.

(2) EFT nr. L 75 av 21.3.1990, s. 19, rettet i EFT nr. L 349 av 13.12.1990, s. 26.

(3) EFT nr. L 90 av 14.4.1993, s.26.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/3/EF

av 14. februar 1995

om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet
på å komme i kontakt med næringsmidler(*)
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Medlemsstatene skal

- fra 1. april 1996 tillate handel med og bruk av plastmaterialer
og plastgjenstander som er beregnet på komme i kontakt
med næringsmidler, og som er i samsvar med dette direktiv,

- fra 1. april 1998 forby handel med og bruk av plastmaterialer
og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt
med næringsmidler, men som ikke er i samsvar med dette
direktiv.

2. Bestemmelsene omhandlet i nr. 1 skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller
det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for
henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

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

Utferdiget i Brussel, 14. februar 1995.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I vedlegg II til direktiv 90/128/EØF gjøres følgende endringer:

a) I nr. 4 tilføyes ordene «med hensyn til renhetskriteriene» etter ordet «kvalitet».
b) Del A endres som vist i tillegg 1, 2 og 3.
c) Del B endres som vist i tillegg 4.

Tillegg 1

Liste over monomerer og andre utgangsstoffer
tilføyd i del A

PM/REF-nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse Restriksjoner

 (1)  (2) (3)  (4)

12789 007664-41-7 Ammoniakk

14411 008001-79-4 Ricinusolje

Tillegg 2

Liste over monomerer og andre utgangsstoffer i del A med
endret innhold i kolonnen «Restriksjoner »

PM/REF-nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse  Restriksjoner

(1) (2) (3)  (4)

24130 008050-09-7 Harpiksgummi Se «kolofonium»

24887 006362-79-4 5-Sulfoisoftalsyre, SMG = 5 mg/kg
mononatriumsalt

Tillegg 3

Liste over monomerer og andre utgangsstoffer som er utgått

PM/REF-nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse  Restriksjoner

(1) (2) (3)  (4)

 14410 008001-79-4 Ricinusolje
(næringsmiddelkvalitet)
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Tillegg 4

Liste over monomerer og andre utgangsstoffer som er
overført til del A

PM/REF-nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse  Restriksjoner

 (1) (2) (3)  (4)

10660 015214-89-8 2-Akrylamido-2- SMG = 0,05 mg/kg
metylpropansulfonsyre

15070 001647-16-1 1,9-Dekadien SMG = 0,05 mg/kg

17050 000104-76-7 2-Etyl-1-heksanol SMG = 0,05 mg/kg

19270 000097-65-4 Itakonsyre SMG = 30 mg/kg

26140 000075-38-7 Vinylidenfluorid SMG = 5 mg/kg



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.45/ 03.10.1996

 00

52

VEDLEGG II

«VEDLEGG III

UFULLSTENDIG LISTE OVER TILSETNINGSSTOFFER SOM KAN BRUKES VED
FRAMSTILLING AV PLASTMATERIALER OG PLASTGJENSTANDER

Generell innledning

1. Dette vedlegg inneholder listen over:

a) stoffer som tilsettes i plast for å oppnå en teknisk virkning i det ferdige produktet. De er
beregnet på å forekomme i de ferdige gjenstandene,

b) stoffer som brukes for å gi egnede polymerisasjonsvilkår (f.eks. emulgatorer, overflateaktive
stoffer, buffermidler osv.).

Listen omfatter ikke stoffer som har direkte innvirkning på dannelsen av polymerer (f.eks.
katalysatorsystemet).

2. Listen omfatter ikke aluminium-, ammonium-, kalsium-, jern-, magnesium-, kalium-, natrium- og
sinksalter (herunder dobbeltsalter og sure salter) av de syrer, fenoler eller alkoholer som også er
tillatt; betegnelsene «...syre(r), salter» forekommer imidlertid på listene dersom de(n) tilsvarende
frie syre(r) ikke er nevnt. Med «salter» menes i slike tilfeller «aluminium-, ammonium-, kalsium-,
jern-, magnesium-, kalium-, natrium- og sinksalter».

3. Listen omfatter ikke følgende stoffer selv om de kan forekomme:

a) stoffer som kan forekomme i det ferdige produkt, f.eks.:
- urenheter i de stoffer som er brukt,
- reaksjonsmellomprodukter,
- nedbrytingsprodukter,

b) blandinger av tillatte stoffer.

Materialer og gjenstander som inneholder stoffene angitt i bokstav a) og b), skal oppfylle kravene
i artikkel 2 i direktiv 89/109/EØF.

4. Stoffer skal være av god teknisk kvalitet med hensyn til renhetskriteriene.

5. Listen inneholder følgende opplysninger:
- kolonne 1 (PM/REF-nr.): EØF-referansenummer for innpakningsmateriale for stoffene på

listen,
- kolonne 2 (CAS-nr.): registreringsnummeret i CAS (Chemical Abstracts Service),
- kolonne 3 (Kjemisk betegnelse): stoffets navn,
- kolonne 4 (Restriksjoner). Dette kan være:
- den spesifikke migrasjonsgrense (SMG),
- den største tillatte restmengde av stoffet i materialet eller gjenstanden (= QM)
- andre restriksjoner som er nevnt særskilt.

6. Dersom et stoff som er oppført på listen som en enkelt forbindelse, også er omfattet av en generisk
betegnelse, skal de restriksjonene gjelde som er angitt for den enkelte forbindelse.

7. Dersom det ikke er samsvar mellom CAS-nummeret og den kjemiske betegnelsen, skal den kjemiske
betegnelsen gjelde. Ved manglende samsvar mellom CAS-nummeret i EINECS og i CAS-registeret
skal CAS-nummeret i CAS-registeret gjelde.
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Ufullstendig liste over tilsetningsstoffer

PM/REF-nr.

(1)

30000
30045
30140
30280
30295
30370
30400
30960
31328
31730
33120
33350
34480
34560
34690
34720
35120
35320
35440
35600
35840
35845
36000
36080
36160
36880
36960
37040
37280
37600
37680
37840
38080
38160
38950
39890

40400
40570
41040
41280
41520
41600

41760

CAS-nr.

(2)

000064-19-7
000123-86-4
000141-78-6
000108-24-7
000067-64-1
-
-
-
-
000124-04-9
-
009005-32-7
-
021645-51-2
011097-59-9
001344-28-1
013560-49-1
007664-41-7
012124-97-9
001336-21-6
000506-30-9
007771-44-0
000050-81-7
000137-66-6
010605-09-1
008012-89-3
003061-75-4
000112-85-6
001302-78-9
000065-85-0
000136-60-7
000093-89-0
000093-58-3
002315-68-6
079072-96-1
087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
010043-11-5
000106-97-8
005743-36-2
001305-62-0
001305-78-8
012004-14-7
037293-22-4
008006-44-8

Kjemisk betegnelse

(3)

Edikksyre
Butylacetat
Etylacetat
Eddiksyreanhydrid
Aceton
Acetyledikksyre, salter
Glyserider, acetylerte
Estere av alifatiske monokarboksylsyrer (C

6
-C

22
) med polyglyserol

Fettsyrer fra animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer i næringsmidler
Adipinsyre
Alkoholer, alifatiske, enverdige, mettede, lineære, primære (C

4
-C

24
)

Alginsyre
Aluminiumfibrer, -flak og -pulver
Aluminiumhydroksid
Aluminiummagnesiumhydroksykarbonat
Aluminiumoksid
Diester av 3-aminokrotonsyre med tiobis(2-hydroksyetyl)eter
Ammoniakk
Ammoniumbromid
Ammoniumhydroksid
Arachinsyre
Arakidonsyre
Askorbinsyre
Askorbylpalmitat
Askorbylstearat
Bivoks
Behenamid
Behensyre
Bentonitt
Benzosyre
Butylbenzoat
Etylbenzoat
Metylbenzoat
Propylbenzoat
Bis(4-etylbenzyliden)sorbitol
Bis(metylbenzyliden)sorbitol

Bornitrid
Butan
Kalsiumbutyrat
Kalsiumhydroksid
Kalsiumoksid
Kalsiumsulfoaluminat

Candelillavoks

Restriksjoner

(4)



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.45/ 03.10.1996

 00

54

PM/REF-nr.

(1)

41960
42160
42500
42640
42720
42800
42960
43200
43280
43300
43360
43440
44160
44640
45280
45560
45760
45920
45940
46070
46080
46375
46480
46790
46800
46870
47440
49540
51200
51760

52640
52730
52800
53270
53280
53360
53440
53520
53600
54005
54260
54270
54280
54450
54480

55040
55120
55190
55440
55680

CAS-nr.

(2)

000124-07-2
000124-38-9
-
009000-11-7
008015-86-9
009000-71-9
064147-40-6
-
009004-34-6
009004-36-8
068442-85-3
008001-75-0
000077-92-9
000077-93-0
-
014464-46-1
000108-91-8
009000-16-2
000334-48-5
010016-20-3
007585-39-9
061790-53-2
032647-67-9
004221-80-1
067845-93-6
003135-18-0
000461-58-5
000067-68-5
000126-58-9
025265-71-8
000110-98-5
016389-88-1
000112-86-7
000064-17-5
037205-99-5
009004-57-3
000110-31-6
005518-18-3
000110-30-5
000060-00-4
005136-44-7
009004-58-4
-
-
-
-

000064-18-6
000110-17-8
029204-02-2
009000-70-8
000110-94-1

Kjemisk betegnelse

(3)

Kaprylsyre
Karbondioksid
Karbonsyre, salter
Natriumkarboksymetylcellulose
Karnaubavoks
Kasein
Ricinusolje, dehydrert
Ricinusolje, mono- og diglyserider
Cellulose
Celluloseacetatbutyrat
Cellulose, regenerert
Ceresin
Sitronsyre
Trietylsitrat
Bomullsfibrer
Cristobalitt
Sykloheksylamin
Dammarharpiks
n-Dekansyre
alfa-Dekstrin
beta-Dekstrin
Kiselgur
Dibenzylidensorbitol
2,4-di-tert-butylfenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzoat
Heksadekyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzoat
Dioktadekyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzylfosfonat
Dicyanodiamid
Dimetylsulfoksid
Dipentaerytritol
Dipropylenglykol

Dolomitt
Erukasyre
Etanol
Etylkarboksymetylcellulose
Etylcellulose
N,N’-Etylenbisoleamid
N,N’-Etylenbispalmitamid
N,N’-Etylenbisstearamid
Etylendiamintetraeddiksyre
N-(2-heksadekanamidoetyl)oktadekanamid
Etylhydroksyetylcellulose
Etylhydroksymetylcellulose
Etylhydroksypropylcellulose
Fettstoffer og oljer fra animalske eller vegetabilske næringsmiddelingredienser
Fettstoffer og oljer, hydrogenerte, fra animalske eller
vegetabilske næringsmiddelingredienser
Maursyre
Fumarsyre
Gadoleinsyre
Gelatin
Glutarsyre

Restriksjoner

(4)
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PM/REF-nr.

(1)

55920
56020
56360
56487
56490
56495
56500
56510
56520
56540
56550
56565
56570
56580
56585
56610
56720
56800
56880
57040
57120
57200
57280
57600
57680
57920
58300
58320
58400
58480
58720
59360
59760
59990
60030
60080
60160
60180
60200
60240
60560
60880
61120
61390
61680
61800
61840

CAS-nr.

(2)

000056-81-5
099880-64-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
030233-64-8
026402-23-3
030899-62-8
026402-26-6
-
-
-
-
-
-
000620-67-7
-
007782-42-5
009000-30-0
009000-01-5
000111-14-8
000142-62-1
019569-21-2
007647-01-0
012072-90-1
012304-65-3
000120-47-8
004191-73-5
000099-76-3
000094-13-3
009004-62-0
009032-42-2
009005-27-0
037353-59-6
009004-64-2
009049-76-7
000106-14-9

Kjemisk betegnelse

(3)

Glyserol
Glyseroldibehenat
Estere av glyserol med eddiksyre
Estere av glyserol med butansyre
Estere av glyserol med erukasyre
Estere av glyserol med 12-hydroksystearinsyre
Estere av glyserol med laurinsyre
Estere av glyserol med linolsyre
Estere av glyserol med myristinsyre
Estere av glyserol med oleinsyre
Estere av glyserol med palmitinsyre
Estere av glyserol med nonansyre
Estere av glyserol med propionsyre
Estere av glyserol med ricinolsyre
Estere av glyserol med stearinsyre
Glyserolmonobehenat
Glyserolmonoheksanoat
Glyserolmonolauratdiacetat
Glyserolmonooktanoat
Glyserolmonooleat, ester med askorbinsyre
Glyserolmonooleat, ester med sitronsyre
Glyserolmonopalmitat, ester med askorbinsyre
Glyserolmonopalmitat, ester med sitronsyre
Glyserolmonostearat, ester med askorbinsyre
Glyserolmonostearat, ester med sitronsyre
Glyseroltriheptanoat
Glysin, salter
Grafitt
Guarkjernemel
Arabisk gummi
Heptansyre
Heksansyre
Huntitt
Saltsyre
Hydromagnesitt
Hydrotalkitt
Etyl-4-hydroksybenzoat
Isopropyl-4-hydroksybenzoat
Metyl-4-hydroksybenzoat
Propyl-4-hydroksybenzoat
Hydroksyetylcellulose
Hydroksyetylmetylcellulose
Hydroksyetylstivelse
Hydroksymetylcellulose
Hydroksypropylcellulose
Hydroksypropylstivelse
12-hydroksystearinsyre

Restriksjoner

(4)
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PM/REF-nr.

