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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
98/EØS/48/01

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 21/98
av 27. mars 1998

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering)
EØS-KOMITEEN HAR Artikkel 1
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

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

396 R 0522: Kommisjonsforordning (EF) nr. 522/96 av
26. mars 1996 (EFT nr. L 77 av 27.3.1996, s. 10),

-

397 R 0314: Kommisjonsforordning (EF) nr. 314/97 av
20. februar 1997 (EFT nr. L 51 av 21.2.1997, s. 34).”

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
64/97 av 4. oktober 1997(1).
Kommisjonsforordning (EF) nr. 522/96 av 26. mars 1996 om
endring av kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere
regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater,
omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91, og om endring av
forordning (EF) nr. 529/95 om utsettelse av fristen for anvendelse
av artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på
landbruksprodukter og næringsmidler, med hensyn til import fra
visse tredjestater(2) skal innlemmes i avtalen.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 314/97 av 20. februar 1997 om
endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for
gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater,
omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på
landbruksprodukter og næringsmidler(3) skal innlemmes i
avtalen -

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 522/96 og nr. 314/97
på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

BESLUTTET FØLGENDE:
Utferdiget i Brussel, 27. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
(1)

EFT nr. L 30 av 5.2.1998, s. 35, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 5 av
5.2.1998, s. 126.

(2)

EFT nr. L 77 av 27.3.1996, s. 10.

(3)

EFT nr. L 51 av 21.2.1997, s. 34.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 522/96

00

av 26. mars 1996
om endring av kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler
for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i
forordning (EØF) nr. 2092/91, og om endring av forordning (EF) nr. 529/95
om utsettelse av fristen for anvendelse av artikkel 11 nr. 1 i forordning
(EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og
næringsmidler, med hensyn til import fra visse tredjestater(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning nr. 2092/91 av 24. juni 1991
om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik
angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1 ), sist endret
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 418/96(2 ), særlig artikkel 11,
og

Flere tredjestater har oversendt Kommisjonen en anmodning om
å bli oppført på listen over tredjestater fastsatt i artikkel 11 nr. 1
i forordning (EØF) nr. 2092/91 samt opplysningene som kreves
i henhold til artikkel 2 nr. 2 i kommisjonsforordning (EØF) nr.
94/92(5 ).
En gjennomgåelse av opplysningene og den påfølgende drøfting
med nevnte staters myndigheter har vist at kravene i visse av
statene er likeverdige med kravene som følger av Fellesskapets
regelverk.

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å fastsette en hensiktsmessig overgangsperiode
for gjennomføringen av endringene som innføres ved denne
forordning.

I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 kan
produkter importert fra en tredjestat markedsføres bare dersom
de opprinnelig kommer fra en tredjestat som er oppført på en
liste opprettet i samsvar med vilkårene i nr. 2 i nevnte artikkel.

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

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 529/95(3 ) ble fristen for
anvendelse av artikkel 11 nr. 1 utsatt til 1. mars 1996 med hensyn
til import fra visse tredjestater, i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 16 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 erstattes med vedlegget
til denne forordning.

I artikkel 1 nr. 29 og 30 i rådsforordning (EF) nr. 1935/95(4 ) ble
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2092/91 presisert med
hensyn til sammenhengen mellom Fellesskapets importordning i
henhold til artikkel 11 nr. 1 og den nasjonale importordningen
nevnt i artikkel 11 nr. 6.

I artikkel 1 i forordning (EF) nr. 529/95 endres «tolv måneder» til
«tjuefire måneder».

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 77 av 27.3.1996, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/98 av 27. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(5)

(1)

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

(2)

EFT nr. L 59 av 8.3.1996, s. 10.

(3)

EFT nr. L 54 av 10.3.1995, s. 10.

(4)

EFT nr. L 186 av 5.8.1995, s. 1.

Artikkel 2

EFT nr. L 11 av 17.1.1992, s. 14.
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Artikkel 3

Nr.48/3

Den får anvendelse fra 1. mars 1996. Imidlertid skal
bestemmelsene i artikkel 1 tre i kraft først 1. mars 1997.

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 26. mars 1996.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
«VEDLEGG
LISTE OVER TREDJESTATER SAMT TILHØRENDE OPPLYSNINGER

ARGENTINA
1.

Produktkategorier: a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og b) næringsmidler som
hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse i henhold til artikkel 1
nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 a) og ingrediensene framstilt etter økologiske
produksjonsmetoder i produkter i kategori 1 b) er framstilt i Argentina.

3.

Kontrollorgan: «Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios
Orgánicos SRL» (Argencert).

4.

Organ som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 28. februar 2001.

AUSTRALIA
1.

Produktkategorier: a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og b) næringsmidler som
hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse i henhold til artikkel 1
nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 a) og ingrediensene framstilt etter økologiske
produksjonsmetoder i produkter i kategori 1 b) er framstilt i Australia.

3.

Kontrollorgan: «Australian Quarantine and Inspection Service» (AQUIS).

4.

Organ som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 28. februar 2001.

UNGARN
1.

Produktkategorier: a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og b) næringsmidler som
hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse i henhold til artikkel 1
nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2.

Opprinnelse: produktene er framstilt i Ungarn.

3.

Kontrollorgan: «Biokultura Association».

4.

Organ som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 28. februar 2001.

19.11.1998
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ISRAEL
1.

Produktkategorier: a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og b) næringsmidler som
hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse i henhold til artikkel 1
nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 a) og ingrediensene framstilt etter økologiske
produksjonsmetoder i produkter i kategori 1 b) er framstilt i Israel.

3.

Kontrollorgan: Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection (DDPI)
eller Ministry of Industry and Trade, Food and Vegetable Products, Export Foodstuffs Inspection
Service.

4.

Organ som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 28. februar 2001.

SVEITS
1.

Produktkategorier: a) ubearbeidede landbruksprodukter og b) næringsmidler som hovedsakelig
består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse i henhold til artikkel 1 nr. 1 i forordning
(EØF) nr. 2092/91.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 a) og ingrediensene framstilt etter økologiske
produksjonsmetoder i produkter i kategori 1 b) er framstilt i Sveits.

3.

Kontrollorgan: «Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen» (VSBLO) eller
«Institut für Marktökologie» (IMO).

4.

Organ som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 28. februar 2001.»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 314/97

00

av 20. februar 1997
om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for
gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i
forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og
næringsmidler(*)
KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni
1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter
og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1 ),
sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 418/96(2 ), særleg
artikkel 11, og
ut frå desse synsmåtane:
I medhald av artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 kan
produkt som er importerte frå ein tredjestat, marknadsførast
berre dersom dei opphavleg kjem frå ein tredjestat som er oppførd
i ei liste som er utarbeidd i samsvar med vilkåra i nr. 2 i den
førnemnde artikkelen. Denne lista er oppførd i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3 ), sist endra ved
forordning (EF) nr. 522/96(4 ).

av Nederland tidlegare, og Kommisjonen har bore ønsket fram
for dei ungarske styresmaktene. Ungarn har godkjent at dette
kontrollorganet vert oppført.
Granskinga av dei opplysningane som er sende over, har synt at
krava er jamgode med dei krava som følgjer av regelverket til
Fellesskapet.
Av omsyn til klarleiken bør det i denne forordninga takast med ei
fullstendig liste over dei tredjestatane som er godkjende i medhald
av ordninga i artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91.
For at ordninga skal kunne gjennomførast i kvar einskild tredjestat,
er det naudsynt å peike ut dei organa som har ansvaret for å
utferde det kontrollsertifikatet som er nemnt i artikkel 11 nr. 1
bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91.
Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er nemnt i artikkel 14 i forordning
(EØF) nr. 2092/91 VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Argentina, Ungarn og Sveits har bede Kommisjonen om å endre
vilkåra for oppføringa deira i den lista som er fastsett i artikkel 11
nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91, og har sendt over dei
opplysningane som krevst i medhald av artikkel 2 nr. 2 i forordning
(EØF) nr. 94/92.

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 vert bytt ut med vedlegget
til denne forordninga.
Artikkel 2

Nederland har bede om at SKAL vert lagt til som eit av
kontrollorgana i Ungarn. Dette kontrollorganet er vorte vurdert

Denne forordninga tek til å gjelde 1. mars 1997.
Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 20. februar 1997.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen
(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 51 av 21.2.1997, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/98 av 27. mars 1998 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)

TEF nr. L 198 av 22.7.1991, s. 1.

(2)

TEF nr. L 59 av 8.3.1996, s. 10.

(3)

TEF nr. L 11 av 17.1.1992, s. 14.

(4)

TEF nr. L 77 av 27.3.1996, s. 10.
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VEDLEGG
«VEDLEGG
LISTE OVER TREDJESTATER OG TILHØRENDE OPPLYSNINGER
ARGENTINA
1.

Produktkategorier:
a)

ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EØF) nr. 2092/91,

b)

næringsmidler som hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse
i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske
produksjonsmetoder i produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Argentina.

3.

Kontrollorganer: Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios
Orgánicos SRL (Argencert) og Organización Internacional Agropecuaria (OIA).

4.

Organer som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 30. juni 2000.

AUSTRALIA
1.

Produktkategorier:
a)

ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EØF) nr. 2092/91,

b)

næringsmidler som hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse
i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske
produksjonsmetoder i produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Australia.

3.

Kontrollorgan: Australian Quarantine and Inspection Service (AQUIS).

4.

Organ som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 30. juni 2000.

UNGARN
1.

Produktkategorier:
a)

ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EØF) nr. 2092/91,

b)

næringsmidler som hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse
i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91.
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2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske
produksjonsmetoder i produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Ungarn.

3.

Kontrollorganer: Biokultura Association og SKAL.

4.

Organer som utsteder sertifikatet: Biokultura Association og SKAL (kontoret i Ungarn).

5.

Frist for oppføring: 30. juni 1998.

ISRAEL
1.

Produktkategorier:
a)

ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EØF) nr. 2092/91,

b)

næringsmidler som hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse
i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske
produksjonsmetoder i produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Israel.

3.

Kontrollorganer: Ministry of Agriculture, Plant Protection and Inspection Services (PPIS), eller
Ministry of Industry and Trade, Food and Vegetable Products, Export Foodstuffs Inspection
Service.

4.

Organer som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 30. juni 2000.

SVEITS
1.

2.

Produktkategorier:
a)

ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EØF) nr. 2092/91,

b)

næringsmidler som hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse
i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske
produksjonsmetoder i produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Sveits eller importert til Sveits
—

fra Det europeiske fellesskap,

—

fra en tredjestat i henhold til en ordning ansett som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91, eller

—

fra en tredjestat der en medlemsstat i Det europeiske fellesskap i samsvar med bestemmelsene
i artikkel 11 nr. 6 i forordning (EØF) nr. 2092/91 har godkjent at det samme produktet er
framstilt og kontrollert i nevnte tredjestat på de samme vilkår som dem som er anerkjent i
medlemsstaten.

3.

Kontrollorganer: Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen (VSBLO),
Institut für Marktökologie (IMO) og Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FIBL).

4.

Organer som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 30. juni 1998.»
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98/EØS/48/02

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 23/98
av 31. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

“-

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:

396 D 0732: Beslutning nr. 158 av 27. november 1995
(E 201 - E 215) (EFT nr. L 336 av 27.12.1996, s. 1).”
Artikkel 2

Teksten til beslutning nr. 158 på islandsk og norsk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.
Artikkel 3

Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
82/97 av 12. november 1997(1).
Beslutning nr. 158 av 27. november 1995 om de blanketter som
skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.
1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 201 - E 215)(2), vedtatt av De
europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for
vandrearbeidere, skal innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. april 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg VI nr. 3.23 (beslutning nr. 130) skal nytt
strekpunkt lyde:

Utferdiget i Brussel, 31. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 134 av 7.5.1998, s. 10, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av
7.5.1998, s. 77.