(1)

62140
62240
62450
62640
62720
62800
62960
63040
63280
63760
63840
63920
64015
64150
64500
64640
64720
65020
65040
65520
66200
66240
66640
66695
66700
67120
67200
67840

67850
67891
68040
68125
69040
69760
70000
70240
70400
71020
71440
71600
71680
71720
72640
74240
74480
76320
76720

76960

CAS-nr.

(2)

006303-21-5
001332-37-2
000078-78-4
008001-39-6
001332-58-7
-
000050-21-5
000138-22-7
000143-07-7
008002-43-5
000123-76-2
000557-59-5
000060-33-3
028290-79-1
-
001309-42-8
001309-48-4
006915-15-7
000141-82-2
000087-78-5
037206-01-2
009004-67-5
009004-59-5
-
009004-65-3
012001-26-2
001317-33-5
-

008002-53-7
000544-63-8
003333-62-8
068187-64-4
000112-80-1
000143-28-2
070331-94-1
012198-93-5
000057-10-3
000373-49-9
009000-69-5
000115-77-5
006683-19-8
000109-66-0
007664-38-2
031570-04-4
000088-99-3
000085-44-9
009016-00-6
063148-62-9
025322-68-3

Kjemisk betegnelse

(3)

Hypofosforsyrling
Jernoksid
Isopentan
Japanvoks
Kaolin
Kaolin, kalsinert
Melkesyre
Butyllaktat
Laurinsyre
Lecitin
Levulinsyre
Lignocerinsyre
Linolsyre
Linolensyre
Lysin, salter
Magnesiumhydroksid
Magnesiumoksid
Eplesyre
Malonsyre
Mannitol
Metylkarboksymetylcellulose
Metylcellulose
Metyletylcellulose
Metylhydroksymetylcellulose
Metylhydroksypropylcellulose
Glimmer
Molybdendisulfid
Montansyrer og/eller deres estere med etylenglykol og/eller med
1,3-butandiol og/eller med glyserol
Montanvoks
Myristinsyre
7-[2H-Nafto-(1,2-d)triazol-2-yl]-3-fenylkumarin
Nefelinsyenitt
Oleinsyre
Oleylalkohol
2,2'-Oksamidobis[etyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat]
Ozokeritt (jordvoks)
Palmitinsyre
Palmitoleinsyre
Pektin
Pentaerytritol
Pentaerytritol-tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat]
Pentan
Fosforsyre
Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfitt
o-Ftalsyre
Ftalsyreanhydrid
Polydimetylsiloksan

Polyetylenglykol

Restriksjoner

(4)
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PM/REF-nr.

(1)

77600
77702

79040
79120
79200
79280
79360
79440
80240
80640
80720
81520
81600
81840
81882
 82000
82080
82240
82400
82560
82720
82800
82960
83120
83300
83320
83325
83330
83440
83455
83460
83470
83610
83840
84000
84080
84210
84240
84320
84400
84560
84640
85600
85980
86000
86160
86240
86560
86720
87200
87280

CAS-nr.

(2)

061788-85-0
-

009005-64-5
009005-65-6
009005-66-7
009005-67-8
009005-70-3
009005-71-4
029894-35-7
-
008017-16-1
007758-02-3
001310-58-3
000057-55-6
000067-63-0
000079-09-4
009005-37-2
022788-19-8
000105-62-4
033587-20-1
006182-11-2
027194-74-7
001330-80-9
029013-28-3
001323-39-3
-
-
-
002466-09-3
013445-56-2
012269-78-2
014808-60-7
073138-82-6
008050-09-7
008050-31-5
008050-26-8
065997-06-0
065997-13-9
008050-15-5
064365-17-9
009006-04-6
000069-72-7
-
-
-
000409-21-2
007631-86-9
007647-15-6
001310-73-2
000110-44-1
029116-98-1

Kjemisk betegnelse

(3)

Ester av polyetylenglykol med hydrogenert ricinusolje
Estere av polyetylenglykol med alifatiske monokarboksylsyrer
(C

6
-C

22
) og deres ammonium- og natriumsulfater

Polyetylenglykolsorbitanmonolaurat
Polyetylenglykolsorbitanmonooleat
Polyetylenglykolsorbitanmonopalmitat
Polyetylenglykolsorbitanmonostearat
Polyetylenglykolsorbitantrioleat
Polyetylenglykolsorbitantristearat
Polyglyserolrisinolat
Polyoksyalkyl(C

2
-C

4
)dimetylpolysiloksan

Polyfosforsyrer
Kaliumbromid
Kaliumhydroksid
1,2-Propandiol
2-Propanol
Propionsyre
1,2-Propylenglykolalginat
1,2-Propylenglykoldilaurat
1,2-Propylenglykoldioleat
1,2-Propylenglykoldipalmitat
1,2-Propylenglykoldistearat
1,2-Propylenglykolmonolaurat
1,2-Propylenglykolmonooleat
1,2-Propylenglykolmonopalmitat
1,2-Propylenglykolmonostearat
Propylhydroksyetylcellulose
Propylhydroksymetylcellulose
Propylhydroksypropylcellulose
Pyrofosforsyre
Pyrofosforsyrling
Pyrofylitt
Kvarts
Harpikssyrer
Kolofonium
Kolofonium, ester med glyserol
Kolofonium, ester med pentaerytritol
Kolofonium, hydrogenert
Kolofonium, hydrogenert, ester med glyserol
Kolofonium, hydrogenert, ester med metanol
Kolofonium, hydrogenert, ester med pentaerytriol
Naturgummi
Salisylsyre
Silikater, naturlige
Kiselsyre, salter
Kiselsyre, silylerte
Silisiumkarbid
Silisiumdioksid
Natriumbromid
Natriumhydroksid
Sorbinsyre
Sorbitandioleat

Restriksjoner

(4)
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PM/REF-nr.

(1)

87520
87600
87680
87760
87840
87920
88080
88160
88240
88320
88600
88800
88880
89040
90720
90800
90960
91200
91360
91840
91920
92080
92160
92195
92205
92350
92640
93440
93520

93680
94320
95200
95905
95920
95935
96190
96240
96320

CAS-nr.

(2)

062568-11-0
001338-39-2
001338-43-8
026266-57-9
001338-41-6
061752-68-9
026266-58-0
054140-20-4
026658-19-5
000050-70-4
026836-47-5
009005-25-8
068412-29-3
000057-11-4
058446-52-9
005793-94-2
000110-15-6
000126-13-6
000126-14-7
007704-34-9
007664-93-9
014807-96-6
000087-69-4
-
057569-40-1
000112-60-7
000102-60-3
013463-67-7
000059-02-9
010191-41-0
009000-65-1
000112-27-6
001709-70-2
013983-17-0
-
011138-66-2
020427-58-1
001314-13-2
001314-98-3

Kjemisk betegnelse

(3)

Sorbitanmonobehenat
Sorbitanmonolaurat
Sorbitanmonooleat
Sorbitanmonopalmitat
Sorbitanmonostearat
Sorbitantetrastearat
Sorbitantrioleat
Sorbitantripalmitat
Sorbitantristearat
Sorbitol
Sorbitolmonostearat
Stivelse, næringsmiddelkvalitet
Stivelse, hydrolysert
Stearinsyre
1-Fenyl-1,3-eikosan
Kalsiumstearoyl-2-laktylat
Ravsyre
Sukroseacetatisobutyrat
Sukroseoktaacetat
Svovel
Svovelsyre
Talkum
Vinsyre
Taurin, salter
Diester av tereftalsyre med 2,2'-metylenbis(4-metyl-6-tert-butylfenol)
Tetraetylenglykol
N,N,N’,N’-Tetrakis(2-hydroksypropyl)etylendiamin
Titandioksid
alfa-Tokoferol

Tragantgummi
Trietylenglykol
1,3,5-Trimetyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzyl)benzen
Wollastonitt
Tremel og -fibrer, ubehandlet
Xantangummi
Sinkhydroksid
Sinkoksid
Sinksulfid»

Restriksjoner

(4)
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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.
15/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)(1).

Rådsforordning (EF) nr. 3135/94 av 15. desember 1994 om endring
av vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og
import av visse farlige kjemikalier(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12c (rådsforordning (EØF)
nr. 2455/92) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 394 R 3135: Rådsforordning (EF) nr. 3135/94 av 15.
desember 1994 (EFT nr. L 332 av 22.12.1994, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsforordning (EF) nr. 3135/94 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

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

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 59/95
av 18. juli 1995

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

96/EØS/45/04

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg

(1) EFT nr. L 325 av 17.12.1994, s. 66, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 50
av 17.12.1994, s. 38.

(2) EFT nr. L 332 av 22.12.1994, s. 1.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.45/ 03.10.1996

 00

60

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 130 S nr. 1,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli
1992 om eksport og import av visse farlige kjemikalier(1), særlig
artikkel 11 og vedlegg I,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(2),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(4), og

ut fra følgende betraktninger:

Nevnte vedlegg I inneholder en liste over kjemikalier som er forbudt
eller strengt regulert i Fellesskapet. Ifølge artikkel 11 i nevnte
forordning skal listen revideres med jevne mellomrom og endres
ved behov.

Som følge av endringer og tilpasning til den tekniske utvikling av
direktiv 79/117/EØF(5), som forbyr omsetning og bruk av
plantefarmasøytiske produkter som inneholder visse aktive stoffer,
og av direktiv 76/769/EØF(6), som begrenser markedsføring og
bruk av visse farlige stoffer og preparater, bør listen over
kjemikalier i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2455/92 endres ved
at nye kjemikalier tilføyes -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Tabellen i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2455/92 erstattes
med tabellen i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft en måned 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 332 av 22.12.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/95 av 18. juli 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 251 av 29.8.1992, s. 13.

(2) EFT nr. C 112 av 22.4.1993, s. 12.

(3) EFT nr. C 249 av 13.9.1993, s. 5.

(4) Europaparlamentsuttalelse av 9. mars 1994 (EFT nr. C 91 av 28.3.1994,
s. 98), Rådets felles holdning av 8. juni 1994 (EFT nr. C 213 av 3.8.1994,
s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 17. november 1994 (ennå ikke
kunngjort i EFT).

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3135/94

av 15. desember 1994

om endring av vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2455/92
om eksport og import av visse farlige kjemikalier(*)

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For Rådet

A. MERKEL

Formann

(5) EFT nr. L 33 av 8.2.1979, s. 36. Direktivet sist endret ved direktiv 91/188/
EØF (EFT nr. L 92 av 13.4.1991, s. 42).

(6) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved direktiv 91/
339/EØF (EFT nr. L 186 av 12.7.1991, s. 64).
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Kjemikalie

 1. Kvikksølv(II)oksid
 2. Kvikksølv(I)klorid (kalomel)
 3. Andre uorganiske kvikksølvforbindelser
 4. Alkylkvikksølvforbindelser
 5. Alkoksyalkyl-og

arylkvikksølvforbindelser
 6. Aldrin
 7. Klordan
 8. Dieldrin
 9. DDT
10. Endrin
11. HCH som inneholder under 99,0 % av

gammaisomeren
12. Heptaklor
13. Heksaklorbenzen
14. Kamfeklor (toksafen)
15. Polyklorerte bifenyler (PCB), unntatt

mono- og diklorerte bifenyler
16. Polyklorerte terfenyler (PCT)
17. Preparater med PCB- eller PCT-innhold

større enn 0,005 vektprosent
18. Tris(2,3-dibrompropylfosfat)
19. Tris-aziridinyl-fosfinoksid
20. Polybromerte bifenyler (PBB)
21. Asbestfibrer:

Krokidolitt
Amositt
Antofyllitt
Aktinolitt
Tremolitt

22. Nitrofen
23. 1,2-dibrometan
24. 1,2-dikloretan
25. Pentaklorfenol og dets salter og estere
26. Ugilec 121
27. Ugilec 141
28. DBBT
29. Etylenoksid
30. Dinoseb, dets acetat og salter
31. Binapakryl
32. Captafol
33. Dicofol med et innhold på under 78 %

p,p’-dicofil eller over 1g/kg DDT og
DDT-forbindelser

CAS-nr.