(2)

EFT nr. L 336 av 27.12.1996, s. 1.
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BESLUTNING nr. 158
av 27. november 1995
om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 201-E 215)(*)98/EØS/48/15
(Tekst som er relevant for EØS)

(96/732/EF)
DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE HAR under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer
som flytter innenfor Fellesskapet, som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål som oppstår
i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,
under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972, som pålegger den
å utarbeide blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser og andre dokumenter som er
nødvendige for anvendelsen av forordningene,
under henvisning til beslutning nr. 130 av 17. oktober 1985 om utarbeiding og tilpasning av de blanketter
som skal benyttes ved anvendelsen av forordningene, og
ut fra følgende betraktninger:
Det er nødvendig å foreta en tilpasning av disse blankettene for å ta hensyn til rådsforordning (EØF) nr.
1248/92 om endring av bestemmelsene om fastsettelse og beregning av pensjoner.
Vedlegg VI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, tilpasset ved
protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 innenfor
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
Ved beslutning truffet av EØS-komiteen vil de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, bli tilpasset og anvendt innenfor Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde.
Av praktiske grunner bør det benyttes identiske blanketter innenfor Fellesskapet og Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde.
Det er nødvendig å foreta en tilpasning av disse blankettene med sikte på anvendelse i Fellesskapet
utvidet med Østerrike, Finland og Sverige.
Det er nødvendig å foreta en tilpasning av disse blankettene for å ta hensyn til endringer i medlemsstatenes
nasjonale lovgivning.
Språket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den administrative kommisjons rekommandasjon
nr. 15 -

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 336, 27.12.1996, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/98 av
31. mars 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:
1.

Blankettene E 201-E 215 som er gjengitt i beslutning nr. 130 av 17. oktober 1985, skal erstattes med
vedlagte blanketter med følgende endringer:
a)

blankett E 201, E 202, E 203, E 204, E 205 (for Belgia, Danmark, Tyskland, Hellas, Spania,
Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal og Det forente kongerike), E 206, E
207, E 210, E 211, E 212, E 213 og E 215 endres,

b)

blankett E 208, E 209 og E 214 utgår,

c)

blankett E 205 (for Østerrike, Finland, Sverige, Island, Liechtenstein og Norge) innføres.

2.

De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille vedlagte blanketter til rådighet for berørte
parter (berettigede personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.).

3.

Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk og være slik utformet at de ulike
språkversjoner er helt sammenfallende, slik at enhver mottaker (berettiget person, institusjon,
arbeidsgiver osv.) kan motta en blankett som er trykt på vedkommendes eget språk.

4.

Denne beslutning trer i kraft den første dag i måneden etter at den er kunngjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

President for Den administrative kommisjon
Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA
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98/EØS/48/03

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 24/98
av 27. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

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

4.

Nr. 3.39 (beslutning nr. 156) blir nr. 3.42, og nr. 3.40
(beslutning nr. 160) til nr. 3.43 (beslutning nr. 163) blir
henholdsvis nr. 3.44 til nr. 3.47.

5.

Etter nr. 3.38 (beslutning nr. 151) skal nytt nr. 3.39, 3.40 og
3.41 lyde:

ut fra følgende betraktninger:

“3.39

394 X 0604: Beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993
om de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71
og (EØF) nr. 574/72 (E 001, E 103 til E 127) (EFT
nr. L 244 av 19.9.1994, s. 22).

3.40

394 X 0605: Beslutning nr. 154 av 8. februar 1994
om de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71
og (EØF) nr. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (EFT
nr. L 244 av 19.9.1994, s. 123).

3.41

395 D 0353: Beslutning nr. 155 av 6. juli 1994 om
de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen
av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr.
574/72 (E 401 til E 411) (EFT nr. L 209 av 5.9.1995,
s. 1).”

Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
82/97 av 12. november 1997(1).
Beslutning nr. 164 av 27. november 1996 om de blanketter som
skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.
1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101 og E 102)(2), vedtatt av De
europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for
vandrearbeidere, som erstatter beslutning nr. 130, skal innlemmes
i avtalen.
Som følge av at beslutning nr. 130 erstattes med beslutning nr.
164, bør beslutning nr. 144, nr. 153, nr. 154, nr. 155 og nr. 158
oppføres i kronologisk rekkefølge BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg VI gjøres følgende endringer:
1.

Avtalens vedlegg VI nr. 3.23 (beslutning nr. 130) utgår.

2.

Nr. 3.24 (beslutning nr. 132) til nr. 3.34 (beslutning nr. 142)
blir henholdsvis nr. 3.23 til nr. 3.33.

3.

Etter nr. 3.33 (beslutning nr. 142) skal nytt nr. 3.34 lyde:

6.

Etter nr. 3.42 (beslutning nr. 156) skal nytt nr. 3.43 lyde:
“3.43

396 D 0732: Beslutning nr. 158 av 27. november
1995 om de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71
og (EØF) nr. 574/72 (E 201 til E 215) (EFT nr.
L 336 av 27.12.1996, s. 1).”
Artikkel 2

“3.34

391 X 0140: Beslutning nr. 144 av 9. april 1990
om de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71
og (EØF) nr. 574/72 (E 401 - E 410 F) (EFT nr.
L 71 av 18.3.1991, s. 1).”

(1)

EFT nr. L 134 av 7.5.1998, s. 10, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av
7.5.1998, s. 77.

(2)

EFT nr. L 216 av 8.8.1997, s. 85.

I avtalens vedlegg VI etter nr. 3.47 (beslutning nr. 163) skal nytt
nr. 3.48 lyde:
“3.48

397 D 0533: Beslutning nr. 164 av 27. november
1996 om de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71
og (EØF) nr. 574/72 (E 101 og E 102) (EFT nr.
L 216 av 8.8.1997, s. 85).”
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Artikkel 3

Artikkel 5

Teksten til beslutning nr. 164 på islandsk og norsk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

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

Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 1. april 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
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BESLUTNING nr. 164
av 27. november 1996
om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101 og E 102)(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

(97/533/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE HAR under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer
som flytter innenfor Fellesskapet(1 ), som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål som
oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,
under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for
gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,
selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(2 ), som pålegger
den å utarbeide blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser og andre dokumenter
som er nødvendige for anvendelsen av forordningene, og
ut fra følgende betraktninger:
Det er nødvendig å foreta en tilpasning av disse blankettene for å ta hensyn til beslutning nr. 162.
Det er nødvendig å foreta en tilpasning av disse blankettene med sikte på anvendelse i Fellesskapet
utvidet med Østerrike, Finland og Sverige.
Vedlegg VI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, endret ved
protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 innenfor Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde.
Ved beslutning truffet av EØS-komiteen vil de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av forordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, bli tilpasset og anvendt innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.
Av praktiske grunner bør det benyttes identiske blanketter innenfor Fellesskapet og Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde.
Språket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den administrative kommisjons rekommandasjon
nr. 15 TRUFFET DENNE BESLUTNING:
1.

Blankettene E 101 og E 102 som er gjengitt i beslutning nr. 130 av 17. oktober 1985, skal erstattes
med vedlagte blanketter.

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 216, 8.8.1997, s. 85, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/98 av
27. mars 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT nr. L 149 av 5.7.1971, s. 2.

(2)

EFT nr. L 74 av 27.3.1972, s. 1.
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2.

De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille vedlagte blanketter til rådighet for berørte parter (berettigede
personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.).

3.

Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk og være slik utformet at de ulike språkversjoner er helt
sammenfallende, slik at enhver mottaker (berettiget person, institusjon, arbeidsgiver osv.) kan motta en blankett
som er trykt på vedkommendes eget språk.

4.

Denne beslutning, som erstatter beslutning nr. 130 av 17. oktober 1985, får anvendelse fra den første dag i måneden
etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

President for Den administrative kommisjon
Denis CROWLEY
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
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00
98/EØS/48/04

nr. 25/98
av 27. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

EØS-KOMITEEN HAR -

b)

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

henvisningen til traktaten i artikkel 27 bokstav a) skal
med hensyn til EFTA-statene forstås som en
henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol,

c)

i artikkel 27 nr. 2 tilføyes følgende:

ut fra følgende betraktninger:

a)

Dersom framgangsmåten fastsatt i nr. 3 og 4
påberopes i en sak som omfatter en eller flere
nasjonale tilsynsmyndigheter i EFTA-statene,
skal under-retningen rettes til den nasjonale
tilsynsmyndighet og EFTAs overvåkningsorgan.

b)

Dersom framgangsmåten fastsatt i nr. 3 og 4
påberopes i en sak som omfatter to eller flere
nasjonale tilsynsmyndigheter i både en EU-stat
og en EFTA-stat, skal underretningen rettes til
de nasjonale tilsynsmyndigheter, Kommisjonen
og EFTAs overvåkningsorgan.

Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
106/97 av 17. desember 1997(1).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember
1995 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP)
på telefontjenesten(2) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XI etter nr. 5b (rådsdirektiv 92/44/EØF) skal
nytt nr. 5c lyde:

d)

i artikkel 27 nr. 3 tilføyes følgende:
a)

Dersom den nasjonale tilsynsmyndighet eller
EFTAs overvåkningsorgan etter å ha mottatt en
underretning i henhold til nr. 2 bokstav a), finner
at det er grunnlag for en grundigere undersøkelse,
kan de framlegge saken for en arbeidsgruppe
sammensatt av representanter for EFTA-statene
og deres ansvarlige tilsyns-myndigheter samt
én representant for EFTAs overvåkningsorgan
som leder for arbeidsgruppen. Lederen skal,
dersom han finner det godtgjort at alle rimelige
tiltak er truffet på nasjonalt plan, iverksette en
framgangsmåte som oppfyller tilsvarende krav
som dem som er fastsatt i artikkel 27 nr. 4.

b)

Dersom en nasjonal tilsynsmyndighet,
Kommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan
etter å ha mottatt en underretning i henhold til
nr. 2 bokstav b), finner at det er grunnlag for en
grundigere undersøkelse, kan de framlegge saken
for EØS-komiteen. EØS-komiteen kan, dersom

“5c. 395 L 0062: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF
av 13. desember 1995 om anvendelse av vilkår for tilgang til
åpne telenett (ONP) på telefontjenesten (EFT nr. L 321 av
30.12.1995, s. 6).
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasninger:
a) i) Liechtenstein skal treffe de nødvendige tiltak for å
etterkomme dette direktiv innen 1. januar 1998,
ii) ved utløpet av overgangsperioden for Liechtenstein
fastsatt i punkt i) skal EØS-komiteen ta situasjonen
opp til ny vurdering med sikte på mulige nødvendige
justeringer for å ta hensyn til vilkårene for driften av
det faste offentlige telefonnett i Liechtenstein. Liechtenstein forplikter seg likevel til i mellomtiden å gjøre
sitt ytterste for å sikre at bestemmelsene i dette direktiv
overholdes på dets territorium i størst mulig grad,

(1)

EFT nr. L 193 av 9.7.1998, s. 69, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av
9.7.1998, s. 161.

(2)

EFT nr. L 321 av 30.12.1995, s. 6.
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den finner det godtgjort at alle rimelige tiltak er
truffet på nasjonalt plan, nedsette en
arbeidsgruppe sammensatt av et likt antall
representanter for EFTA-statene og deres
ansvarlige nasjonale tilsynsmyndigheter på den
ene siden og et likt antall representanter for EUs
medlemsstater og deres ansvarlige tilsynsmyndigheter på den andre siden, samt
representanter for EFTAs over-våkningsorgan
og Kommisjonen. EØS-komiteen skal også
utnevne lederen for arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen skal iverksette en framgangsmåte som oppfyller tilsvarende krav som dem
som er fastsatt i artikkel 27 nr. 4.”

Nr.48/165

Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. april 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
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av 13. desember 1995
om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på
telefontjenesten(*)

og det faste offentlige telefonnett i en enkelt medlemsstat
med henblikk på å opprette et komplett sett av tjenester på
fellesskapsplan. Dette direktiv får ikke anvendelse på
direkte sammenkopling mellom operatører av offentlige
mobiltelefontjenester.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),

5)

Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenester eller
tilleggstjenester som stilles til rådighet på netttermineringspunkter som befinner seg utenfor Fellesskapet.

6)

I kommisjonsdirektiv 90/388/EØF av 28. juni 1990 om
konkurranse på markedene for teletjenester(5 ) kreves det
at medlemsstatene opphever eneretten til å yte andre
teletjenester enn telefontjenesten. Direktivet får ikke
anvendelse på teleks-, mobiltelefon- og personsøkertjenesten.

7)

Enkelte medlemsstater har opphevet eneretten til å yte
telefontjenester og til det offentlige telenett. Disse
medlemsstatene bør sørge for at alle brukere kan abonnere
på harmoniserte telefontjenester i samsvar med dette
direktiv. Bestemmelsene i dette direktiv bør ikke hindre
adgangen til markedene for telefontjenester eller tilgangen
til det offentlige telenett.

8)

Telefontjenesten har fått en samfunnsmessig og økonomisk
betydning, og alle i Fellesskapet bør ha rett til å abonnere
på denne tjenesten. I henhold til prinsippet om ikkediskriminering bør telefontjenesten tilbys og på forespørsel
stilles til rådighet for alle brukere, uten forskjellsbehandling.
Prinsippet om ikke-diskriminering gjelder blant annet
oppkoplingsmuligheter, takster, kvaliteten på tjenesten,
leveringstid, rettferdig fordeling av kapasitet i tilfelle
knapphet, reparasjonstid, tilgjengelighet på nettinformasjon
og kunderelevante opplysninger, med forbehold for
gjeldende lovgivning om sikring av persondata og vern av
privatlivets fred.

(5)

EFT nr. L 192 av 24.7.1990, s. 10. Direktivet endret ved direktiv 94/46/EF
(EFT nr. L 268 av 19.10.1994, s. 15).

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 ),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3 ) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I rådsdirektiv 90/387/EØF av 28. juni 1990 om opprettelse
av et indre marked for teletjenester ved gjennomføring av
tilgang til åpne telenett (ONP)(4 ) er det fastsatt at det bl.a.
skal vedtas et særdirektiv der det fastsettes vilkår for tilgang
til åpne telenett for telefontjenesten.
I henhold til nevnte direktiv får vilkårene for tilgang til åpne
telenett anvendelse på offentlige telenett og eventuelt på
offentlige teletjenester. Anvendelsen av vilkår for tilgang til
åpne telenett på telefontjenesten bør heretter også omfatte
anvendelsen av vilkår for tilgang til åpne telenett på nettet
som tjenesten ytes gjennom.

3)

Vilkårene for tilgang til åpne telenett med hensyn til adgang
til og bruk av faste offentlige telefonnett og -tjenester bør få
anvendelse på all netteknologi som i dag anvendes i
medlemsstatene, herunder analoge telefonnett, digitale nett
og digitale flertjenestenett (ISDN).

4)

Dette direktiv får ikke anvendelse på mobiltelefontjenester.
Det får imidlertid anvendelse på bruk av faste offentlige
telefonnett av operatører av offentlige mobiltelefontjenester,
særlig når det gjelder sammenkopling av mobiltelefonnett

(*)

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 321 av 30.12.1995, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/98 av 27. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester),
se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
EFT nr. C 122 av 18.5.1995, s. 4.

(2)

EFT nr. C 236 av 11.9.1995, s. 38.

(3)

Europaparlamentsuttalelse av 16. mai 1995 (EFT nr. C 151 av 19.6.1995,
s. 27), Rådets felles holdning av 12. juli 1995 (EFT nr. C 281 av 25.10.1995,
s. 19), Europaparlamentsbeslutning av 26. oktober 1995 (EFT nr. C 308
av 20.11.1995) og rådsbeslutning av 27. november 1995.
EFT nr. L 192 av 24.7.1990, s. 1.

(4)
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I samsvar med direktiv 90/388/EØF skal medlemsstater
som opprettholder eneretter til å etablere og drive offentlige
telenett, treffe de nødvendige tiltak for å offentliggjøre
gjeldende vilkår for adgang til og bruk av nett og sikre at
disse vilkårene er objektive og ikke virker diskriminerende.
Det er nødvendig å harmonisere hvilke spesifikasjoner som
skal offentliggjøres, og i hvilken form dette skal skje, for å
gjøre det lettere å yte teletjenester innenfor den enkelte
medlemsstat og mellom medlemsstatene, særlig tjenester
som ytes av foretak, selskaper eller fysiske personer som
er etablert i en annen medlemsstat enn foretaket, selskapet
eller den fysiske person tjenestene er beregnet på.

14) I rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige
vilkår i forbrukeravtaler(1 ) er det allerede fastsatt et generelt
forbrukervern i forbindelse med kontraktsvilkår. For dette
direktivs formål er det imidlertid nødvendig å utvide det
generelle vernet og tilføye særlige regler som bør gjelde for
alle forbrukere.

10) I samsvar med prinsippet om skille mellom tilsyns- og
driftsfunksjoner er det opprettet nasjonale tilsynsmyndigheter i medlemsstatene. I henhold til nærhetsprinsippet skal den nasjonale tilsynsmyndighet i den enkelte
medlemsstat spille en viktig rolle ved gjennomføringen av
dette direktiv, særlig i forbindelse med offentliggjøringen
av mål og statistikk over ytelser, frister for iverksettelse av
nye tilleggstjenester, nødvendig høring av brukere/
forbrukere og deres organisasjoner, kontroll av nummerplaner, tilsyn med bruksvilkår og tvisteløsning, og den bør
sørge for lik behandling av brukerne i hele Fellesskapet. De
nasjonale tilsynsmyndigheter bør råde over de nødvendige
midler, slik at de kan utføre disse oppgavene fullt ut.

16) Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen ble
20. desember 1994 enige om en modus vivendi for gjennomføringsbestemmelser til rettsakter vedtatt etter framgangsmåten nevnt i traktatens artikkel 189 B.

9)

11) Tjenestens kvalitet slik den oppfattes av brukerne, er et
vesentlig aspekt ved den tilbudte tjeneste, og av hensyn til
brukerne bør parameterne for vurdering av tjenestekvalitet
og kvalitetsnivåene som faktisk oppnås, offentliggjøres.
Det er nødvendig å råde over harmoniserte parametere for
tjenestekvalitet og felles målemetoder for å kunne vurdere
om tjenestekvaliteten er den samme i hele Fellesskapet. De
ulike kategoriene av brukere stiller ulike krav med hensyn
til kvalitetsnivå på tjenesten, og det kan derfor være
relevant med ulike takster.
12) Brukere av det faste offentlige telefonnett bør minst ha de
samme rettigheter overfor teleoperatører som de har overfor
leverandører av andre varer og tjenester, og teleoperatørene
bør ikke ha noe uberettiget rettslig vern overfor brukerne
av det faste offentlige telefonnett.
13) En avtale mellom partene kan utgjøre en kontrakt. For å
unngå ulike kontraktsvilkår må de nasjonale tilsynsmyndigheter ha rett til å kreve at det foretas endringer i
vilkårene teleoperatørene fastsetter for brukerne i sine
kontrakter. Medlemsstatene kan beslutte at den nasjonale
tilsynsmyndighet skal kontrollere kontraktsvilkårene før
de tas i bruk av teleoperatørene, eller på et hvilket som
helst tidspunkt på anmodning fra en bruker.

15) I tillegg til den grunnleggende telefontjenesten som stilles
til rådighet for brukerne, bør det i den grad det er teknisk og
økonomisk mulig, sikres at brukerne tilbys et harmonisert
minstesett av avanserte tilleggstjenester til telefontjenesten
for kommunikasjon i medlemsstatene og mellom disse.

17) Tilbudet av andre tilleggstjenester til telefontjenesten som
opprettes for å møte etterspørselen i markedet, utover det
harmoniserte minstesett av tilleggstjenester til
telefontjenesten som er beskrevet i dette direktiv, bør ikke
være til hinder for tilbudet av grunnleggende tilleggstjenester
til telefontjenesten og bør ikke medføre urimelige
prisøkninger på den grunnleggende telefontjenesten.
18) Harmoniserte vilkår for telefontjenesten bør gi
medlemsstatene mulighet til å bestemme fristene for
gjennomføringen, på bakgrunn av forskjellene i nettenes
tekniske utvikling og etterspørselen i markedet.
19) Kommisjonen har offentliggjort retningslinjer for
anvendelsen av Fellesskapets konkurranseregler på området
telekommunikasjon(2 ), bl.a. for å presisere vilkårene for
anvendelse av Fellesskapets konkurranseregler i tilfeller
der teleoperatører samarbeider for å gjennomføre en
sammenkopling av offentlige nett og tjenester på
fellesskapsplan.
20) For å stille til rådighet effektive teletjenester og tilby nye
anvendelsesområder, kan teletjenesteytere og andre brukere
i samsvar med fellesskapsrettens prinsipper anmode om å
få adgang til det faste offentlige telefonnett på andre punkter
enn nett-termineringspunktene som tilbys flertallet av
telefonbrukerne. Slike anmodninger må være rimelige med
hensyn til tekniske og økonomiske muligheter. Det bør
innføres framgangsmåter som gjør det mulig å skape balanse
mellom kravene fra brukerne og teleoperatørenes berettigede
interesser. Det er viktig at en fullstendig og effektiv bruk av
det faste offentlige telefonnett gjennom en slik spesiell
nettilknytning ikke skader det offentlige netts integritet.

(1)

EFT nr. L 95 av 21.4.1993, s. 29.