(a)

21908-53-2
10112-91-1

 309-00-2
   57-74-9
   60-57-1
   50-29-3
   72-20-8
  608-73-1

   76-44-8
  118-74-1
 8001-35-2
 1336-36-3

61788-33-8

   126-72-7
   545-55-1

12001-28-4
12172-73-5
77536-67-5
77536-66-4
77536-68-6
 1836-75-5
  106-93-4
  107-06-2
   87-86-5

76253-60-6
99688-47-8
    75-21-8
    88-85-7
  485-31-4

 2425-06-01
   115-32-2

EINECS-nr.

(b)

244-654-7
233-307-5

206-215-8
200-349-0
200-484-5
200-024-3
200-775-7
210-168-9

200-962-3
204-273-9
232-283-3
215-648-1

262-968-2

204-799-9
208-892-5

217-406-0
203-444-5
203-458-1
201-778-6

278-404-3

200-849-9
201-861-7
207-612-9
219-363-3
204-082-0

Brukskategori

(c)

p
p
p
p

p
p
p
p
p
p

p
p
p
p

i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
p
p
p
i
i
i
i
p
p
p
p
p

Bruks-
begrensning

(d)

b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b

b
b

b
sr
sr
sr
b
b
b
b
b
b
b
b
sr
b
sr
b
b
b
b
b
b
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Bruks-
begrensning

(d)

b

b

sr
sr
sr
sr

Brukskategori

(c)

p

p

i
i
i
i

EINECS-nr.

(b)

204-619-9

201-435-0

202-080-4
202-199-1
202-204-7
202-177-1

CAS-nr.

(a)

123-33-1

    82-68-8

    91-59-8
    92-87-5
    92-93-3
    92-67-1

Kjemikalie

34. (a) Maleinhydrasid og dets salter unntatt
dets kolin-, kalium- og natriumsalter,

(b) Kolin-, kalium- og natriumsalter av
maleinhydrasid med et innhold på
over 1 mg/kg av fritt hydrasid uttrykt
som syreekvivalent

35. Kvintozen med et innhold på over 1 g/kg
heksaklorbenzen eller på over 10 g/kg
pentaklorbenzen

36. 2-naftylamin
37. Benzidin
38. 4-nitrobifenyl
39. 4-aminobifenyl

(a) CAS = Chemical Abstracts Service
(b) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(c) Brukskategori:

p:plantevernmiddel
i: industrikjemikalie

(d) Bruksbegrensning:
sr: strengt regulert
b: forbud»
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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. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1).

Rådsforordning (EF) nr. 3315/94 av 22. desember 1994 om endring
av rådsforordning (EØF) nr. 3118/93 om fastsettelse av vilkårene
for transportørers adgang til å utføre innenlands godstransport på
vei i en medlemsstat der de ikke er hjemmehørende(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII nr. 26c (rådsforordning (EØF)
nr. 3118/93) skal følgende tilføyes før tilpasningen:

“, endret ved:

- 394 L 3315: Rådsforordning (EF) nr. 3315/94 av 22.
desember 1994 (EFT nr. L 350 av 31.12.1994, s. 9)”.

Artikkel 2
I nr. 26c (rådsforordning (EØF) nr. 3118/93) skal tilpasning a)
til j) lyde:

“a) Denne forordning får ikke anvendelse i 1995 og 1996 på
foretak etablert i Østerrike; den får heller ikke anvendelse i
forbindelse med godstransport på østerriksk territorium.

b) I artikkel 2 tilføyes følgende:

“Den årlige kabotasjekvoten for Island, Liechtenstein og
Norge skal bestå av 560 tillatelser, hver med to måneders
gyldighet; den skal økes med 30 % hvert år, første gang 1.
januar 1996.

Kvoten skal fordeles mellom Island, Liechtenstein og Norge
på følgende måte:

1995 1996 1997 1. januar
1998 -
30. juni
1998

   Island 13 17 23 15
   Liechtenstein 33 43 57 37
   Norge 514 669 870 567

Liechtensteins kvote for 1995 skal være 8/12 av den samlede
årskvoten for 1995, tilsvarende det resterende antall
kalendermåneder i 1995 etter EØS-avtalens ikrafttredelse
for Liechtenstein 1. mai 1995.

Fellesskapet skal innvilges 521 ekstra kabotasjetillatelser,
hver med to måneders gyldighet; antallet tillatelser skal økes
med 30 % hvert år, første gang 1. januar 1996.

Fellesskapets kabotasjetillatelser skal fordeles mellom EFs
medlemsstater på følgende måte:

1995 1996   1997 1. januar
1988 -
30. juni
1998

Belgia 40 52 69 45
Danmark 40 53 69 44
Tyskland 67 88 115 75
Hellas 19 25 34 22
Spania 42 55 73 49
Frankrike 56 73 95 62
Irland 18 23 29 19
Italia 55 72 94 62
Luxembourg 20 26 35 24
Nederland 59 78 102 67
Østerrike 0 0 48 31
Portugal 24 31 40 26
Finland 20 26 34 23
Sverige 26 34 45 30
Det forente 35 46 60 40
kongerike

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 60/95
av 18. juli 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

(1) EFT nr. L 325 av 17.12.1994, s. 72, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 50
av 17.12.1994, s. 68.

(2) EFT nr. L 350 av 31.12.1994, s. 9.

96/EØS/45/05
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c) I artikkel 3 nr. 2 skal med “Kommisjonen” forstås “EF-
kommisjonen”. Med hensyn til Island, Liechtenstein og
Norge skal EF-kommisjonen oversende kabotasjetillatelsene
til EFTA-statenes faste komité, som skal fordele dem på de
aktuelle etableringsstatene.

d) I tilfellene nevnt i artikkel 5 og 11 skal, med hensyn til
EFTA-statene, med “Kommisjonen” forstås “EFTA-
statenes faste komité”.

Opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 2 skal samtidig sendes
til EØS-komiteen, som skal foreta en samlet oversikt og
oversende den til EF og EFTA-statene.

e) Artikkel 6 nr. 1 bokstav e) skal lyde:

“merverdiavgift (mva) eller omsetningsavgift på
transporttjenester”.

f) I tilfellene nevnt i artikkel 7

- med hensyn til EFTA-statene, skal med
“Kommisjonen” forstås “EFTAs overvåkningsorgan”
og med “Rådet” forstås “EFTA-statenes faste komité”,

- skal EØS-komiteen, dersom Kommisjonen mottar en
anmodning fra en av EFs medlemsstater eller dersom
EFTAs overvåkningsorgan mottar en anmodning fra
Island, Liechtenstein eller Norge om å vedta
beskyttelsestiltak, umiddelbart underrettes om dette
og forelegges alle relevante opplysninger.

På anmodning fra en avtalepart skal det foretas samråd
innen EØS-komiteen. Det kan også anmodes om slike
samråd dersom beskyttelsestiltakene forlenges.

EF-kommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan skal,
etter å ha gjort vedtak, umiddelbart underrette EØS-
komiteen om hvilke tiltak som er truffet.

Dersom en av de berørte avtaleparter er av den
oppfatning at beskyttelsestiltakene vil skape ubalanse
mellom avtalepartenes rettigheter og plikter, får
avtalens artikkel 114 tilsvarende anvendelse.

g) Island, Liechtenstein og Norge skal anerkjenne
fellesskapsdokumenter utstedt av Kommisjonen og EFs
medlemsstater i samsvar med forordningens vedlegg I til III
som tilstrekkelig grunnlag for å drive innenlands
kabotasjevirksomhet i Island, Liechtenstein og Norge. I
fellesskapsdokumentene omhandlet i forordningens vedlegg
I, II, III og IV skal med sikte på slik anerkjennelse
henvisninger til “medlemsstat(er)” forstås som henvisninger
til “medlemsstat(er) i EF, Island, Liechtenstein og/eller
Norge”.

h) Fellesskapet og EFs medlemsstater skal anerkjenne
dokumenter utstedt av Island, Liechtenstein og Norge i
samsvar med forordningens vedlegg I til III, tilpasset ved
tillegg 2 til dette vedlegg, som tilstrekkelig grunnlag for å
drive innenlands kabotasjevirksomhet i en av EFs
medlemsstater.

i) Dokumenter nevnt i forordningens vedlegg I til IV utstedt
av Island, Liechtenstein eller Norge skal være i samsvar
med malene fastsatt i tillegg 2 til dette vedlegg”.

Artikkel 3
Tillegget til denne beslutning erstatter tillegg 2 til vedlegg 11 til
EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring
av protokoll 47 og enkelte vedlegg til EØS-avtalen(1).

Artikkel 4
Teksten til rådsforordning (EF) nr. 3315/94 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 5
Denne beslutning trer i kraft 1. august 1995, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 6
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1995.

For EØS-komiteen

Formann

E. Berg

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 93, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
17/94 av 28.6.1994, s. 81.
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Tillegg

“TILLEGG 2

DOKUMENTER OPPFØRT I VEDLEGGENE TIL RÅDSFORORDNING (EØF) NR. 3118/93,
TILPASSET FOR EØS-AVTALENS FORMÅL

(se avtalens vedlegg XIII nr. 26c tilpasning i)
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VEDLEGG I

(a)

(Kraftig grønt papir - format DIN A4)

(Første side av kabotasjetillatelsen)

(Angivelse av gyldighetsperiodens sluttdato)

[Tekst på det eller de offisielle språk i den stat som utsteder tillatelsen]

KOMMISJONEN FOR
DE EUROPEISKE
FELLESSKAP

(Stempel for
Kommisjonen
for De europeiske
fellesskap)

Stat som utsteder
tillatelsen, internasjonal(e)
nasjonalitetsbokstav(er)(1)

Vedkommende
myndighet eller
organ

KABOTASJETILLATELSE NR. .......

til innenlands godstransport på vei i en medlemsstat i Det europeiske fellesskap eller i Island,
Liechtenstein eller Norge utført av ikke-hjemmehørende transportør (kabotasje)

Denne tillatelse gir(2)..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

rett til å utføre innenlands godstransport på vei med motorvogn eller vogntog i en annen medlemsstat i
Det europeiske fellesskap eller i Island, Liechtenstein eller Norge (heretter kalt referansestatene) enn der
innehaveren av denne tillatelsen er etablert, og til å utføre tomkjøring med slike kjøretøyer eller vogntog
på hele Fellesskapets eller referansestatenes territorium, i samsvar med forordning (EØF) nr. 3118/93 og
med forbehold for de alminnelige bestemmelser i denne tillatelse.

Denne tillatelse er gyldig i to måneder

fra ........................................ til................................................

Utstedt i............................., dato.............................................

(3)

(1)  De internasjonale nasjonalitetsbokstaver: Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N).

(2)  Transportørens navn eller firma og fullstendige adresse.

(3)  Underskrift og stempel for vedkommende myndighet eller organ som utsteder tillatelsen.
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(b)

(Annen side av kabotasjetillatelsen)

[Tekst på det eller de offisielle språk i referansestaten som utsteder tillatelsen]

Alminnelige bestemmelser

Denne tillatelse gir rett til å utføre innenlands godstransport på vei i enhver annen medlemsstat i EF eller
enhver annen referansestat enn der innehaveren av tillatelsen er etablert (kabotasje).

Den er personlig og kan ikke overdras.

Den kan tilbakekalles av vedkommende myndighet i referansestaten som har utstedt den eller, dersom
tillatelsen er forfalsket, av den medlemsstat i EF eller den referansestat der kabotasjetransporten utføres.

Den kan benyttes av bare ett kjøretøy om gangen. Med kjøretøy menes en motorvogn som er registrert
i den referansestat som er etableringsstat, eller et vogntog der minst motorvognen er registrert i den
referansestat som er registreringsstat, og som er beregnet bare på godstransport.

Den skal følge motorvognen når det dreier seg om et vogntog.

Den skal oppbevares i kjøretøyet sammen med en kjørebok for all innenlands kabotasjetransport som
utføres på grunnlag av tillatelsen.

Kabotasjetillatelsen og kjøreboken skal fylles ut før kabotasjetransporten begynner.

Tillatelsen og kjøreboken for innenlands kabotasjetransport skal på anmodning forevises kontrolløren.