(2)

EFT nr. C 233 av 6.9.1991, s. 2.
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21) I henhold til definisjonen i direktiv 90/387/EØF kan netttermineringspunktet befinne seg i lokalene til en
teleoperatør. Dette direktiv inneholder ikke noe særskilt
krav om at utstyr som eies av tjenesteyterne, må installeres
i lokalene til en teleoperatør.
22) Det er nødvendig at de nasjonale tilsynsmyndigheter
iverksetter egnede beskyttelsestiltak for å sørge for at
teleoperatører ikke diskriminerer tjenesteytere som de
konkurrerer med, herunder særlig beskyttelsestiltak som
sikrer lik adgang til nettgrensesnittet. Takstene som gjelder
for teleoperatører når de bruker det faste offentlige
telefonnett til å yte teletjenester, bør være de samme som
dem som gjelder for andre brukere.
23) Dersom innføringen av nye og intelligente nettarkitekturer
fører til strukturelle fordeler og stordriftsfordeler, bør dette
komme brukerne til gode. Utviklingen av fellesskapsmarkedet for teletjenester krever stor tilgjengelighet av
tilleggstjenester som definert i dette direktiv. Prinsippet
om ikke-diskriminering bør anvendes på en slik måte at det
ikke hindrer utviklingen av avanserte teletjenester.
24) Teleoperatørene bør oppmuntres til å opprette nødvendige
samarbeidsordninger for å sikre at en fullstendig sammenkopling av offentlige nett er mulig på fellesskapsplan, særlig
når det gjelder telefontjenesten. De nasjonale tilsynsmyndigheter bør lette et slikt samarbeid. Sammenkoplingen
bør underkastes tilsyn med henblikk på å verne brukernes
interesser i hele Fellesskapet og sikre at fellesskapsretten
overholdes, eventuelt i samsvar med eksisterende
internasjonale rammeregler under Den internasjonale
teleunion (ITU). De nasjonale tilsyns-myndigheter bør
derfor om nødvendig ha adgang til fullstendige opplysninger
om avtalene om nettsammen-kopling. Kommisjonen kan
anmode medlemsstatene om nærmere opplysninger om
avtaler om spesiell nettilknytning og avtaler om
sammenkopling dersom dette er fastsatt i fellesskapsretten.
25) Sammenkoplingen av offentlige telefonnett er en
forutsetning for å kunne yte telefontjenester på
fellesskapsplan. Det er de nasjonale tilsynsmyndigheters
ansvar å sikre at vilkårene for sammenkopling av faste
offentlige telefonnett, herunder sammenkopling mellom
teleoperatører fra andre medlemsstater og operatører av
offentlige mobiltelefontjenester, er objektive og ikke virker
diskriminerende, i samsvar med direktiv 90/387/EØF.
26) Dersom en medlemsstats faste offentlige telefonnett drives
av flere teleoperatører, er det nødvendig at de nasjonale
tilsynsmyndigheter fører et egnet tilsyn med vilkårene for
sammenkopling for å sikre at telefontjenesten stilles til
rådighet i hele Fellesskapet. Vilkårene for sammenkopling
bør ta behørig hensyn til prinsippene fastsatt i dette direktiv.
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27) Prinsippet om ikke-diskriminering i forbindelse med
sammenkopling har som hovedmål å unngå at teleoperatørene
misbruker en dominerende stilling.
28) I henhold til direktiv 90/387/EØF bør det i hele Fellesskapet
anvendes felles, effektive takstprinsipper som bygger på
objektive kriterier og er kostnadsorienterte. Det kan være
nødvendig med en rimelig overgangsperiode for en
fullstendig gjennomføring av disse takstprinsippene.
Takstene må ikke desto mindre være oversiktlige og
offentliggjøres på en egnet måte, de bør i tilstrekkelig omfang
fastsettes spesifikt i samsvar med traktatens
konkurranseregler, de må ikke være diskriminerende, og de
må sikre lik behandling. Anvendelsen av prinsippet om
kostnadsorientering bør ta hensyn til målet om en allmenn
tjeneste, og det kan tas hensyn til distriktspolitikk som har
som mål å sørge for utjevning innenfor en medlemsstat.
29) De nasjonale tilsynsmyndigheter bør ha ansvar for tilsynet
med takstene. Utviklingen av takststrukturene bør følge
den tekniske utvikling og etterspørselen fra brukerne. Kravet
om kostnadsorienterte takster innebærer at teleoperatørene
innen en rimelig frist må iverksette systemer for føring av
kostnadsregnskap der kostnadene på en mest mulig nøyaktig
måte belastes de ulike tjenester på grunnlag av et oversiktlig
system for føring av kostnadsregnskap. Disse kravene kan
for eksempel oppfylles ved anvendelse av prinsippet om
en fullstendig fordeling av kostnadene.
30) I forbindelse med det alminnelige prinsippet om
kostnadsorientering er det nødvendig med en viss
fleksibilitet, under tilsyn fra de nasjonale tilsynsmyndigheter, slik at det kan anvendes rabattordninger for
visse former for bruk eller anvendes særlige takster ut fra
samfunnshensyn for visse grupper av personer, visse anrop
eller visse tider på døgnet. Rabattordningene må være i
samsvar med traktatens konkurranseregler, særlig med det
alminnelige prinsippet om at inngåelse av kontrakter ikke
kan gjøres betinget av tilleggsytelser uten forbindelse til
kontraktens formål. Rabattordninger kan blant annet ikke
knytte tjenester som stilles til rådighet i henhold til særretter
eller eneretter, sammen med tjenester som ytes i en
konkurransesammenheng.
31) Brukerne bør kunne kontrollere at regningene de mottar, er
korrekte, og de bør derfor gis mulighet til å få spesifiserte
regninger som svarer til deres behov, og som er i samsvar
med lovgivningen om datasikring og vern av privatlivets
fred.
32) Kataloger over telefonabonnenter utgjør et viktig element i
forbindelse med bruken av telefontjenesten og bør derfor
stilles fritt til rådighet. Opplysningene i katalogene bør
stilles til rådighet på et rettferdig og ikke-diskriminerende
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grunnlag. Brukerne bør ha mulighet til å velge om de vil stå
oppført i katalogene eller ikke, i samsvar med gjeldende
lovgivning om datasikring og vern av privatlivets fred. Dette
direktiv endrer ikke gjeldende regler for levering av kataloger.
33) Offentlige betalingstelefoner spiller en viktig rolle når det
gjelder adgangen til telefontjenesten, særlig i
nødssituasjoner, og det bør derfor sikres at de er tilgjengelige
i et tilstrekkelig omfang til å oppfylle brukernes rimelige
behov.
34) Kommisjonen innser at innføringen av en enhetlig type
telefonbetalingskort som kan brukes i alle medlemsstater,
vil være til fordel for brukerne, og har derfor gitt Den
europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den
europeiske komité for elektroteknisk standardisering
(CENELEC) mandat til å utarbeide egnede standarder.
Parallelt med disse standardene bør kommersielle avtaler
sikre at forhåndsbetalte kort som er utstedt i en
medlemsstat, kan brukes i de andre medlemsstatene.
35) Det kan treffes tiltak i den enkelte medlemsstat for å støtte
grupper av personer med særlige behov. Slike tiltak kan
blant annet omfatte telefontjenesten, fordi den anses som
viktig for funksjonshemmede.
36) Kommisjonen har anmodet Det europeiske standardiseringsinstitutt for teletjenester (ETSI) om å undersøke de
tekniske og økonomiske mulighetene for et harmonisert
nettgrensesnitt for enkeltlinjer som gir adgang til det faste
offentlige telefonnett og gjør det mulig å bruke dette i alle
medlemsstatene. For å sikre en harmonisert adgang for
ISDN-terminalutstyr bør det fastsettes krav til det aktuelle
nett-termineringspunktet, herunder spesifikasjoner for
telefonstikkontakten.
37) Nasjonale telefonnummer utgjør en ressurs som bør
underlegges tilsyn av de nasjonale tilsynsmyndigheter.
Nummerstrukturene bør utarbeides i nært samarbeid med
teleoperatørene og være i samsvar med en langsiktig
nummerordning for Fellesskapet og med den internasjonale
nummerstruktur. Nummerendringer er kostbare for
teleoperatørene og for brukerne og bør reduseres til et minimum som er forenlig med langsiktige nasjonale og
internasjonale krav.
38) I rådsresolusjon av 19. november 1992 om å fremme et
felleseuropeisk samarbeid om nummerspørsmål innen
teletjenester(1 ) fastslås det at en styrking av samarbeidet
om nummerordninger for tjenester med et felleseuropeisk
anvendelsesområde er et av de viktigste politiske målene
på dette området. Det må opprettes et europeisk
nummerområde for å lette innføringen og bruken av
felleseuropeiske telefontjenester, herunder grønne nummer
og gratisnummer.
(1)

EFT nr. C 318 av 4.12.1992, s. 2.
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39) I henhold til direktiv 90/388/EØF må medlemsstater som
underkaster teletjenester en konsesjons- eller registreringsrutine, sørge for at konsesjonene gis på grunnlag av objektive,
ikke-diskriminerende og oversiktlige kriterier, at eventuelle
avslag er behørig begrunnet, og at det finnes en klageordning
for slike avslag. Vilkårene for bruk av det faste offentlige
telefonnett må være i samsvar med fellesskapsretten, særlig
med direktiv 90/387/EØF. I henhold til rådsdirektiv
92/44/EØF av 5. juni 1992 om anvendelse av vilkår for
tilgang til åpne telenett på leide samband(2 ) må enhver
restriksjon med henblikk på å sikre overholdelsen av
grunnleggende krav være forenlig med fellesskapsretten og
pålagt av den nasjonale tilsynsmyndighet ved lov, forskrift
eller enkeltvedtak. Det må ikke innføres eller opprettholdes
tekniske restriksjoner på sammenkopling av leide samband
og offentlige telenett.
40) I henhold til direktiv 90/387/EØF omfatter de grunnleggende
krav som rettferdiggjør en begrensning på adgang til og bruk
av det offentlige telenett eller offentlige teletjenester, bare
driftssikkerhet i nettet, sikring av nettets integritet, evne til
samtrafikk mellom tjenester når dette er begrunnet, og
datasikring i aktuelle tilfeller. I tillegg får de alminnelige
vilkårene for tilknytning av terminalutstyr anvendelse. De
nasjonale tilsynsmyndigheter kan tillate framgangsmåter
som gir en teleoperatør mulighet til å treffe umiddelbare
tiltak ved alvorlig krenkelse av adgangs- eller bruksvilkårene.
41) Prinsippet om oversiktlighet bør gjelde for de standarder
som telefontjenesten bygger på. I henhold til direktiv
90/387/EØF må harmoniseringen av tekniske grensesnitt
og adgangsvilkår baseres på felles tekniske spesifikasjoner
som tar hensyn til internasjonal standardisering. I henhold
til rådsdirektiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske
forskrifter(3 ) må det ikke fastsettes nye nasjonale standarder
på områder der harmoniserte europeiske standarder er under utarbeiding.
42) For å gjøre det mulig for Kommisjonen å føre effektivt
tilsyn med gjennomføringen av dette direktiv må
medlemsstatene gi Kommisjonen melding om hvilke
nasjonale tilsynsmyndigheter som har ansvar for å utføre
oppgavene opprettet ved dette direktiv, og framlegge de
relevante opplysninger som kreves i dette direktiv.
43) I tillegg til de klageordninger som følger av nasjonal
lovgivning eller av fellesskapsretten, bør det fastsettes en
enkel framgangsmåte for megling med sikte på å løse tvister
både på nasjonalt plan og på fellesskapsplan.
Framgangsmåten må være fleksibel og hurtig, lite kostbar
og oversiktlig og den bør involvere alle berørte parter.

(2)

EFT nr. L 165 av 19.6.1992, s. 27. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak 94/439/EF (EFT nr. L 181 av 15.7.1994, s. 40).

(3)

EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8. Direktiv sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994,
s. 30).

NORSK utgave

Nr. 48/170

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

00
sikte på en allmenn tjeneste, vil fortsatt sikre
handelsnæringen, industrien og borgerne adgang til moderne,
økonomiske og effektive infrastrukturer for kommunikasjon
med et rikt og variert tjenesteutvalg.