Med mindre annet er fastsatt i fellesskapsreglene, tilpasset for EØS-avtalens formål, er kabotasjetransport
underlagt gjeldende lover og forskrifter i den medlemsstat i EF eller den referansestat som er vertsstat, på
følgende områder:

a) priser og vilkår som gjelder for transportavtaler,

b) veigående kjøretøyers vekt og dimensjoner; vekt og dimensjoner kan eventuelt overstige det som er
gjeldende i den referansestat som er transportørens etableringsstat, men kan ikke under noen
omstendighet overstige de tekniske standarder angitt i samsvarssertifikatet,

c) krav i forbindelse med transport av visse kategorier gods, særlig farlig gods, lett bedervelige matvarer,
levende dyr,

d) kjøre- og hviletid,

e) mva på transporttjenester.

De tekniske standarder for konstruksjon og utstyr som kjøretøyer som utfører kabotasjetransport, skal
oppfylle, skal være de samme som dem som er fastsatt for kjøretøyer godkjent for internasjonal trans-
port.

Denne tillatelse skal sendes tilbake til vedkommende myndighet eller organ som utstedte den, innen åtte
dager etter utløpet av tillatelsens gyldighetsperiode.
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VEDLEGG II

(a)

(Kraftig rosa papir - format DIN A4)

(Første side av kortvarig kabotasjetillatelse)

(Angivelse av gyldighetsperiodens sluttdato)

[Tekst på det eller de offisielle språk i den stat som utsteder tillatelsen]

KOMMISJONEN FOR
DE EUROPEISKE
FELLESSKAP

KABOTASJETILLATELSE NR. .......

til innenlands godstransport på vei i en medlemsstat i Det europeiske fellesskap eller i Island,
Liechtenstein eller Norge utført av ikke-hjemmehørende transportør (kabotasje)

Denne tillatelse gir(2)....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.................................................................

rett til å utføre innenlands godstransport på vei med motorvogn eller vogntog i en annen medlemsstat i
Det europeiske fellesskap eller i Island, Liechtenstein eller Norge (heretter kalt referansestatene) enn der
innehaveren av denne tillatelsen er etablert, og til å utføre tomkjøring med slike kjøretøyer eller vogntog
på hele Fellesskapets eller referansestatenes territorium, i samsvar med forordning (EØF) nr. 3118/93 og
med forbehold for de alminnelige bestemmelser i denne tillatelse.

Denne tillatelse er gyldig i én måned

fra ........................................ til................................................

Utstedt i............................., dato.............................................

(3)

(Stempel for
Kommisjonen
for De europeiske
fellesskap)

Stat som utsteder
tillatelsen, internasjonal(e)
nasjonalitetsbokstav(er)(1)

Vedkommende
myndighet eller
organ

(1) De internasjonale nasjonalitetsbokstaver: Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N).

(2) Transportørens navn eller firma og fullstendige adresse.

(3) Underskrift og stempel for vedkommende myndighet eller organ som utsteder tillatelsen.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende03.10.1996 Nr.45/0069

(b)

(Annen side av kabotasjetillatelsen)

[Tekst på det eller de offisielle språk i referansestaten som utsteder tillatelsen]

Alminnelige bestemmelser

Denne tillatelse gir rett til å utføre innenlands godstransport på vei i enhver annen medlemsstat i EF eller
referansestat enn der innehaveren av tillatelsen er etablert (kabotasje).

Den er personlig og kan ikke overdras.

Den kan tilbakekalles av vedkommende myndighet i referansestaten som har utstedt den eller, dersom
tillatelsen er forfalsket, av den medlemsstat i EF eller den referansestat der kabotasjetransporten utføres.

Den kan benyttes av bare ett kjøretøy om gangen. Med kjøretøy menes en motorvogn som er registrert
i den referansestat som er etableringsstat, eller et vogntog der minst motorvognen er registrert i den
referansestat som er etableringsstat, og som er beregnet bare på godstransport.

Den skal følge motorvognen når det dreier seg om et vogntog.

Den skal oppbevares i kjøretøyet sammen med en kjørebok for all innenlands kabotasjetransport som
utføres på grunnlag av tillatelsen.

Kabotasjetillatelsen og kjøreboken for innenlands kabotasjetransport skal fylles ut før
kabotasjetransporten begynner.

Tillatelsen og kjøreboken skal på anmodning forevises kontrolløren.

Med mindre annet er fastsatt i fellesskapsreglene, tilpasset for EØS-avtalens formål, er kabotasjetransport
underlagt gjeldende lover og forskrifter i den medlemsstat i EF som er vertsstat eller den referansestat
som er vertsstat, på følgende områder:

a) priser og vilkår som gjelder for transportavtaler,

b) veigående kjøretøyers vekt og dimensjoner; vekt og dimensjoner kan eventuelt overstige det som er
gjeldende den referansestat som er transportørens etableringsstat, men kan ikke under noen
omstendighet overstige de tekniske standarder angitt i samsvarssertifikatet,

c) krav i forbindelse med transport av visse kategorier gods, særlig farlig gods, lett bedervelige matvarer,
levende dyr,

d) kjøre- og hviletid,

e) mva på transporttjenester.

De tekniske standarder for konstruksjon og utstyr som kjøretøyer som utfører kabotasjetransport, skal
oppfylle, skal være de samme som dem som er fastsatt for kjøretøyer godkjent for internasjonal trans-
port.

Denne tillatelse skal sendes tilbake til vedkommende myndighet eller organ som utstedte den, innen åtte
dager etter utløpet av tillatelsens gyldighetsperiode.
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VEDLEGG III

(a)

(format DIN A4)

(Forsiden av kjørebokens første omslagsblad)

(Tekst på det eller de offisielle språk i medlemsstaten eller referansestaten som utsteder kjøreboken)

Stat som har utstedt kjøreboken Vedkommende myndighet eller organ

Referansestatens internasjonale nasjonalitetsbokstav(er)(1) Kjørebok nr. ..........

KJØREBOK FOR INNENLANDS KABOTASJETRANSPORT UTFØRT PÅ GRUNNLAG AV
KABOTASJETILLATELSE NR. ..........

Denne kjørebok er gyldig til:...................................................................(2)

Utstedt i .........................................., dato...............................

(3)

(1) Referansestatenes internasjonale nasjonalitetsbokstaver: Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N).

(2) Gyldighetsperioden kan ikke overskride kabotasjetillatelsens gyldighetsperiode.

(3) Stempel for vedkommende myndighet eller organ som utsteder kjøreboken.
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(b)

(Baksiden av kjørebokens første omslagsblad)

(Tekst på det eller de offisielle språk i medlemsstaten eller referansestaten som utsteder kjøreboken)

Alminnelige bestemmelser

1. Denne kjørebok inneholder 25 avrivbare blad, nummerert fra 1 til 25, der det på lastetidspunktet
skal gis opplysninger om alt gods som transporteres på grunnlag av en kabotasjetillatelse. Hver
kjørebok har et nummer som gjentas på hver side.

2. Transportøren er ansvarlig for at rapportskjemaene for innenlands kabotasjetransport utfylles på
korrekt måte.

3. Kjøreboken må følge med kabotasjetillatelsen den er knyttet til, og oppbevares i kjøretøyet som
utfører transport eller tomkjøring på grunnlag av nevnte tillatelse. Den skal forevises på anmodning
fra en kontrollør.

4. Rapportskjemaene skal brukes i numerisk rekkefølge, og opplysninger om lastingen skal registreres
i kronologisk rekkefølge.

5. Hver rubrikk i rapportskjemaet skal utfylles nøyaktig med blokkbokstaver som ikke kan viskes ut,
og slik at teksten er lett å lese.

6. De utfylte rapportskjemaene skal sendes inn til vedkommende myndighet eller organ i referansestaten
som utstedte kjøreboken, senest åtte dager etter utløpet av den måned opptegnelsene gjelder.
Dersom en transport strekker seg over to oppgjørsperioder, er den dag lastingen ble utført, avgjørende
for hvilken periode rapportskjemaet skal omfatte (dvs. at transport av gods som lastes i slutten av
januar og losses i begynnelsen av februar, skal føres opp i rapportskjemaene for januar).
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(c)

(Forsiden av arket innsatt foran de 25 avrivbare bladene)

(Tekst på det eller de offisielle språk i referansestaten som utsteder kjøreboken)

Rettledning

Opplysningene som skal angis på de følgende blad, gjelder alt gods som transporteres på grunnlag av
kabotasjetillatelsen som denne kjøreboken er knyttet til.

Det skal fylles ut en linje på bladet for hvert vareparti som er lastet.

Kolonne 2: angi eventuelt opplysninger referansestaten som utsteder kjøreboken, ber om,

Kolonne 3: angi hvilken dag (01, 02 .... 31) i måneden oppført øverst på bladet da transporten
med lastet kjøretøy startet,

Kolonne 4 og 5: angi sted og eventuelt kommune, fylke, delstat osv.,

Kolonne 6: bruk følgende nasjonalitetsbokstaver:

- Belgia B
- Danmark DK
- Tyskland D
- Hellas GR
- Frankrike F
- Irland IRL
- Spania E
- Italia I
- Luxembourg L
- Nederland NL
- Portugal P
- Finland FIN
- Sverige S
- Det forente kongerike GB (fra 1. januar 1996: UK)

- Island IS
- Liechtenstein FL
- Norge N

og fra 1. januar 1997:

- Østerrike A

Kolonne 7: oppgi strekningen tilbakelagt mellom laste- og lossested,

Kolonne 8: oppgi varepartiets vekt i tonn med én desimal (f.eks. 10,0 t) på samme måte som
i tolldeklarasjonen; vekten av containere eller paller skal ikke medregnes,

Kolonne 9: beskriv varene i partiet så nøyaktig som mulig,

Kolonne 10: forbeholdt myndighetene.
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(d)

Transportørens navn og adresse Måned/År .../...

Tillatelse nr.:
Kjørebok nr.:
Blad nr.:

TRANSPORTERT GODS

Løpenr. Avgangsdato Lastested Lossested Stat    Strekning Vekt Varebe- Kode
(km) (...) skrivelse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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VEDLEGG IV

TRANSPORT UTFØRT I ................ (KVARTAL) ................(ÅR) PÅ GRUNNLAG AV
KABOTASJETILLATELSER FRA FELLESSKAPET, ISLAND, LIECHTENSTEIN OG NORGE,

UTSTEDT AV ............ (STATENS NASJONALITETSBOKSTAV(ER))

Antall
Stat der lasting og
lossing finner sted Transporterte tonn Tonn/kilometer (i tusen)

D
F
I

NL
B
L

GB(1)
IRL
DK
GR
E
P

FIN
S

A(2)

IS
FL
N

Kabotasje i alt”

(1) Fra 1. januar 1996: UK

(2) Opplysninger om Østerrike vil bli framlagt fra første kvartal 1997.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsesakten av 1994, særlig artikkel 169,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

Som følge av Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse må
forordning (EØF) nr. 3118/93(1) endres for å tildele Østerrike,
Finland og Sverige et passende antall kabotasjetillatelser for
Fellesskapet.

I henhold til artikkel 13 i protokoll 9 om veitransport,
jernbanetransport og kombinert transport i Østerrike, vedlagt
tiltredelsesakten av 1994, får forordning (EØF) nr. 3118/93 først
fra 1. januar 1997 anvendelse på: a) transportører som har
fellesskapstillatelse utstedt av vedkommende myndigheter i
Østerrike til å utføre innenlands godstransport på vei i andre
medlemsstater, og b) transportører som har fellesskapstillatelse
utstedt av vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat til
å utføre innenlands godstransport på vei i Østerrike.

Utvidelsen av Fellesskapet vil føre til vekst i veitransportmarkedet.
Det bør derfor fastsettes et ytterligere antall kabotasjetillatelser
for Fellesskapet for de tolv nåværende medlemsstatene.

På grunn av tiltredelsen må det også foretas en rekke tekniske
tilpasninger av forordning (EØF) nr. 3118/93.

Ordninger opprettet innen rammen av avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde (EØS) må opprettholdes
midlertidig, slik at kabotasjetillatelsene for begynnelsen av 1995
kan bli trykt i tide.