44) Teletjenestene er underlagt lovgivningen om forbrukervern,
lovgivningen om datasikring og lovgivningen om spredning
av opplysninger eller dokumenter som kan virke støtende
på offentligheten, og i dette direktiv fastsettes det derfor
ingen særlige tilleggstiltak.
45) En regelmessig og systematisk dialog med teleoperatørene,
brukerne, forbrukerne, produsentene og tjenesteyterne om
problemer i dette direktiv av betydning for Fellesskapet,
vil skape større oversiktlighet. Konsultasjon av
fagforeningene er allerede fastsatt i kommisjonsbeslutning
90/450/EØF(1 ), hvorved det ble nedsatt en komité for
telekommunikasjon som er sammensatt av representanter
for arbeidstakerne og arbeidsgiverne, og som skal bistå
Kommisjonen.
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51) I rådsresolusjon av 22. juli 1993( 4 ) oppfordres
Kommisjonen til å framlegge nødvendige forslag til regelverk
innen 1. januar 1996 og undersøke hvordan tilgangen til
åpne telenett kan tilpasses den framtidige utviklingVEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Virkeområde

46) På grunn av den dynamiske utviklingen på dette området
må anvendelsen av vilkår for tilgang til åpne telenett på
telefontjenesten gjennomføres som en gradvis og vedvarende
prosess, og reglene må være så fleksible at de tar hensyn til
endringer i markedet og til den teknologiske utvikling. Det
bør derfor opprettes en fleksibel og hurtig framgangsmåte
for tekniske tilpasninger der det fullt ut tas hensyn til
uttalelsene fra medlemsstatene, og der ONP-komiteen deltar.

1. Formålet med dette direktiv er å harmonisere vilkårene for
en åpen og effektiv adgang til og bruk av offentlige telefontjenester
samt å sikre at en harmonisert telefontjeneste stilles til rådighet i
hele Fellesskapet.

47) Det må trolig innføres en framgangsmåte for å sikre samsvar
på fellesskapsplan ved fastsettelse av harmoniserte mål og
frister for telefontjenester og tilleggstjenester. ONPkomiteen bør medvirke i framgangsmåten for samsvar.
Framgangsmåten må fullt ut ta hensyn til tilstanden når det
gjelder nettets utvikling og etterspørselen på markedet i
Fellesskapet.

Artikkel 2

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på mobiltelefontjenester
med mindre det dreier seg om sammenkopling av nett som brukes
til offentlig mobiltelefontjeneste, og faste offentlige telefonnett.

Definisjoner
1. Definisjonene i direktiv 90/387/EØF får anvendelse på dette
direktiv der det er relevant.
2.

I dette direktiv menes med

—

«fast offentlig telefonnett»: offentlig svitsjet telenett som
blant annet brukes til å yte telefontjeneste mellom faste
nett-termineringspunkter,

—

«brukere»: sluttbrukere, herunder forbrukere (for eksempel
private sluttbrukere) og tjenesteytere, herunder
teleoperatører, når disse tilbyr tjenester som tilbys eller
kan tilbys av andre,

—

50) Europa utvikler seg i retning av en informasjonsbasert
økonomi. Spørsmålet om åpen adgang til nettene er av
avgjørende betydning på verdensbasis. Rådet har fastsatt
en tidsplan med henblikk på å åpne for konkurranse innen
alle teletjenester og telenett og hele infrastrukturen for
telekommunikasjon. En balansert politikk for å åpne for
konkurranse og harmonisere, herunder ledsagende tiltak med

«nasjonal tilsynsmyndighet»: organ eller organer i den
enkelte medlemsstat som er juridisk atskilt fra og
funksjonsmessig uavhengig av teleoperatørene, og som
medlemsstaten blant annet gir de tilsynsoppgaver som er
omhandlet i dette direktiv,

—

«ONP-komité»: komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i
direktiv 90/387/EØF,

—

«offentlig betalingstelefon»: telefon som stilles til rådighet
for offentligheten, og der betalingen for bruken skjer med
mynter, kredittkort og/eller forhåndsbetalte kort.

(1)

EFT nr. L 230 av 24.8.1990, s. 25.

(4)

EFT nr. C 213 av 6.8.1993, s. 1.

(2)

EFT nr. L 217 av 6.8.1991, s. 31.

(3)

EFT nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
93/97/EØF (EFT nr. L 290 av 24.11.1993, s. 1).

48) Målet om en avansert og lønnsom telefontjeneste i
Fellesskapet - som er en vesentlig forutsetning for det indre
marked - kan ikke gjennomføres på en tilfredsstillende måte
på medlemsstatsnivå og kan dermed bedre gjennomføres
på fellesskapsnivå gjennom vedtakelsen av dette direktiv.
49) I henhold til rådsvedtak 91/396/EØF(2 ) skal det innføres et
felles europeisk nødnummer. I rådsdirektiv 91/263/EØF av
29. april 1991 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om teleterminalutstyr samt gjensidig anerkjennelse av
utstyrets samsvar(3 ) er det fastsatt vilkår for tilknytning
av terminalutstyr til det faste offentlige telenett.
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Artikkel 3
Tjenesteyting, tilknytning av terminalutstyr og
bruk av nettet
Medlemsstatene skal sørge for at de respektive teleoperatører
hver for seg eller samlet stiller til rådighet et fast offentlig
telefonnett og en telefontjeneste som er i samsvar med
bestemmelsene i dette direktiv, med henblikk på å sikre et
harmonisert tilbud i hele Fellesskapet.
De skal særlig sørge for at brukerne
a)

b)

på anmodning kan få levert en tilknytning til det faste
offentlige telefonnett,
kan tilkople og bruke godkjent terminalutstyr som befinner
seg i brukerens lokaler, i samsvar med nasjonal lovgivning
og med fellesskapsretten.

Medlemsstatene skal sørge for at det ikke finnes andre
restriksjoner på bruken av den leverte tilknytningen enn dem
som er nevnt i artikkel 22.
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basert på indikatorene i vedlegg II. Definisjonene, målemetodene
og opplysninger om i hvilken grad teleoperatørene har nådd disse
målene, skal offentliggjøres årlig. Den nasjonale tilsynsmyndighet
skal gjennomgå definisjonene, målemetodene og målene minst
hvert tredje år.
2. Offentliggjøringen skal skje etter de nærmere regler fastsatt
i artikkel 4.
3. Kommisjonen skal ved behov, i samråd med ONP-komiteen
og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 30, anmode ETSI om
å utarbeide europeiske standarder for felles definisjoner og
målemetoder.
Artikkel 6
Vilkår for oppheving av tilbud
1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
eksisterende tjenestetilbud opprettholdes innenfor et rimelig
tidsrom, og at oppheving av et tilbud eller en endring som påvirker
den praktiske anvendelsen av dette, ikke skjer før de berørte
brukerne er konsultert, og før utløpet av en egnet frist for offentlig
kunngjøring fastsatt av den nasjonale tilsynsmyndighet.

Artikkel 4
Offentliggjøring av opplysninger og adgang til disse
1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at relevante
og ajourførte opplysninger om adgang til og bruk av det faste
offentlige telefonnett og telefontjenesten offentliggjøres i samsvar
med vedlegg I.
Endringer i eksisterende tjenestetilbud og opplysninger om nye
tilbud skal offentliggjøres så snart som mulig. Den nasjonale
tilsynsmyndighet kan fastsette en egnet frist for offentliggjøring.
2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal offentliggjøres på en slik
måte at brukerne har lett tilgang til dem. Det skal vises til
offentliggjøringen av disse opplysningene i den berørte
medlemsstats utgave av De Europeiske Fellesskaps Tidende.
3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal innen ett år etter at
dette direktiv er vedtatt, og deretter ved hver endring underrette
Kommisjonen om på hvilken måte opplysningene nevnt i nr. 1 er
gjort tilgjengelige. Kommisjonen skal med jevne mellomrom
offentliggjøre en henvisning til slik underretning i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
Artikkel 5
Mål for leveringstid og tjenestekvalitet
1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at det
fastsettes og offentliggjøres mål for leveringstid og tjenestekvalitet

2. Uten at det berører andre klagemuligheter fastsatt i nasjonal
lovgivning, skal medlemsstatene sørge for at brukerne, som
eventuelt i henhold til nasjonal lovgivning opptrer sammen med
organisasjonene som representerer brukernes og/eller forbrukernes
interesser, kan framlegge for den nasjonale tilsynsmyndighet
tilfeller der berørte brukere er uenige i det tidspunkt for oppheving
som er planlagt av teleoperatørene.
Artikkel 7
Brukerkontrakter
1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at brukerne
har en kontrakt som nøyaktig angir den tjeneste teleoperatøren
skal stille til rådighet. De skal som hovedregel kreve at det opprettes
erstatnings- og/eller tilbakebetalingsordninger dersom
kvalitetsnivået på tjenesten i henhold til kontrakten ikke
overholdes, og de skal sørge for at de(n) berørte teleoperatør(er)
begrunner alle unntak fra denne regel, og at dette går klart fram av
brukerkontrakten.
2. Teleoperatørene skal umiddelbart besvare en anmodning
om tilknytning til det faste offentlig telefonnett og underrette
brukeren om det planlagte tidspunktet for å stille tjenesten til
rådighet.
3. De nasjonale tilsynsmyndigheter har anledning til å kreve
en endring av kontraktsvilkår og av erstatnings- og/eller
tilbakebetalingsordninger som anvendes av teleoperatørene.
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Kontrakter mellom brukere og teleoperatører skal inneholde en
oversikt over framgangsmåten for tvisteløsning.
4. Medlemsstatene skal sørge for at brukerne har klageadgang
overfor en teleoperatør.
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Dersom en teleoperatør som svar på en bestemt anmodning anser
det for urimelig å tilby den spesielle nettilknytningen det anmodes
om, skal den innhente den nasjonale tilsynsmyndighets tillatelse
til å begrense eller nekte slik adgang. De berørte brukere skal ha
mulighet til å framlegge saken for den nasjonale tilsynsmyndighet
før en beslutning treffes.

Artikkel 8
Unntak fra offentliggjorte vilkår
Dersom en teleoperatør som svar på en gitt anmodning anser det
for urimelig å tilby tilknytning til det faste offentlige telefonnett
i henhold til sine offentliggjorte vilkår og takster, skal den søke
den nasjonale tilsynsmyndighet om tillatelse til å endre nevnte
vilkår i det aktuelle tilfellet.
Artikkel 9
Yting av avanserte tilleggstjenester
1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal i den grad det er
teknisk og økonomisk mulig, sørge for at tilleggstjenestene angitt
i vedlegg III nr. 1 stilles til rådighet i samsvar med de tekniske
standarder fastsatt i artikkel 24.
2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal lette og fremme
ytingen av tjenestene og tilleggstjenestene angitt i vedlegg III nr.
2 i samsvar med de tekniske standardene som er fastsatt i artikkel
24, gjennom kommersielle ordninger mellom teleoperatører og
eventuelt andre personer som yter tjenester eller tilleggstjenester,
i samsvar med traktatens konkurranseregler og som svar på
etterspørsel fra brukerne.
3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at det tas
hensyn til nettets utvikling, etterspørselen i markedet og
framskrittene i standardiseringen ved fastsettelse av fristene for
opprettelse av tilleggstjenestene angitt i vedlegg III nr. 1, og de
skal sørge for at fristene offentliggjøres etter de nærmere regler
fastsatt i artikkel 4. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal på
samme måte fremme fastsettelsen og offentliggjøringen av fristene
for tjenestene og tilleggstjenestene angitt i vedlegg III nr. 2.
Artikkel 10
Spesiell nettilknytning
1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene svarer på rimelige anmodninger fra andre brukere
enn
a)

operatører av offentlig mobiltelefontjeneste,

b)

teleoperatører som tilbyr telefontjeneste,

om adgang til det faste offentlige telefonnett via andre netttermineringspunkter enn nett-termineringspunktene nevnt i
vedlegg I.