I henhold til artikkel 2 nr. 3 i tiltredelsestraktaten av 1994 kan
fellesskapsorganene før tiltredelsen treffe de tiltak som er nevnt i
tiltredelsesaktens artikkel 169, og tiltakene trer i kraft dersom
traktaten trer i kraft, og på tidspunktet for dens ikrafttredelse -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EØF) nr. 3118/93 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 nr. 1 skal tredje ledd lyde:

«Fellesskapskvoten for kabotasje skal bestå av
kabotasjetillatelser, hver med to måneders gyldighet, i
samsvar med følgende tabell:

År Antall
          tillatelser

1994 30 000
1995 46 296
1996 60 191
1997 83 206
1. januar til 30. juni 1998 54 091»

2) I artikkel 2 nr. 3 erstattes tabellen med følgende tabell:

1995 1996 1997    1. januar til
    30. juni 1998

«Belgia
Danmark
Tyskland
Hellas
Spania
Frankrike
Irland
Italia
Luxembourg
Nederland
Østerrike
Portugal
Finland
Sverige
Det forente
kongeriket

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 350 av 31.12.1994, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/95 av 18. juli 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 279 av 12.11.1993, s. 1.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3315/94

av 22. desember 1994

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3118/93 om fastsettelse av
vilkårene for transportørers adgang til å utføre innenlands godstransport på vei

i en medlemsstat der de ikke er hjemmehørende(*)

3 647
3 538
5 980
1 612
3 781
4 944
1 645
4 950
1 699
5 150
0
2 145
1 774
2 328
3 103

4 742
4 600
7 774
2 096
4 916
6 428
2 139
6 435
2 209
6 695
0
2 789
2 307
3 027
4 034

6 223
6 037
10 203
2 751
6 452
8 436
2 808
8 445
2 899
8 786
4 208
3 661
3 029
3 973
5 295

4 045
3 925
6 632
1 789
4 194
5 484
1 826
5 490
1 885
5 711
2 736
2 380
1 969
2 583
3 442»
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3) Teksten øverst på side (a) og (b) i vedlegg I og II skal lyde:

«(Tekst på det, de eller ett av de offisielle språk i
medlemsstaten som utsteder tillatelsen)».

Følgelig utgår side (c), (d), (e) og (f).

4) Teksten midt på side (a) i vedlegg I og II skal lyde:

«KABOTASJETILLATELSE NR. ...

til innenlands godstransport på vei i en medlemsstat i Det
europeiske fellesskap utført av en transportør som ikke er
hjemmehørende i staten (kabotasje).

Denne tillatelse gir ..................................................................

............................................................................................

............................................................................................

rett til å utføre innenlands godstransport på vei med
motorvogn eller vogntog i en annen medlemsstat i Det
europeiske fellesskap enn der innehaveren av denne tillatelse
er etablert, og til å utføre tomkjøring med slike kjøretøyer
på hele Fellesskapets territorium, som fastsatt i forordning
(EØF) nr. 3118/93 og i denne tillatelsens alminnelige
bestemmelser.»

5) Fotnote 1 nederst på side (a) i vedlegg I, II og III skal lyde:

«(1) Medlemsstatenes nasjonalitetsbokstaver:

Belgia (B), Danmark (DK), Tyskland (D), Hellas (GR),
Spania (E), Frankrike (F), Irland (IRL), Italia (I), Lux-
embourg (L), Nederland (NL), Østerrike (A),
Portugal (P), Finland (FIN), Sverige (S), Det forente
kongeriket (GB) (fra 1. januar 1996: UK).»

6) Teksten øverst på side (a) og (b) i vedlegg III skal lyde:

«(Tekst på det, de eller ett av de offisielle språk i
medlemsstaten som utsteder kjøreboken)».

7) Teksten til avsnittet «Kolonne 6» på side (c) i vedlegg III
skal lyde:

«Kolonne 6: bruk følgende nasjonalitetsbokstaver:

- Belgia: B
- Danmark: DK
- Tyskland: D
- Hellas: GR
- Spania: E
- Frankrike: F
- Irland: IRL
- Italia: I
- Luxembourg: L
- Nederland: NL
- Portugal: P
- Finland: FIN
- Sverige: S
- Det forente  GB  (fra 1. januar 1996: UK)

kongeriket:

og fra 1. januar 1997:

-  Østerrike: A».

8) Vedlegg IV erstattes med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
1. Kabotasjetillatelser til bruk for transportører etablert i de
nåværende medlemsstatene skal inntil 30. juni 1995 svare til malen
i vedlegg I og II til forordning (EØF) nr. 3118/93.
Kabotasjetillatelser til bruk for transportører etablert i Finland og
Sverige skal inntil samme dato svare til malen i vedlegg I og II til
tillegg 2 til vedlegg XIII til EØS-avtalen, endret ved EØS-komiteens
beslutning 7/94(1).

2. De nåværende medlemsstatene kan tillate bruk av
kjørebøkene angitt i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3318/93
inntil senest 31. desember 1995. De andre medlemsstatene skal
godta kjørebøkene på sitt territorium inntil 31. desember 1995.
Finland og Sverige kan inntil samme dato tillate bruk av
kjørebøkene omhandlet i vedlegg III til tillegg 2 til vedlegg XIII til
EØS-avtalen, endret ved EØS-komiteens beslutning 7/94.

Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft på samme dag som
tiltredelsestraktaten av 1994.

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

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1994.

For Rådet

H. SEEHOFER

Formann

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1.
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VEDLEGG

«VEDLEGG IV

TRANSPORT UTFØRT I ...... (KVARTAL) ...... (ÅR)
PÅ GRUNNLAG AV KABOTASJETILLATELSER

UTSTEDT AV ...... (STATENS NASJONALITETSBOKSTAV)

Medlemsstat der lasting og Antall
lossing finner sted

transporterte tonn tonn/kilometer (i tusen)

D
F
I
NL
B
L
GB(1)
IRL
DK
GR
E
P
FIN
S
A(2)

                       Kabotasje i alt:

(1) Fra 1. januar 1996: UK.

(2) Opplysninger om Østerrike skal inngis først fra første kvartal 1997.»
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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 XX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
7/94 av 21. mars 1995 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Rådsdirektiv 94/67/EF av 16. desember 1994 om forbrenning av
farlig avfall(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX etter nr. 21a (rådsdirektiv 92/72/EØF) skal
nytt nr. 21b lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 61/95
av 18. juli 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

“21b. 394 L 0067: Rådsdirektiv 94/67/EF av 16. desember
1994 om forbrenning av farlig avfall (EFT nr. L 365 av
31.12.1994, s. 34)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsdirektiv 94/67/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. august 1995, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1995.

For EØS-komiteen

Formann

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

28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 365 av 31.12.1994, s. 34.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 130 S nr. 1,

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:

Målene og prinsippene for Fellesskapets miljøpolitikk er
omhandlet i traktatens artikkel 130 R og er særlig rettet mot å
hindre forurensning fortrinnsvis ved å bekjempe denne ved kilden
samt ved å anvende prinsippet om at forurenseren betaler.

I rådsresolusjon av 7. mai 1990 om avfallspolitikk(4) ble
Kommisjonen oppfordret til å utarbeide sine forslag om
forbrenningsanlegg for industriavfall snarest mulig.

Forbrenning av farlig avfall medfører utslipp som kan forårsake
forurensning og derved være skadelig for menneskers helse og
miljøet dersom den ikke blir gjenstand for tilstrekkelig kontroll. I
noen tilfeller kan forurensningen være grenseoverskridende.

Det er derfor nødvendig å treffe forebyggende tiltak for å verne
miljøet mot farlige utslipp fra forbrenning av farlig avfall.

De nåværende ulikheter i de nasjonale bestemmelser som får
anvendelse på forbrenning av farlig avfall, og i enkelte tilfeller
mangelen på slike bestemmelser, gjør tiltak på fellesskapsplan
berettiget.

I samsvar med traktatens artikkel 130 T er vedtakelsen av dette
direktiv ikke til hinder for at en medlemsstat opprettholder eller
innfører enda strengere miljøverntiltak som er forenlige med
traktatens bestemmelser.

Artikkel 4 i rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall(5)
pålegger medlemsstatene å treffe nødvendige tiltak for å sikre at
avfall gjenvinnes eller disponeres uten å sette menneskers helse i
fare eller skade miljøet. For dette formål fastsetter artikkel 9 i
nevnte direktiv at ethvert anlegg eller foretak som behandler avfall,
skal innhente en tillatelse fra vedkommende myndigheter, der
blant annet de forholdsregler som skal treffes, må være angitt.

I henhold til artikkel 3 og 4 i direktiv 84/360/EØF av 28. juni
1994 om bekjempelse av luftforurensning fra industrianlegg(6)
kreves det en forhåndstillatelse for drift av industrianlegg som
hører til kategoriene oppført i direktivet, og som også omfatter
avfallsforbrenningsanlegg.

Formålet med forbrenningsanleggene opprettet og drevet i henhold
til dette direktiv er å redusere forurensningsfaren knyttet til farlig
avfall ved hjelp av en oksidasjonsprosess, å redusere mengden og
omfanget av avfallet samt å frambringe reststoffer som kan
gjenbrukes eller disponeres uten risiko.

Et høyt miljøvernnivå krever fastlegging og opprettholdelse av
passende driftsvilkår og utslippsgrenseverdier for
forbrenningsanlegg for farlig avfall innen Fellesskapet. Særskilte
bestemmelser er nødvendige med hensyn til utslipp av dioksiner
og furaner, som det er viktig å redusere ved bruk av den mest
avanserte teknologi.

Det kreves måleteknikker av høy standard for å overvåke utslipp
og sikre overholdelse av utslippsgrenseverdier og veiledende
verdier for forurensende stoffer.

Det behøves integrert vern av miljøet mot utslipp fra forbrenning
av farlig avfall. Derfor kan vandig avfall fra rensing av avgasser
bare slippes ut etter særskilt behandling, for å begrense overføring
av forurensning fra ett medium til et annet. Det bør innføres
særskilte utslippsgrenseverdier for forurensende stoffer i slikt
vandig avfall innen to år fra ikrafttredelsestidspunktet for dette
direktiv.

Det bør fastsettes bestemmelser for tilfeller der
utslippsgrenseverdier overskrides, samt for teknisk uunngåelig
stans, forstyrrelse eller svikt i forbindelse med renseinnretninger.

Det bør ikke tillates at medforbrenning av farlig avfall i anlegg
som ikke primært er beregnet på å forbrenne farlig avfall,

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 365 av 31.12.1994, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/95 av 18. juli 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 130 av 21.5.1992, s. 1.

(2) EFT nr. C 332 av 16.12.1992, s. 49.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 10. mars 1993 (EFT nr. C 115 av 26.4.1993,
s. 90). Rådets felles holdning av 11. juli 1994 (EFT nr. C 232 av 20.8.1994,
s. 35) og europaparlamentsbeslutning av 17. november 1994 (EFT nr. C
341 av 5.12.1994).

(4) EFT nr. C 122 av 18.5.1990, s. 2.

RÅDSDIREKTIV 94/67/EF

av 16. desember 1994

om forbrenning av farlig avfall(*)

(5) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved direktiv
91/692/EØF (EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48).

(6) EFT nr. L 188 av 16.7.1984, s. 20. Direktivet endret ved direktiv
91/692/EØF.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.45/ 03.10.1996

 00

80

forårsaker høyere utslipp av forurensende stoffer i den delen av
avgassmengden som kommer fra slik forbrenning, og slik
medforbrenning bør derfor underkastes passende begrensninger.

For å bedre vernet av menneskers helse og miljøet er det nødvendig
med en hurtig tilpasning av de eksisterende forbrenningsanlegg til
utslippsgrenseverdiene fastsatt i dette direktiv, slik at økt
overføring av farlig avfall til slike anlegg unngås.

Det bør nedsettes en komité for å bistå Kommisjonen i
gjennomføringen av dette direktiv og i tilpasningen av det til den
vitenskapelige og tekniske utvikling.

Rapportene om gjennomføringen av dette direktiv er et viktig
middel for å holde Kommisjonen og medlemsstatene underrettet
om utviklingen innen teknikker for utslippsbegrensning.

Forslag til revisjon av utslippsgrenseverdier og tilknyttede
bestemmelser i dette direktiv bør framlegges for Rådet innen 31.
desember 2000 på bakgrunn av den forventede tekniske utvikling,
erfaring med driften av forbrenningsanlegg og miljøkrav -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
1. Målet med dette direktiv er å fastsette tiltak og metoder
for å hindre eller, når det ikke er praktisk mulig, å redusere så
snart som mulig negative virkninger på miljøet av forbrenning av
farlig avfall, særlig forurensning av luft, jord og grunnvann, og de
derav følgende farer for menneskers helse, og for dette formål å
fastlegge og opprettholde passende driftsvilkår og
utslippgrenseverdier for forbrenningsanlegg for farlig avfall innen
Fellesskapet.

2. Dette direktiv får anvendelse med forbehold for annet
relevant fellesskapsregelverk, særlig bestemmelser om avfall og
om vern av helsen og sikkerheten til arbeidere ved
forbrenningsanlegg.

Artikkel 2
I dette direktiv menes med:

1. «farlig avfall»: alt fast eller flytende avfall som definert i
artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember
1991 om farlig avfall(1).

Følgende former for farlig avfall skal imidlertid være unntatt
fra dette direktivs virkeområde:

- brennbart flytende avfall, herunder spillolje som
definert i artikkel 1 i rådsdirektiv 75/439/EØF av 16.
juni 1975 om håndtering av spillolje(2), forutsatt at
det oppfyller følgende tre kriterier:

i) innholdet av polyklorerte aromatiske
hydrokarboner, f.eks. polyklorerte bifenyler
(PCB) eller pentaklorfenol (PCP), overstiger ikke
de konsentrasjoner som er fastsatt i
fellesskapsregelverket på området,

ii) disse former for avfall blir ikke farlige som følge
av at de inneholder andre bestanddeler oppført i
vedlegg II til direktiv 91/689/EØF i mengder eller
konsentrasjoner som er uforenlige med
virkeliggjøringen av målene omhandlet i artikkel
4 i direktiv 75/442/EØF, og

iii) nedre brennverdi er minst 30 MJ per kilogram,

- alt brennbart flytende avfall som ikke kan forårsake
andre utslipp i røykgassen fra dets forbrenning enn
utslipp fra dieselolje som definert i artikkel 1
nr. 1 i direktiv 75/716/EØF(3) eller høyere ut-
slippskonsentrasjoner enn dem som kommer fra
forbrenning av dieselolje i henhold til nevnte definisjon,

- farlig avfall som stammer fra forskning og utnytting
av olje- og gassressurser fra offshore-installasjoner,
og som forbrennes om bord,

- kommunalt avfall omhandlet i direktiv 89/369/EØF(4)
og 89/429/EØF(5),

- slam fra behandling av kommunalt avløpsvann som
ikke er blitt farlig som følge av at det inneholder
bestanddeler oppført i vedlegg II til direktiv 91/689/
EØF i mengder eller konsentrasjoner som definert av
medlemsstatene, inntil listen over farlig avfall
omhandlet i artikkel 1 nr. 4 i nevnte direktiv er
utarbeidet, noe som er uforenlig med virkeliggjøringen
av målene i artikkel 4 i direktiv 75/442/EØF. Dette
unntaket berører ikke direktiv 86/278/EØF(6);

2. «forbrenningsanlegg»: alt teknisk utstyr som brukes til
forbrenning av farlig avfall ved oksidasjon med eller uten
gjenvinning av den genererte forbrenningsvarmen, herunder
forbehandling samt pyrolyse eller andre varmebehandlings-
prosesser, f.eks. plasmaprosess, i den grad deres produkter
deretter forbrennes. Dette omfatter anlegg som brenner slikt
avfall som normalt brensel eller som tilleggsbrensel i
industriprosesser.

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 20.

(2) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 23. Direktivet sist endret ved direktiv
91/692/EØF.

(3) Rådsdirektiv 75/716/EØF av 24. november 1975 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om svovelinnholdet i visse flytende
brennstoffer (EFT nr. L 307 av 27.11.1975, s. 22). Direktivet sist endret
ved direktiv 91/692/EØF.

(4) Rådsdirektiv 89/369/EØF av 8. juni 1989 om forebygging av
luftforurensning fra nye kommunale avfallsforbrenningsanlegg
(EFT nr. L 163 av 14.6.1989, s. 32).

(5) Rådsdirektiv 89/429/EØF av 21. juni 1989 om reduksjon
av luftforurensning fra eksisterende kommunale avfallsforbrennings-
anlegg (EFT nr. L 203 av 15.7.1989, s. 50).

(6) Rådsdirektiv 86/278/EØF av 12. juni 1986 om vern av miljøet, særlig
jord, ved bruk av slam fra renseanlegg i landbruket (EFT nr. L 181 av
4.7.1986, s. 6). Direktivet sist endret ved direktiv 91/692/EØF.
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Denne definisjonen omfatter det tilhørende området og hele
anlegget med avfallsmottak, lagrings- og forbehandlings-
anlegg, forbrenningsanlegget og dets systemer for tilførsel
av avfall, brennstoff og luft, behandlingsanlegg for avgass og
spillvann samt apparater og systemer for kontroll av
forbrenningsprosessen og sammenhengende registrering og
overvåking av forbrenningsvilkårene.

Følgende anlegg omfattes ikke av denne definisjon:

- forbrenningsanlegg for dyreskrotter eller -rester,

- forbrenningsanlegg for smittefarlig sykehusavfall,
forutsatt at avfallet ikke er blitt farlig som følge av at
det inneholder andre bestanddeler oppført i vedlegg II
til direktiv 91/689/EØF, eller

- kommunale avfallsforbrenningsanlegg som også brenner
smittefarlig sykehusavfall som ikke er blandet med
annet avfall som er blitt farlig som følge av en av de
andre egenskapene oppført i vedlegg III til direktiv
91/689/EØF,

3. «nytt forbrenningsanlegg»: et anlegg for hvilket
driftstillatelsen er gitt på eller etter datoen angitt i artikkel
18 nr. 1,

4. «eksisterende forbrenningsanlegg»: et anlegg for hvilket den
opprinnelige driftstillatelsen er gitt før datoen angitt i artikkel
18 nr. 1,

5. «utslippsgrenseverdi»: konsentrasjonen av forurensende
stoffer som ikke skal overskrides i utslipp fra anlegg i løpet
av et bestemt tidsrom,

6. «operatør»: enhver fysisk eller juridisk person som driver
forbrenningsanlegget, eller som har eller er blitt delegert
økonomisk beslutningsmyndighet over det.

Artikkel 3
1. Tillatelsen omhandlet i artikkel 9 og 10 i direktiv
75/442/EØF, i artikkel 11 i nevnte direktiv, som utfylt ved artikkel
3 i direktiv 91/689/EØF, og i artikkel 3 i direktiv 84/360/EØF skal
bare innvilges dersom søknaden viser at forbrenningsanlegget er
utformet, utstyrt og vil bli drevet på en slik måte at de nødvendige
forebyggende tiltak mot forurensning av miljøet vil bli truffet, og
at kravene i artikkel 5-12 i dette direktiv vil bli oppfylt.

2. Hvilke typer og mengder farlig avfall som kan behandles i
forbrenningsanlegget, og forbrenningsanleggets totale kapasitet skal
være angitt uttrykkelig i tillatelsen utstedt av vedkommende
myndigheter.

3. Dersom et anlegg som ikke primært er beregnet på å
forbrenne farlig avfall, tilføres farlig avfall (medforbrenning) og

varmeavgivningen som følge av forbrenningen av avfallet ikke er
over 40 % av den totale varmen avgitt i anlegget på noe tidspunkt
under forbrenningen, får i det minste følgende artikler anvendelse:

- artikkel 1-5,

- artikkel 6 nr. 1 og 5,

- artikkel 7, herunder bestemmelsene om måling i artikkel 10
og 11,

- artikkel 9,

- artikkel 12, 13 og 14.

4. Tillatelsen til medforbrenning som beskrevet i nr. 3 skal
innvilges bare dersom det av søknaden framgår

- at brennerne for farlig avfall er plassert og det farlige avfallet
blir tilført på en slik måte at det vil bli oppnådd en så
fullstendig forbrenning som mulig, og

- at bestemmelsene i artikkel 7 vil bli overholdt ved bruk av
beregningene fastsatt i vedlegg II.

Det skal være uttrykkelig oppført på tillatelsen hvilke typer og
mengder av det farlige avfallet som kan medforbrennes i anlegget.
Videre skal det farlige avfallets minste og største
massegjennomstrømning, dets laveste og høyeste brennverdier
samt dets høyeste innhold av forurensende stoffer, f.eks. PCB,
PCP, klor, fluor, svovel og tungmetaller, være angitt.

Resultatene av målinger utført innen seks måneder etter driftsstart
under de mest ufordelaktige forhold som kan tenkes, skal vise at
bestemmelsene i artikkel 7 overholdes. I dette tidsrommet kan
vedkommende myndigheter innvilge unntak fra prosentkravene i
nr. 3.

Artikkel 4
Søknader om tillatelse og vedkommende myndigheters vedtak i
tilknytning til disse samt resultatene fra målingene fastsatt i
artikkel 11 i dette direktiv skal gjøres offentlig tilgjengelige i
samsvar med rådsdirektiv 90/313/EØF av 7. juni 1990 om fri
adgang til miljøinformasjon(1).

Artikkel 5
1. Operatøren skal treffe alle nødvendige tiltak med hensyn
til levering og mottak av avfall for å hindre eller, når det ikke er
praktisk mulig, i størst mulig omfang å redusere negative virkninger
på miljøet, særlig forurensning av luft, jord, overflate- og grunnvann
samt farer for menneskers helse. Disse tiltak skal minst omfatte
kravene i nr. 2 og 3.

2. Før avfallet mottas i forbrenningsanlegget, skal
operatøren motta en beskrivelse av avfallet som skal omfatte:

(1) EFT nr. L 158 av 23.6.1990, s. 56.
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- opplysninger om den fysiske og, om mulig, den kjemiske
sammensetningen av avfallet og alle opplysninger som er
nødvendige for å vurdere dets egnethet for den planlagte
forbrenningsprosessen,

- opplysninger om farlige egenskaper ved avfallet, om de
stoffer det ikke kan blandes med, og om forholdsregler som
skal treffes ved håndteringen av avfallet.

3. Før avfallet mottas i forbrenningsanlegget, skal operatøren
gjennomføre i det minste følgende mottaksrutiner:

-  bestemmelse av avfallets masse,

- kontroll av de dokumenter som kreves i henhold til direktiv
91/689/EØF, og eventuelt av dokumentene som kreves i
henhold til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 1. februar
1993 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen,
inn i og ut av Det europeiske fellesskap(1) samt i henhold til
forordninger om transport av farlig gods,

- uttak av representative prøver i størst mulig grad før lossing,
med mindre det ikke er hensiktsmessig, for å etterprøve
samsvar med beskrivelsen fastsatt i nr. 2 ved kontroller og
for at vedkommende myndigheter skal kunne identifisere
det behandlede avfallets art. Disse prøvene skal beholdes i
minst én måned etter forbrenningen.

4. Vedkommende myndigheter kan innvilge unntak fra nr. 2
og 3 for industrianlegg og foretak som bare forbrenner sitt eget
avfall ved produksjonsstedet for avfallet, forutsatt at et tilsvarende
vernenivå sikres.

Artikkel 6
1. Anlegg for forbrenning av farlig avfall skal drives på en
slik måte at det oppnås en så fullstendig forbrenning som mulig.
Dette kan kreve bruk av egnede teknikker for forbehandling av
avfall.

2. Alle forbrenningsanlegg skal utformes, utstyres og drives
på en slik måte at temperaturen i gass som oppstår ved
forbrenningen av farlig avfall etter den siste tilførselen av
forbrenningsluft, på en kontrollert og homogen måte og under de
mest ufordelaktige forhold som kan tenkes, blir hevet til minst
850 °C, som skal være oppnådd ved eller i nærheten av
forbrenningskammerets innvendige vegg i mist to sekunder med
et oksygeninnhold på minst 6 %; dersom det brennes farlig avfall
med et innhold av halogenerte organiske stoffer på over 1 %,
uttrykt som klor, må temperaturen økes til minst 1 100 °C.

Når ovnen fyres bare med flytende farlig avfall eller med en
blanding av gassformige stoffer og pulverformige faste stoffer fra
en termisk forbehandling av farlig avfall under oksygenunderskudd,
og når den gassformige delen utgjør over 50 % av den totale
varmeavgivningen, skal oksygeninnholdet etter siste tilførsel av
forbrenningsluft utgjøre minst 3 %.

3. Alle forbrenningsanlegg skal være utstyrt med brennere
som tenner automatisk når temperaturen i forbrenningsgassene
etter siste tilførsel av forbrenningsluft faller under den aktuelle
minstetemperaturen angitt i nr. 2. Slike brennere skal også brukes
ved driftsstart- og driftsstansoperasjoner for å sikre at den aktuelle
minstetemperaturen opprettholdes så lenge det er ubrent avfall i
forbrenningskammeret.

Under driftsstart og driftsstans eller når forbrenningsgassenes
temperatur faller under den aktuelle minstetemperaturen angitt i
nr. 2, må brennere ikke tilføres brensel som kan forårsake høyere
utslipp enn det som kommer fra brenning av diesel som definert
i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 75/716/EØF, flytende gass eller naturgass.

Det er påbudt å ha og sette i drift et system som hindrer tilførsel
av farlig avfall:

- ved driftsstart, inntil minstetemperaturen for forbrenning
er nådd,

- når den nødvendige minstetemperaturen for forbrenning ikke
opprettholdes,

- når de sammenhengende målinger som kreves i artikkel 11
nr. 1 bokstav a), viser at utslippsgrenseverdien er
overskredet som følge av forstyrrelser eller svikt i
renseutstyret.