Ved avslag på en anmodning om spesiell nettilknytning skal
brukeren som har inngitt søknaden, hurtig informeres om grunnene
for avslaget. Denne bestemmelsen gjelder likevel ikke for rettslige
skritt i henhold til en nasjonal ordning for gjennomføring av
lisensvilkår i samsvar med fellesskapsretten eller for saker som
anlegges for en nasjonal domstol.
2. Nærmere tekniske og kommersielle regler for spesiell
nettilknytning skal avtales mellom de berørte parter, med forbehold
for den nasjonale tilsynsmyndighets adgang til å gripe inn som
fastsatt i nr. 1, 3 og 4. I avtalen kan det fastsettes at teleoperatøren
får tilbakebetalt kostnader i forbindelse med bl.a. opprettelsen
av den anmodede nettadgangen. Disse kostnadene skal være
fullstendig i samsvar med prinsippene om kostnadsorientering
angitt i vedlegg II til direktiv 90/387/EØF.
3. De nasjonale tilsynsmyndigheter kan når som helst på eget
initiativ gripe inn, og skal gripe inn dersom en av de to partene
anmoder om det, for å fastsette vilkår som er ikke-diskriminerende,
rettferdige og rimelige for begge parter, og som er så gunstige som
mulig for alle brukere.
4. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal i tillegg ha adgang til
å gripe inn til fordel for alle brukere for å sørge for at avtalene
inneholder vilkår som oppfyller kravene angitt i nr. 3, at de inngås
og gjennomføres på en effektiv måte og innen de fastsatte frister,
og at de inneholder vilkår knyttet til samsvar med gjeldende
standarder, overholdelse av grunnleggende krav og/eller sikring
av ende-til-ende-kvalitet.
5. Vilkår fastsatt av de nasjonale tilsynsmyndigheter i samsvar
med nr. 4 skal offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i
artikkel 4.
6. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene overholder prinsippet om ikke-diskriminering
når de bruker det faste offentlige telefonnett for å yte tjenester
som også ytes eller kan ytes av andre tjenesteytere.
7. Kommisjonen skal i samråd med ONP-komiteen og etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 ved behov anmode ETSI
om å fastsette standarder for nye typer adgang til nettet. En
henvisning til slike standarder skal offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv
90/387/EØF.
8. De nærmere bestemmelsene i avtalene om spesiell
nettilknytning skal på anmodning stilles til rådighet for den berørte
nasjonale tilsynsmyndighet.
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Artikkel 11
Sammenkopling
1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at rimelige
anmodninger fra nedenstående teleoperatører om sammenkopling
med det faste offentlige telefonnett etterkommes, særlig for å
sikre at telefontjenesten stilles til rådighet på fellesskapsplan:
a)

b)

teleoperatører som stiller til rådighet faste offentlige
telefonnett i andre medlemsstater, og som er meldt i samsvar
med artikkel 26 nr. 3,
operatører av offentlige mobiltelefontjenester.

En teleoperatør kan ikke avslå en anmodning uten
forhåndstillatelse fra den nasjonale tilsynsmyndighet.
De berørte parter kan også inngå avtale om sammenkopling med
det faste offentlige telefonnett for operatører av offentlige
mobiltelefontjenester i andre medlemsstater som er meldt i
samsvar med artikkel 26 nr. 3. En teleoperatør kan ikke avslå en
anmodning om slik sammenkopling uten forhåndstillatelse fra
den nasjonale tilsynsmyndighet.
2. Nærmere tekniske og kommersielle regler om
sammenkopling skal avtales mellom de berørte parter, med
forbehold for den nasjonale tilsynsmyndighets adgang til å gripe
inn som fastsatt i artikkel 10 nr. 1, 3 og 4.
3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene overholder prinsippet om ikke-diskriminering
når de inngår avtaler om sammenkopling med andre.
4. Dersom avtalene om sammenkopling inneholder særlige
bestemmelser om erstatning for teleoperatørene i tilfeller der de
respektive partene er underlagt ulike driftsforhold eller -vilkår,
f.eks. med hensyn til priskontroll eller plikt til å yte en allmenn
tjeneste, skal erstatningene være kostnadsorienterte, ikkediskriminerende og fullstendig berettiget, og de skal mottas bare
etter tillatelse fra den nasjonale tilsynsmyndighet gitt i samsvar
med fellesskapsretten.
5. De nærmere bestemmelsene i avtalene om sammenkopling
skal på anmodning stilles til rådighet for de berørte nasjonale
tilsynsmyndigheter.
Artikkel 12
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2. Med forbehold for anvendelsen av prinsippet om kostnadsorientering kan de nasjonale tilsynsmyndigheter pålegge
teleoperatørene takstbegrensninger knyttet til målet om en allment
tilgjengelig telefontjeneste, herunder distriktspolitiske hensyn.
3. Takstene for adgang til og bruk av det faste offentlige
telefonnett skal være uavhengige av det formål brukeren anvender
det til, med mindre bruken krever forskjellige tjenester eller
tilleggstjenester.
4. For at brukerne ikke skal betale for tilleggstjenester som
ikke er nødvendige for den anmodede tjenesten, skal det i samsvar
med fellesskapsretten fastsettes særskilte takster for
tilleggstjenester utover tilknytningen til det faste offentlige
telefonnett og ytingen av telefontjenesten.
5. Takstene skal normalt inneholde følgende elementer, som
skal være spesifisert for brukeren:
—

en avgift for tilknytning til det faste offentlige telefonnett
og abonnement på telefontjenesten,

—

en periodisk leieavgift basert på den type tjeneste og
tilleggstjeneste brukeren har valgt,

—

bruksavgifter som kan ta hensyn til blant annet trafikksterke
eller trafikksvake perioder.

Når det benyttes andre takstelementer, skal disse være
oversiktlige og basert på objektive kriterier.
6. Takstene skal offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt
i artikkel 4.
7. Takstendringer skal ikke gjennomføres før utløpet av en
egnet frist for offentlig kunngjøring fastsatt av den nasjonale
tilsynsmyndighet.
Artikkel 13
Prinsipper for føring av kostnadsregnskap
1. Medlemsstatene skal sørge for at deres teleoperatører som
er meldt i samsvar med artikkel 26 nr. 2, innen 31. desember 1996
iverksetter et egnet system for føring av kostnadsregnskap med
henblikk på gjennomføringen av artikkel 12, og at overholdelsen
av dette systemet kontrolleres av vedkommende organ, som er
uavhengig av disse operatørene. Det skal med jevne mellomrom
offentliggjøres en erklæring om overholdelse av systemet.

Takstprinsipper og oversiktlighet
1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at takstene
for bruk av det faste offentlige telefonnett og telefontjenesten er
i samsvar med prinsippene om oversiktlighet og
kostnadsorientering angitt i vedlegg II til direktiv 90/387/EØF og
med bestemmelsene i denne artikkel.

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at det på
anmodning stilles til rådighet en beskrivelse av systemet for føring
av kostnadsregnskap der hovedkategoriene for inndeling av
kostnader samt reglene for kostnadsfordeling for telefontjenesten
angis. De skal på anmodning oversende Kommisjonen
opplysninger om systemet for føring av kostnadsregnskap som
benyttes av teleoperatørene.
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3. Med forbehold for siste ledd i dette nummer skal systemet
nevnt i nr. 1 inneholde følgende elementer:
a)

b)

Kostnadene for telefontjenesten skal særlig omfatte direkte
kostnader som dekkes av teleoperatørene for opprettelse,
drift og vedlikehold av telefontjenesten samt for
markedsføringen og faktureringen av denne tjenesten.
Felleskostnader, dvs. kostnader som ikke umiddelbart kan
tilskrives verken telefontjenesten eller andre aktiviteter, skal
fordeles på følgende måte:
i)

ii)

iii)

Felleskostnadskategorier skal om mulig fordeles på
grunnlag av en direkte analyse av kostnadenes
opprinnelse.
Dersom en direkte analyse ikke er mulig, skal
felleskostnadskategorier fordeles på grunnlag av en
indirekte forbindelse til en annen kostnadskategori
eller en annen gruppe av kostnadskategorier der en
direkte tilskriving eller fordeling er mulig; den indirekte
forbindelsen skal bygge på sammenlignbare
kostnadsstrukturer.
Dersom verken direkte eller indirekte kostnadsfordeling er mulig, skal kostnadskategorien fordeles
på grunnlag av en generell fordelingsnøkkel basert på
forholdet mellom samtlige kostnader som er direkte
eller indirekte tilskrevet eller fordelt på dels
telefontjenesten og dels alle andre tjenester.
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3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for 00
at
takststrukturene gir mulighet for reduserte takster for anrop innen
Fellesskapets territorium i trafikksvake perioder, herunder
eventuelt natt- eller helgeanrop.
4. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at takster
som innføres for telefontjenester som stilles til rådighet i
forbindelse med spesielle prosjekter av begrenset varighet, på
forhånd skal være meldt til den nasjonale tilsynsmyndighet.
Artikkel 15
Spesifisert regning
De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at det fastsettes
og offentliggjøres mål for adgangen til en spesifisert regning som
skal leveres brukerne på anmodning, samtidig som det tas hensyn
til nettets utvikling og etterspørselen i markedet.
Med forbehold for nedenstående ledd og godkjent spesifiseringsgrad i henhold til gjeldende lovgivning om sikring av persondata
og vern av privatlivets fred skal sammensetningen av de påløpte
kostnader framgå av den spesifiserte regningen.
Gratisanrop, herunder anrop til hjelpetjenester, skal ikke angis
på abonnentens spesifiserte regning.
Brukerne kan innenfor disse rammer tilbys flere spesifiseringsgrader til rimelig pris.
Artikkel 16

Andre systemer for føring av kostnadsregnskap kan benyttes
dersom de er egnet med henblikk på gjennomføringen av artikkel
12 og som sådan er godkjent av den nasjonale tilsynsmyndighet
til bruk av teleoperatøren, med forbehold om at Kommisjonen
underrettes på forhånd.
4. Detaljerte regnskapsopplysninger skal i fortrolighet stilles
til rådighet for den nasjonale tilsynsmyndighet på dens anmodning.
5. Medlemsstatene skal sørge for at finansregnskapene til
teleoperatører meldt i samsvar med artikkel 26 utarbeides,
offentliggjøres og underlegges revisjon i samsvar med
bestemmelsene i den nasjonale lovgivning.
Artikkel 14
Rabatter, lavforbruksabonnement og andre særlige
takstbestemmelser

Katalogtjenester
Med forbehold for krav i gjeldende lovgivning om sikring av
persondata og vern av privatlivets fred skal de nasjonale
tilsynsmyndigheter sørge for at
a)

kataloger over telefonabonnenter stilles til rådighet for
brukerne i trykt eller elektronisk form og ajourføres med
jevne mellomrom,

b)

brukerne har rett til å velge om de vil stå oppført i offentlige
kataloger eller ikke,

c)

teleoperatørene på anmodning stiller til rådighet i den
offentlige katalogen opplysninger om telefontjenesten på
offentliggjorte, like, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.
Artikkel 17

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter kan tillate at brukerne
tilbys ordninger med mengderabatt. Rabattordningene skal i så
fall være underlagt de nasjonale tilsynsmyndigheters tilsyn.
2. De nasjonale tilsynsmyndigheter kan tillate særlige takster
for yting av samfunnsnyttige tjenester som nødtjenester samt
for brukere med lavt forbruk eller for særskilte sosiale grupper.