4. Vedkommende myndigheter kan for visse typer farlig
avfall godkjenne andre krav enn dem som er fastsatt i nr. 2 og
angitt i tillatelsen. Slik godkjenning skal gis under forutsetning av
at minst bestemmelsene i artikkel 7 etterkommes, og av at
utslippsnivåene for dioksiner og furaner ikke er høyere enn dem
som oppnås ved anvendelse av kravene i nr. 2 i denne artikkel.

Alle driftsvilkår bestemt i henhold til dette nummer og resultatene
av de kontroller som foretas, skal meddeles Kommisjonen som en
del av opplysningene som gis i samsvar med artikkel 17.

5. Under driften av forbrenningsanlegget skal følgende
grenseverdier for konsentrasjonen av karbonmonoksid (CO) ikke
overskrides i forbrenningsgassene:

a) 50 mg/m3 forbrenningsgass, målt som dagsgjennomsnitts-
verdi,

b) for minst 95 % av alle målinger tatt i en bestemt
24-timersperiode, 150 mg/m3 forbrenningsgass bestemt som
timinuttersgjennomsnittsverdier eller 100 mg/m3

forbrenningsgass bestemt som halvtimesgjennomsnitts-
verdier.

6. Alle forbrenningsanlegg skal utformes, utstyres og drives
på en slik måte at det unngås utslipp til luft som kan øke
luftforurensningen ved jordoverflaten betydelig; særlig skal
avgasser slippes ut under kontrollerte forhold gjennom en
skorstein.

(1) EFT nr. L 30 av 6.2.1993, s. 1.
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Skorsteinshøyden skal beregnes ut fra hensynet til menneskers
helse og miljøet.

Artikkel 7
1. Forbrenningsanlegg skal utformes, utstyres og drives slik at
minst følgende utslippsgrenseverdier ikke overskrides i avgassene:

a) Dagsgjennomsnittsverdier:

1) Totalt støv 10 mg/m3

2) Gass- og dampformige organiske 10 mg/m3

stoffer uttrykt som totalt
organisk karbon

3) Hydrogenklorid (HCl) 10 mg/m3

4) Hydrogenfluorid (HF) 1 mg/m3

5) Svoveldioksid (SO
2
) 50 mg/m3

b) Halvtimesgjennomsnittsverdier:

1) Totalt støv

2) Gass- og dampformige
organiske stoffer,
uttrykt som totalt
organisk karbon

3) Hydrogenklorid (HCl)

4) Hydrogenfluorid (HF)

5) Svoveldioksid (SO
2
)

c) Alle gjennomsnittsverdier i en prøvetakingsperiode på minst
30 minutter og høyst åtte timer:

1) Kadmium og dets forbindelser,
uttrykt som kadmium (Cd)

2) Tallium og dets forbindelser,
uttrykt som tallium (Tl)

3) Kvikksølv og dets forbin-
delser, uttrykt som kvikksølv
(Hg)

4) Antimon og dets forbindelser,
uttrykt som antimon (Sb)

5) Arsen og dets forbindelser,
uttrykt som arsen (As)

6) Bly og dets forbindelser,
uttrykt som bly (Pb)

7) Krom og dets forbindelser,
uttrykt som krom (Cr)

8) Kobolt og dets forbindelser,
uttrykt som kobolt (Co)

9) Kobber og dets forbindelser,
uttrykt som kobber (Cu)

10) Mangan og dets forbindelser,
uttrykt som mangan (Mn)

11) Nikkel og dets forbindelser,
uttrykt som nikkel (Ni)

12) Vanadium og dets forbin-
delser, uttrykt som vanadium
(V)

13) Tinn og dets forbindelser,
uttrykt som tinn (Sn)

Disse gjennomsnittsverdiene omfatter også gass- og
dampformige utslipp av de relevante tungmetaller og deres
forbindelser.

(*) Nye anlegg.

(**) Eksisterende anlegg.

2. Utslipp av dioksiner og furaner skal reduseres ved hjelp
av de aller nyeste teknikker. Senest fra 1. januar 1997 skal alle
gjennomsnittsverdier målt i en prøvetakingsperiode på minst seks
timer og høyst åtte timer ikke overskride en grenseverdi på
0,1 ng/m3, med mindre Kommisjonen senest seks måneder før
nevnte dag ikke har utarbeidet og gjort tilgjengelig harmoniserte
målemetoder på fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 16. Denne grenseverdien defineres som summen av
konsentrasjonene av de enkelte dioksiner og furaner beregnet i
samsvar med vedlegg I.

Inntil anvendelsesdatoen for denne grenseverdi skal
medlemsstatene betrakte verdien i det minste som veiledende.

3. Resultatene av målinger for å kontrollere overholdelse av
grenseverdier og veiledende verdier omhandlet i artikkel 6 og i
denne artikkel skal omregnes til vilkårene fastsatt i artikkel
11 nr. 2.

4. Når farlig avfall medforbrennes i samsvar med artikkel 3
nr. 3, får bestemmelsene i artikkel 6 nr. 5 samt nr. 1, 2 og 3 i denne
artikkel anvendelse, i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg II,
bare for den del av avgassvolumet som kommer fra forbrenningen
av farlig avfall.

Det skal i samsvar med vedlegg II fastsettes passende
utslippsgrenseverdier og veiledende verdier for de relevante
forurensende stoffer som slippes ut i avgass fra anleggene
omhandlet i artikkel 3 nr. 3.

Artikkel 8
1. Det skal kreves tillatelse utstedt av vedkommende
myndigheter for ethvert utslipp av spillvann.

2. Utslipp til det akvatiske miljø av vandig avfall som følge
av rensing av avgasser skal begrenses i størst mulig grad.

A
30 mg/m3

20 mg/m3

60 mg/m3

4 mg/m3

200 mg/m3

B
10 mg/m3

10 mg/m3

10 mg/m3

2 mg/m3

50 mg/m3









































totalt

0,5 mg/m3 (*)

1 mg/m3 (**)

totalt

0,5 mg/m3 (*)

1 mg/m3 (**)

0,05 mg/m3 (*)

0,1 mg/m3 (**)

totalt

0,05 mg/m3 (*)

0,1 mg/m3 (**)
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Vandig avfall kan slippes ut etter særskilt behandling i henhold til
en særlig bestemmelse i tillatelsen, forutsatt at:

- kravene i relevante fellesskapsbestemmelser samt i nasjonale
og lokale bestemmelser overholdes i form av
utslippsgrenseverdier, og

- mengden av tungmetaller, dioksiner og furaner i slikt vandig
avfall i forhold til den behandlede mengden farlig avfall
reduseres, slik at mengden som tillates sluppet ut i vann, er
mindre enn den som tillates sluppet ut i luft.

3. Med forbehold for nr. 2 skal Rådet etter forslag fra
Kommisjonen innen to år etter at dette direktiv er trådt i kraft,
fastsette et sett særskilte grenseverdier for forurensende stoffer
som slippes ut ved rensing av avgasser.

4. Forbrenningsanlegg, herunder tilknyttede områder for
lagring av farlig avfall, skal utformes og drives slik at utslipp av
ethvert forurensende stoff til jord og grunnvann hindres i samsvar
med rådsdirektiv 80/68/EØF av 17. desember 1979 om vern av
grunnvann mot forurensning forårsaket av visse farlige stoffer(1).
Dessuten skal det sørges for lagringskapasitet for regnvann fra
forbrenningsanleggets område og for kontaminert vann som følge
av søl eller brannslokking. Denne lagringskapasiteten skal være
tilstrekkelig til å sikre at vannet om nødvendig kan undersøkes og
behandles før det slippes ut.

Artikkel 9
1. Reststoffer som følge av forbrenningsanleggets drift skal
gjenvinnes eller disponeres i samsvar med direktiv 75/442/EØF
og 91/689/EØF. Dette kan kreve forbehandling av reststoffene.
Reststoffene bør holdes atskilt fra hverandre i påvente av en
avgjørelse om de skal gjenvinnes eller disponeres; for ytterligere å
forenkle dette, bør det anvendes egnet teknologi.

2. Transport og midlertidig lagring av tørre reststoffer i form
av støv, f.eks. kjelestøv og tørre reststoffer fra behandling av
avgasser, skal foregå i lukkede beholdere.

3. All varme generert ved forbrenningsprosesser bør brukes
i størst mulig grad.

4. Før avgjørelsen om framgangsmåten ved disponering eller
gjenvinning av reststoffer fra forbrenning tas, skal det utføres
egnede prøver for å fastslå de ulike forbrenningsreststoffenes
fysiske og kjemiske egenskaper og forurensningspotensial.
Analysene skal særlig omfatte den løselige del og tungmetaller.

Artikkel 10
1. Målekrav med henblikk på i samsvar med artikkel 11 å
overvåke parametere, vilkår og konsentrasjoner av forurensende
stoffer som er relevante for forbrenningsprosessen, skal fastlegges
i tillatelsen utstedt av vedkommende myndigheter, i vilkårene
tilknyttet tillatelsen eller i de relevante alminnelige bindende reglene
for målekrav.

2. Tillatelsen skal bare gis dersom søknaden viser at de
foreslåtte måleteknikker er i samsvar med vedlegg III. Verdiene av
konfidensintervallene (95 %) ved utslippsgrenseverdiene angitt i
artikkel 6 nr. 5 bokstav a) og i artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 1), 2), 3),
4) og 5) skal ikke overstige verdiene angitt i vedlegg III nr. 4.

Installasjonen og driften av det automatiserte overvåkingsutstyret
skal være underlagt kontroll og årlig ettersyn.

3. Prøvetakings- og målerutinene som skal brukes for å
oppfylle plikten til periodiske målinger av hvert enkelt
luftforurensende stoff og plasseringen av prøvetakings- og
målepunktene, skal angis i tillatelsen utstedt av vedkommende
myndigheter, i vilkårene tilknyttet tillatelsen eller i de relevante
alminnelige bindende reglene for prøvetakings- og målerutiner.

Kravene for periodiske målinger skal fastsettes av vedkommende
myndigheter i samsvar med vedlegg III.

Artikkel 11
1. Følgende målinger skal utføres ved forbrenningsanlegget i
samsvar med vedlegg III:

a) sammenhengende målinger av stoffene omhandlet i artikkel
6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a) og b),

b) sammenhengende målinger av følgende driftsparametere:

- temperatur som omhandlet i artikkel 6 nr. 2 og 4,

- oksygenkonsentrasjon, trykk, temperatur og
vanndampinnhold i avgassen,

c) minst to målinger per år av stoffene omhandlet i artikkel 7
nr. 1 bokstav c) og nr. 2; det skal imidlertid utføres én måling
hver andre måned i de tolv første driftsmånedene,

d) oppholdstid, relevant minstetemperatur og oksygeninnhold
for avgasser som angitt i artikkel 6 nr. 2 og 4 skal underkastes
passende kontroll minst én gang når forbrenningsanlegget
settes i drift, og under de mest ufordelaktige driftsforhold
som kan tenkes.

Den sammenhengende målingen av HF kan utelates dersom det
brukes behandlingsprosesser for HCl som sikrer at
utslippsgrenseverdien i henhold til artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 3)
og nr. 1 bokstav b) 3) ikke overskrides. I dette tilfellet skal utslipp
av HF underkastes periodiske målinger.

Den sammenhengende målingen av vanndampinnholdet er ikke
nødvendig dersom den innsamlede avgassen tørkes før utslippene
analyseres.

Målinger av forurensende stoffer oppført i artikkel 7 nr. 1 er ikke
nødvendig når tillatelsen bare gjelder forbrenning av farlig avfall
som ikke kan forårsake gjennomsnittsverdier av de forurensende

(1) EFT nr. L 20 av 26.1.1980, s. 43. Direktivet sist endret ved direktiv 91/692/EØF.
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stoffene som er høyere enn 10 % av utslippsgrenseverdiene
oppført i artikkel 7 nr. 1.

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16, så
snart det foreligger egnede måleteknikker innen Fellesskapet, vedta
fra hvilken dato det skal utføres sammenhengende målinger av
stoffene omhandlet i artikkel 7 nr. 1 bokstav c) og nr. 2 i samsvar
med vedlegg III.

2. Resultatene av målingene for å kontrollere at
utslippsgrenseverdiene og de veiledende verdier oppført i artikkel
6 og 7 overholdes, skal omregnes til følgende vilkår:

- temperatur 273 K, trykk 101,3 kPa, 11 % oksygen, tørr
gass,

- temperatur 273 K, trykk 101,3 kPa, 3 % oksygen, tørr gass,
bare i tilfelle forbrenning av spillolje som definert i direktiv
75/439/EØF.

Når det farlige avfallet forbrennes i en atmosfære anriket med
oksygen, kan resultatene av målingene standardiseres til et
oksygeninnhold som fastsettes av vedkommende myndigheter,
og som gjenspeiler de særlige forholdene i det enkelte tilfellet. I et
tilfelle omfattet av artikkel 3 nr. 3 skal resultatene av målingene
omregnes til et totalt oksygeninnhold etter reglene i vedlegg II.