Offentlige betalingstelefoner
De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at offentlige
betalingstelefoner stilles til rådighet slik at de oppfyller brukernes
rimelige behov med hensyn til antall og geografisk fordeling, og at
det er mulig å foreta nødanrop fra disse telefonene. Anrop til det
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felles europeiske nødnummer nevnt i vedtak 91/396/EØF skal
være gratis.
Artikkel 18
Forhåndsbetalte telefonkort
1. Kommisjonen skal sørge for at ETSI og/eller CEN/
CENELEC utarbeider standarder for et harmonisert
forhåndsbetalt telefonkort som kan brukes i betalingstelefoner i
alle medlemsstater, samt tilhørende standarder for nettgrensesnitt,
slik at forhåndsbetalte kort utstedt i én medlemsstat kan brukes
i de andre medlemsstatene. En henvisning til slike standarder og
tilhørende standarder skal offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal fremme en gradvis
innføring av offentlige betalingstelefoner som oppfyller disse
standardene.
Artikkel 19
Særlige vilkår for funksjonshemmede brukere og for
personer med særlige behov

Nr.48/175

en rettferdig konkurranse. Særlig framgangsmåtene for tildeling
av enkeltnummer og nummerserier skal være oversiktlige,
rettferdige og tilstrekkelig hurtige, og tildelingen skal skje på en
objektiv, oversiktlig og ikke-diskriminerende måte.
2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at vesentlige
elementer i den nasjonale nummerplan samt senere tilføyelser
eller endringer offentliggjøres uten andre restriksjoner enn dem
som følger av hensynet til den nasjonale sikkerhet.
3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal fremme en egnet bruk
av eventuelle europeiske nummerplaner med henblikk på ytingen
av tilleggstjenestene nevnt i vedlegg III nr. 2.
Artikkel 22
Adgangs- og bruksvilkår og grunnleggende krav
1. Medlemsstatene skal sørge for at vilkår som begrenser
adgang til og bruk av faste offentlige telefonnett eller
telefontjenesten, utelukkende bygger på begrunnelsene nevnt i
nr. 3, 4, og 5 og er underlagt den nasjonale tilsynsmyndighets
tillatelse.

Spesifikasjoner for adgangen til nettet, herunder for
telefonstikkontakten

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal utarbeide
framgangsmåter slik at de i enkeltsaker hurtigst mulig kan beslutte
om en teleoperatør som viser til at en bruker ikke har overholdt
bruksvilkårene, skal ha tillatelse til å treffe tiltak som f.eks. å
nekte adgang til det faste offentlige telefonnett eller å avbryte
eller å begrense adgangen til telefontjenesten. I slike
framgangsmåter kan det også fastsettes at den nasjonale
tilsynsmyndighet kan gi forhåndstillatelse til særlige tiltak ved
bestemte overtredelser av bruksvilkårene.

1. Kommisjonen skal ved behov og i samråd med ONPkomiteen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 anmode
ETSI om å utarbeide standarder for nye typer harmonisert adgang
til nettet i samsvar med referanserammen fastsatt i vedlegg II nr.
2 i direktiv 90/387/EØF. En henvisning til slike standarder skal
offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den nasjonale tilsynsmyndighet skal sørge for at det i disse
framgangsmåtene fastsettes en oversiktlig beslutningsprosess som
tar hensyn til partenes rettigheter. Beslutning kan først treffes
når begge parter har hatt anledning til å komme med sine
synspunkter. Beslutningen skal være behørig begrunnet og
meddeles partene innen én uke etter at den er truffet.

2. Dersom telefontjenesten stilles til rådighet for brukerne via
ISDN-nettet på S/T-referansepunktet, skal de nasjonale
tilsynsmyndigheter etter gjennomføringen av dette direktiv sørge
for at innføringen av et nytt nett-termineringspunkt er i samsvar
med spesifikasjonene for det tilsvarende fysiske grensesnitt,
særlig med spesifikasjonene for telefonstikkontakten oppført i
listen over standarder offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

En oppsummering av disse framgangsmåtene skal offentliggjøres
etter de nærmere regler fastsatt i artikkel 4.

De nasjonale tilsynsmyndigheter kan fastsette særlige vilkår med
sikte på å hjelpe funksjonshemmede brukere og personer med
særlige behov i forbindelse med bruk av telefontjenesten.
Artikkel 20

Artikkel 21
Nummer
1. Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale tilsynsmyndigheter fører tilsyn med nasjonale nummerplaner for å sikre

Denne bestemmelse berører ikke partenes rett til å anlegge sak
ved domstolene.
3. Enhver restriksjon på telefontjenesten som pålegges
brukerne i henhold til særretter eller eneretter, skal være fastsatt
ved lov, forskrift eller enkeltvedtak og offentliggjøres etter de
nærmere regler fastsatt i artikkel 4.
4. Vilkårene for tilknytning av terminalutstyr til det faste
offentlige telefonnett skal være i samsvar med direktiv
91/263/EØF og offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i
artikkel 4 i dette direktiv.
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De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for 00
at
teleoperatørene råder over framgangsmåter som sikrer at
brukerne og den nasjonale tilsynsmyndighet umiddelbart
blir underrettet om begynnelsen og slutten på en
nødssituasjon samt om arten og omfanget av midlertidige
restriksjoner på tjenesten.

Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 91/263/EØF skal de
nasjonale tilsynsmyndigheter dersom terminalutstyret til en
bruker ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller vilkårene for
godkjenning, eller dersom utstyret virker dårlig slik at det
forstyrrer nettets integritet, eller dersom det foreligger en fysisk
fare for personer, sørge for at følgende framgangsmåte anvendes:
—

teleoperatøren kan avbryte tjenesteytingen inntil
terminalutstyret er frakoplet nett-termineringspunktet,

—

teleoperatøren skal umiddelbart underrette brukeren om
avbrytelsen og angi grunnene for den,

—

tjenesten skal igjen stilles til rådighet så snart brukeren har
koplet terminalutstyret fra nett-termineringspunktet.

5. Dersom tilgangen til og bruken av det faste offentlige
telefonnett er begrenset under henvisning til grunnleggende krav,
skal de nasjonale tilsynsmyndigheter sørge for at det i de relevante
nasjonale bestemmelser angis hvilke av de grunnleggende kravene
nevnt i bokstav a)-d) som ligger til grunn for restriksjonene.

b)

c)

Driftssikkerhet i nettet
Det skal ikke pålegges noen restriksjoner på adgang til og
bruk av det faste offentlige telefonnett med begrunnelse i
driftssikkerheten i nettet, unntatt i nødssituasjoner der
teleoperatøren kan treffe følgende tiltak for å sikre
driftssikkerheten i nettet:
—

avbryte tjenesten,

—

begrense tjenestefunksjonene,

—

nekte nye brukere adgang til nettet og til tjenesten.

I denne sammenheng menes med «nødssituasjon» et
katastrofalt nettsammenbrudd eller et eksepsjonelt tilfelle
av force majeure, f.eks. ekstreme værforhold,
oversvømmelse, lynnedslag eller brann, streik eller lockout, krig, militære operasjoner eller samfunnsopptøyer. I
en nødssituasjon skal teleoperatøren gjøre sitt ytterste for
å sikre at tjenesten opprettholdes for alle brukere.

Samtrafikkevne mellom tjenester
Når terminalutstyr er godkjent og virker i samsvar med
direktiv 91/623/EØF, kan det ikke pålegges noen ytterligere
restriksjoner på bruken med begrunnelse i samtrafikkevnen
mellom tjenester.
Dersom den nasjonale tilsynsmyndighet i kontrakter om
sammenkopling av offentlige nett eller kontrakter om
spesiell nettilknytning pålegger vilkår med hensyn til
samtrafikkevnen mellom tjenester, skal slike vilkår
offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i artikkel 4.

Restriksjoner som følger av grunnleggende krav, skal fastsettes
ved lov, forskrift eller enkeltvedtak.

a)

Bevaring av nettets integritet
De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
restriksjoner på adgang til og bruk av det faste offentlige
telefonnett for å sikre dets integritet og beskytte bl.a.
nettutstyr, programvare eller lagrede data reduseres til det
minimum som er nødvendig for at nettet skal kunne virke
normalt. Restriksjonene skal være begrunnet med objektive,
offentliggjorte kriterier, og de skal anvendes slik at de ikke
virker diskriminerende.

Restriksjoner som pålegges under henvisning til grunnleggende
krav, skal offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i
artikkel 4.

Med forbehold for artikkel 3 nr. 5 og artikkel 5 nr. 3 i direktiv
90/387/EØF får de grunnleggende krav nevnt i artikkel 3 nr. 2 i
nevnte direktiv anvendelse på det faste offentlige telefonnett og
telefontjenesten på følgende måte:
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d)

Datasikring
Medlemsstatene kan legge restriksjoner på adgang til og
bruk av det faste offentlige telefonnett med begrunnelse i
datasikring bare i den utstrekning det er nødvendig for å
sikre overholdelse av aktuelle bestemmelser om datasikring
fastsatt i eller i henhold til lov, herunder sikring av
persondata, fortrolighet med hensyn til overført eller lagret
informasjon samt vern av privatlivets fred i samsvar med
fellesskapsretten.

6. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene om nødvendig og på en egnet måte på forhånd
underretter brukerne om perioder der adgangen til eller bruken av
det faste offentlige telefonnett kan være begrenset eller nektet
som følge av et planlagt vedlikeholdsarbeid.
Artikkel 23
Manglende betaling
Medlemsstatene skal tillate at det treffes særskilte tiltak, som
skal offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i artikkel 4, i
forbindelse med manglende betaling og enhver avbrytelse av
tjenesten eller frakopling som følger av dette. I slike tiltak skal
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det fastsettes at tjenesteavbrytelsen i den grad det er teknisk
mulig, skal begrenses til den aktuelle tjenesten, og at brukeren
skal underrettes på forhånd på en egnet måte.

Framgangsmåten iverksatt av Kommisjonen skal fullt ut ta hensyn
til nettets utvikling og etterspørselen i markedet i den enkelte
medlemsstat.

Artikkel 24

3. Dersom det ikke kan inngås kommersielle avtaler mellom
teleoperatørene, kan de nødvendige vilkår for å tilby brukerne
harmoniserte tilleggstjenester omfattes av en anbefaling, særlig
når det gjelder tilleggstjenester nevnt i artikkel 9 nr. 2 som krever
samarbeid på fellesskapsplan.

Tekniske standarder
1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal fremme ytingen av
tjenester i samsvar med følgende standarder:
—

standarder offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 90/387/
EØF
eller, i mangel av slike,

—

—

Artikkel 26
Meldinger og rapporter

europeiske standarder vedtatt av ETSI eller CEN/
CENELEC

1. Medlemsstatene skal innen 13. desember 1996 meddele
Kommisjonen navnet på sin nasjonale tilsynsmyndighet.

eller, i mangel av slike,

2. Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen navnene på
teleoperatører som omfattes av dette direktiv, særlig for å sikre at
nettet og tjenesten stilles til rådighet i samsvar med artikkel 3.

internasjonale standarder eller anbefalinger vedtatt av Den
internasjonale teleunion (ITU), Den internasjonale
standardiseringsorganisasjon (ISO) eller Den internasjonale
elektrotekniske standardiseringsorganisasjon
eller, i mangel av slike,

—

Anbefalinger skal ta behørig hensyn til nettets utvikling, ulike
arkitekturer og etterspørselen i markedet i Fellesskapet.

nasjonale standarder eller spesifikasjoner

uten at dette berører henvisningen til europeiske standarder, som
kan gjøres obligatorisk i henhold til artikkel 5 nr. 3 i direktiv
90/387/EØF.
2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene på anmodning underretter brukerne om
standarder eller spesifikasjoner, herunder enhver europeisk og/
eller internasjonal standard som gjennomføres ved nasjonale
standarder, som ytingen av tjenestene og tilleggstjenestene nevnt
i dette direktiv er i samsvar med.