Når utslippet av forurensende stoffer reduseres ved hjelp av
avgassbehandling, skal omregningen med hensyn til
oksygeninnholdet fastsatt i første ledd foretas bare dersom
oksygeninnholdet målt i samme tidsrom som for det aktuelle
forurensende stoffet overstiger det relevante standard-
oksygeninnholdet.

3. Utslippsgrenseverdiene overholdes dersom:

- alle dagsgjennomsnittsverdier ikke overstiger
utslippsgrenseverdiene oppført i artikkel 6 nr. 5 bokstav a)
og artikkel 7 nr. 1 bokstav a), og

alle halvtimesgjennomsnittsverdiene i løpet av året ikke
overstiger utslippsgrenseverdiene oppført i kolonne A i
artikkel 7 nr. 1 bokstav b), eller

97 % av halvtimesgjennomsnittsverdiene i løpet av året ikke
overstiger utslippsgrenseverdiene oppført i kolonne B i
artikkel 7 nr. 1 bokstav b),

- alle gjennomsnittsverdiene i prøvetakingsperioden nevnt i
artikkel 7 nr. 1 bokstav c) ikke overstiger utslippsgrense-
verdiene oppført i nevnte bokstav,

- bestemmelsene i artikkel 6 nr. 5 bokstav b) overholdes.

Gjennomsnittsverdiene som bestemmes i periodene omhandlet i
artikkel 12 nr. 2, skal ikke tas i betraktning ved vurderingen av om
grenseverdiene er overholdt.

Halvtimesgjennomsnittsverdiene og timinuttersgjennomsnitts-
verdiene skal bestemmes innenfor den effektive driftstiden
(herunder driftsstarts- og driftsstansperioder når farlig avfall
forbrennes) på grunnlag av de målte verdiene etter at verdien av
konfidensintervallet angitt i nr. 4 i vedlegg III er trukket fra.
Dagsgjennomsnittsverdiene skal bestemmes på grunnlag av disse
gyldige gjennomsnittsverdiene.

Gjennomsnittsverdiene i prøvetakingsperioden og, ved eventuelle
periodiske målinger av HF, gjennomsnittsverdiene for HF skal
bestemmes i samsvar med kravene i artikkel 10 nr. 3.

Artikkel 12
1. Dersom de utførte målingene viser at utslipps-
grenseverdiene fastsatt i dette direktiv er blitt overskredet, skal
vedkommende myndigheter straks underrettes om dette. Så lenge
det berørte anlegget ikke klarer å overholde utslipps-
grenseverdiene, skal det ikke fortsette å tilføre farlig avfall før
vedkommende myndigheter tillater at tilførselen av slikt avfall
gjenopptas.

2. Vedkommende myndigheter skal fastsette det lengste
tillatte tidsrom for enhver teknisk uunngåelig stans, forstyrrelse
eller svikt i forbindelse med rense- eller måleutstyret der
konsentrasjoner i utslipp av de regulerte stoffene i luft kan
overskride de fastsatte utslippsverdiene. Anlegget skal under
ingen omstendighet fortsette å forbrenne farlig avfall uavbrutt i et
tidsrom på mer enn fire timer; dessuten må den totale driftstiden
under slike forhold i løpet av ett år være under 60 timer.

I tilfelle sammenbrudd skal operatøren så snart det er praktisk
gjennomførbart, redusere eller stanse driften inntil normal drift
kan gjenopptas. I anlegg omhandlet i artikkel 3 nr. 3 skal tilførsel
av farlig avfall stanses.

Det totale støvinnholdet i utslipp skal under ingen omstendighet
overstige 150 mg/m3 uttrykt som halvtimesgjennomsnitt; dessuten
skal utslippsgrenseverdien fastsatt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 2)
og nr. 1 bokstav b) 2) ikke overskrides. Alle andre vilkår omhandlet
i artikkel 6 skal overholdes.

Artikkel 13
1. Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse på
eksisterende forbrenningsanlegg innen tre år og seks måneder
etter datoen angitt i artikkel 18 nr. 1.

2. Operatøren kan imidlertid underrette vedkommende
myndigheter innen seks måneder etter datoen angitt i artikkel 18
nr. 1 om at det eksisterende anlegget ikke vil bli drevet i mer enn
20 000 timer i løpet av et tidsrom på høyst fem år fra operatørens
underretning, før det vil bli stanset endelig. I dette tilfellet får
bestemmelsene i nr. 1 ikke anvendelse.

Artikkel 14
Innen 31. desember 2000 skal Kommisjonen, særlig på bakgrunn
av den forventede teknologiske utvikling, erfaring med driften av
anleggene og miljøkrav, framlegge for Rådet, på grunnlag av
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erfaringen med anvendelsen av direktivet og av utviklingen som
har funnet sted innen teknikker for utslippskontroll, en rapport
med forslag til revisjon av utslippsgrenseverdiene og de tilknyttede
bestemmelser omhandlet i dette direktiv.

Utslippsgrenseverdier fastsatt som følge av slik revisjon får ikke
anvendelse på eksisterende forbrenningsanlegg før 31. desember
2006.

Artikkel 15
Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16
vedta de endringer som er nødvendige for å tilpasse bestemmelsene
i artikkel 10-12 og vedlegg I-III til den tekniske utvikling.

Artikkel 16
1. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens
representant.

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, med mindre Rådet med simpelt flertall har forkastet
tiltakene.

Artikkel 17
Rapportene om gjennomføringen av dette direktiv skal utarbeides
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 i direktiv 91/692/EØF.
Den første rapporten skal omfatte den første hele treårsperioden
etter at dette direktiv er trådt i kraft.

Artikkel 18
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 31.
desember 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. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten
til de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 19
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 20
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 1994.

For Rådet

A. MERKEL

Formann



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende03.10.1996 Nr.45/0087

VEDLEGG I

EKVIVALENTFAKTORER FOR DIOKSINER OG DIBENZOFURANER

For bestemmelse av summen av verdier omhandlet i artikkel 7 nr. 2 skal massekonsentrasjonen av
følgende dioksiner og dibenzofuraner multipliseres med følgende ekvivalentfaktorer før sammenlegging
(ved bruk av begrepet toksiske ekvivalenter):

Toksisk
ekvivalent-

faktor

2,3,7,8 - Tetraklordibenzodioksin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 - Pentaklordibenzodioksin (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 - Heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 - Heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 - Heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptaklordibenzodioksin (HpCDD) 0,01

- Oktaklordibenzodioksin (OCDD) 0,001
2,3,7,8 - Tetraklordibenzofuran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 - Pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8 - Pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8 - Heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0,01

- Oktaklordibenzofuran (OCDF) 0,001
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VEDLEGG II

BESTEMMELSE AV UTSLIPPSGRENSEVERDIER OG VEILEDENDE VERDIER FOR
MEDFORBRENNING AV FARLIG AVFALL

Grenseverdi eller veiledende verdi for hvert enkelt forurensende stoff og for karbonmonoksid i avgassen
fra medforbrenningen av farlig avfall skal beregnes slik:

V
avfall

 x C
avfall

 + V
pros

 x C
pros

                                                           = C
V

avfall
 + V

pros

V
avfall

: avgassvolumet fra forbrenning av farlig avfall bestemt bare ut fra avfallet med lavest brennverdi
angitt i tillatelsen og omregnet til vilkårene i artikkel 11 nr. 2.

Dersom varmeavgivningen fra forbrenningen av farlig avfall ligger på under 10 % av den totale
varmeavgivningen i anlegget, skal V

avfall
 beregnes ut fra en (antatt) mengde avfall som ved

forbrenning der den totale varmeavgivning er konstant, ville ha avgitt en varme tilsvarende
10 % av varmeavgivningen.

C
avfall

: utslippsgrenseverdier fastsatt for anlegg som er beregnet på forbrenning av bare farlig avfall
(minst utslippsgrenseverdiene og den veiledende verdien for forurensende stoffer og
karbonmonoksid som fastsatt i artikkel 7 nr. 1 og 2 og i artikkel 6 nr. 5).

V
pros

: avgassvolumet fra prosessen i anlegget, herunder forbrenningen av tillatt brensel som normalt
brukes i anlegget (unntatt farlig avfall), bestemt på grunnlag av oksygeninnhold som utslippene
skal omregnes til som fastsatt i Fellesskapets regelverk eller nasjonal lovgivning. Ved manglende
regler for denne anleggstype skal det virkelige oksygeninnholdet i avgassen uten uttynning
ved tilførsel av luft som er unødvendig for prosessen, benyttes. Omregningen til andre vilkår
er omhandlet i artikkel 11 nr. 2.

C
pros

: utslippsgrenseverdier for de relevante forurensende stoffer og karbonmonoksid i røykgassen
fra anlegg som ved brenning av tillatt brensel som normalt brukes (unntatt farlig avfall),
oppfyller nasjonale lover og forskrifter for slike anlegg. Dersom slike bestemmelser mangler,
brukes utslippsgrenseverdiene fastsatt i tillatelsen. Dersom det ikke er fastsatt verdier i
tillatelsen, skal de reelle konsentrasjonene brukes.

C: total utslippsgrenseverdi eller veiledende verdi for CO og relevante forurensende stoffer som
erstatter utslippsgrenseverdiene og den veiledende verdien fastsatt i artikkel 6 nr. 5 og i
artikkel 7 nr. 1 og 2. Det totale oksygeninnholdet som erstatter oksygeninnholdet ved
omregningen i artikkel 6 og 7, beregnes på grunnlag av ovennevnte innhold idet det tas hensyn
til delvolumene.

Det skal ikke tas hensyn til forurensende stoffer og CO som ikke stammer direkte fra forbrenningen av
farlig avfall eller forbrenningen av brensel (f.eks. fra materialer som er nødvendige for produksjon eller fra
produkter) og dessuten CO som er et direkte resultat av slik forbrenning, dersom

- de større konsentrasjonene av CO i forbrenningsgassen er nødvendig for produksjonsprosessen, og

- C
avfall

 (som definert ovenfor) for dioksiner og furaner er oppfylt.

Tatt i betraktning at det er tillatt å medforbrenne farlig avfall, skal den samlede utslippsgrenseverdien (C)
beregnes på en slik måte at utslippene til miljøet blir lavest mulig.
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VEDLEGG III

MÅLETEKNIKKER

1. Målinger for bestemmelse av konsentrasjoner av luftforurensende stoffer i avgasskanaler skal være
representative.

2. Prøvetaking og analyser av alle forurensende stoffer, herunder dioksiner og furaner samt
referansemålemetoder for å kalibrere automatiserte målesystemer, skal utføres etter CEN-standarder
som er utarbeidet på oppdrag fra Kommisjonen. Inntil CEN-standarder foreligger, får nasjonale
standarder anvendelse.

3. Framgangsmåten for overvåking av dioksiner og furaner kan bare godkjennes dersom
deteksjonsgrensen for prøvetaking og analyse av de enkelte dioksiner og furaner er tilstrekkelig lav
til å kunne gi et meningsfullt resultat uttrykt i toksisitetsekvivalenter.

4. Verdien av konfidensintervaller på 95 % bestemt ved utslippsgrenseverdiene skal ikke overstige
følgende prosentandeler av utslippsgrenseverdiene:

Karbonmonoksid [artikkel 6 nr. 5 bokstav a)]: 10 %

Svoveldioksid [artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 5)]: 20 %

Totalt støv [artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 1)]: 30 %

Totalt organisk karbon [artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 2)] 30 %

Hydrogenklorid [artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 3)]: 40 %
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.805 - Telecom-2)

1. Kommisjonen mottok 17.9.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der British Telecommunications plc (BT) og
NS Groep N.V. (NSG), et datterselskap av N.V. Nederlandse Spoorwegen, oppnår felles kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Telecom-2, ved kjøp av aksjer i et
nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- BT: levering av telekommunikasjonstjenester og -utstyr,

- NSG: passasjer- og godstransport med jernbane.

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 ble offentliggjort i
EFT nr. C 279 av 25.9.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.805 - Telecom-2, 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/45/07
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.827 - DBKom)

1. Kommisjonen mottok 20.9.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Mannesmann AG og Deutsche
Bahn AG overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
foretaket DBKom Gesellschaft für Telekommunikation mbH & Co. KG.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Mannesmann AG: mekanisk verkstedindustri, bildeler, telekommunikasjon, stålrør,

- Deutsche Bahn AG: jernbanevirksomhet,

- DBKom Gesellschaft für Telekommunikation mbH & Co. KG: teletjenester.

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 ble offentliggjort
i EFT nr. C 285 av 28.9.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.827 - DBKom, 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/45/08
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