Med forbehold for den framtidige anvendelsen av tiltak med
hensyn til tilgang til åpne telenett kan medlemsstater som har
opphevet eneretter til telefontjenesten, anvende dette direktiv
på operatører som utpekes på grunnlag av en betydelig
markedsandel eller på grunnlag av en dominerende stilling i sitt
godkjente driftsområde, for å sikre at det på ethvert sted innenfor
deres territorium finnes minst én operatør som er underlagt
bestemmelsene i dette direktiv.
Medlemsstatene kan sikre at teleoperatørene er forpliktet til å
framlegge de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om
dette direktiv får anvendelse.
3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal meddele
Kommisjonen navnene på teleoperatører etablert på deres
territorium som har tillatelse til å kople sine faste nett direkte til
nettene til teleoperatører som befinner seg i andre medlemsstater,
med henblikk på å yte telefontjeneste.

Artikkel 25
Bestemmelser om tilnærming på fellesskapsplan
1. Kommisjonen skal på grunnlag av rapporter innsendt av de
nasjonale tilsynsmyndigheter i samsvar med artikkel 26 nr. 5 og
opplysninger offentliggjort etter de nærmere regler fastsatt i
artikkel 4 undersøke hvor langt utviklingen er kommet i retning
av en tilnærming av målene og en opprettelse av felles tjenester
og tilleggstjenester innenfor Fellesskapet.
2. Dersom det viser seg at gjennomføringen av bestemmelsene
i artikkel 5, 9 eller 15 er uegnet med henblikk på å sikre en
harmonisert yting av tjenester og tilleggstjenester på
fellesskapsplan, kan det fastsettes harmoniserte mål og frister
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31.

De nasjonale tilsynsmyndigheter skal meddele Kommisjonen
navnene på operatører av offentlige mobiltelefontjenester etablert
på deres territorium som har tillatelse til å kople seg direkte til de
faste nettene til teleoperatører som befinner seg i andre
medlemsstater, med henblikk på å yte telefontjeneste.
4. Kommisjonen skal offentliggjøre navnene nevnt i nr. 2 og 3
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
5. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal én gang hvert
kalenderår forelegge Kommisjonen en rapport som viser
utviklingen for eget vedkommende med henblikk på å nå målene
de har godkjent i henhold til artikkel 5, 9 og 15.
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Den årlige rapporten skal oversendes Kommisjonen innen fem
måneder etter utgangen av året.
6. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal stille til rådighet for
Kommisjonen og på anmodning fra denne oversende opplysninger
om andre tilfeller enn dem nevnt i artikkel 23 der adgangen til
eller bruken av det offentlige telefonnett eller telefontjenesten
har vært begrenset eller nektet, herunder tiltak som er truffet og
begrunnelsen for disse.

3)

00
Dersom den nasjonale tilsynsmyndighet eller Kommisjonen
etter å ha mottatt en underretning i henhold til nr. 2 fastslår
at det er grunnlag for en grundigere undersøkelse, kan den
framlegge saken for lederen for ONP-komiteen.

4)

I tilfellet nevnt i nr. 3 skal lederen for ONP-komiteen
iverksette framgangsmåten nedenfor dersom det er enighet
om at alle rimelige tiltak er truffet på nasjonalt plan:
a)

lederen for ONP-komiteen skal snarest mulig
sammenkalle en arbeidsgruppe bestående av minst to
medlemmer av komiteen og én representant for de
berørte nasjonale tilsynsmyndigheter samt lederen for
ONP-komiteen eller en annen tjenestemann i
Kommisjonen som er utpekt av ONP-komiteens leder.
Arbeidsgruppen skal ledes av Kommisjonens representant og skal normalt samles innen ti dager etter
innkallingen. Lederen for arbeidsgruppen kan, etter
forslag fra et hvilket som helst av medlemmene,
beslutte å invitere høyst to andre personer til å bistå
som sakkyndige,

b)

arbeidsgruppen skal gi parten som påberoper seg
denne framgangsmåten, de nasjonale tilsynsmyndigheter og de berørte teleoperatører mulighet til
å framlegge sine synspunkter muntlig eller skriftlig,

c)

arbeidsgruppen skal bestrebe seg på å komme fram til
en avtale mellom de berørte parter innen en frist på
tre måneder regnet fra den dag underretningen nevnt i
nr. 2 ble mottatt. Lederen for ONP-komiteen skal
underrette komiteen om resultatet av framgangsmåten,
slik at komiteen kan gi uttrykk for sine synspunkter.

Denne bestemmelse får likevel ikke anvendelse på saker som
anlegges i henhold til en nasjonal ordning for gjennomføring av
lisensvilkårene i samsvar med Fellesskapets regelverk, eller på
saker som anlegges for en nasjonal domstol.
Artikkel 27
Megling og nasjonal tvisteløsning
Med forbehold for
a)

b)

c)

Kommisjonens eller en medlemsstats adgang til å anlegge
sak i henhold til traktaten,
rettighetene til en person som påberoper seg framgangsmåten
nevnt i nr. 3 og 4, til berørte teleoperatører eller til enhver
annen person i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning,
med mindre de inngår en avtale seg imellom med sikte på å
løse tvistene,
bestemmelsene i dette direktiv om at de nasjonale
tilsynsmyndigheter kan fastsette vilkårene i kontrakter
mellom teleoperatører og brukere,

skal brukeren ha adgang til følgende framgangsmåter:
1)

2)

Medlemsstatene skal sørge for at alle parter, herunder
brukere, tjenesteytere, forbrukere eller andre teleoperatører,
som har en uløst tvist med en teleoperatør om en antatt
krenkelse av bestemmelsene i dette direktiv, har rett til å
anke til den nasjonale tilsynsmyndighet eller til et annet
uavhengig organ. Det skal opprettes lett tilgjengelige og i
prinsippet billige framgangsmåter på nasjonalt plan for å
løse slike tvister på en rettferdig og oversiktlig måte og
tilstrekkelig hurtig. Slike framgangsmåter skal også få
anvendelse dersom det oppstår en tvist mellom brukerne
og en teleoperatør om telefonregningene.
Dersom tvisten gjelder teleoperatører i flere medlemsstater,
kan en bruker eller en teleoperatør ved skriftlig underretning
til den nasjonale tilsynsmyndighet eller til Kommisjonen
påberope seg framgangsmåten for megling fastsatt i nr. 3 og
4. Medlemsstatene kan i tillegg gi sin nasjonale
tilsynsmyndighet tillatelse til å påberope seg framgangsmåten for megling.
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5)

Den part som påberoper seg framgangsmåten, skal dekke
utgiftene for sin egen deltaking.
Artikkel 28
Utsettelse av visse forpliktelser

1. Dersom en medlemsstat ikke er i stand til eller forutser at
den ikke vil være i stand til å oppfylle bestemmelsene i artikkel
12 og 13, skal den underrette Kommisjonen om grunnene til
dette.
2. Det kan gis tillatelse til utsettelse av forpliktelser i henhold
til artikkel 12 eller 13 bare dersom den berørte medlemsstat kan
bevise at oppfyllelsen av disse forpliktelsene vil medføre en for
stor byrde for teleoperatørene i denne medlemsstaten.
3. Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om når
kravene kan være oppfylt, og om planlagte tiltak for å overholde
denne fristen.
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4. Når Kommisjonen mottar en underretning i samsvar med
nr. 1, skal den underrette medlemsstaten om hvorvidt den særlige
situasjon som påberopes, gir grunnlag for å utsette
gjennomføringen i den aktuelle medlemsstat av artikkel 12 og 13
ut fra kriteriene nevnt i nr. 2, og om hvor lenge en slik utsettelse
er berettiget.
Artikkel 29
Tekniske tilpasninger
Nødvendige endringer for å tilpasse vedlegg I nr. 2 og vedlegg II
og III til den tekniske utvikling eller til endringer i etterspørselen
i markedet skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 31.
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som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.
3. Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de
er i samsvar med komiteens uttalelse.
4. Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag til tiltak
som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert
flertall.
Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.
Artikkel 32

Artikkel 30
Ny gjennomgåelse
Framgangsmåten for den rådgivende komité
1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt i henhold til
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 90/387/EØF.
Komiteen skal bl.a. rådspørre representanter for teleoperatørene,
brukerne, forbrukerne, produsentene og tjenesteyterne.
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, om nødvendig ved avstemning.
Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat ha
rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

1. På grunnlag av et forslag som Kommisjonen skal framlegge
for dem i god tid, skal Europaparlamentet og Rådet innen
1. januar 1998 treffe beslutning om revisjon av dette direktiv for
å tilpasse det kravene som følger av at det er åpnet for konkurranse
på markedet.
2. Kommisjonen skal undersøke hvordan dette direktiv virker,
og framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet
første gang innen 13. desember 1998. Rapporten skal blant annet
bygge på opplysninger medlemsstatene har framlagt for
Kommisjonen og ONP-komiteen. I rapporten kan det om
nødvendig foreslås nye tiltak med sikte på en fullstendig
gjennomføring av målene i dette direktiv.
Artikkel 33

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på hvilken
måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Gjennomføring av dette direktiv

Artikkel 31

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
etterkomme dette direktiv innen 13. desember 1996. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Framgangsmåte for forskriftskomiteen
1. Følgende framgangsmåte skal anvendes for saker som
omfattes av artikkel 25 og 29, uten hensyn til bestemmelsene i
artikkel 30.
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

Disse tiltakene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde
en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet
når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 34
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Artikkel 35
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

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

Utferdiget i Brussel, 13. desember 1995.

For Europaparlamentet

For Rådet

K. HÄNSCH

J. L. DICENTA BALLESTER

President
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VEDLEGG I
OPPLYSNINGER SOM SKAL OFFENTLIGGJØRES I
HENHOLD TIL ARTIKKEL 4
1.

Teleoperatøren(e)s navn og adresse
Med dette menes navn og adresse til hovedkontoret til teleoperatøren(e) som stiller til rådighet faste
offentlige telefonnett og/eller yter telefontjeneste.

2.

Tilbudte teletjenester

2.1. Typer av tilknytning til det faste offentlige telefonnett
Det kreves tekniske kjennetegn for grensesnitt på alminnelige nett-termineringspunkter, herunder
eventuell henvisning til nasjonale og/eller internasjonale standarder eller anbefalinger i samsvar med
artikkel 24,
—

—

—

for analoge og/eller digitale nett:
a)

enkeltlinje-grensesnitt,

b)

flerlinje-grensesnitt,

c)

grensesnitt for direkte innvalg (DDI),

d)

andre alminnelige grensesnitt,

for ISDN:
a)

spesifikasjon for grunnleggende eller utvidet grensesnitt på S/T-referansepunktene,
herunder signaleringsprotokollen,

b)

kjennetegn for overføringstjenester for telefontjenesten,

c)

andre alminnelige grensesnitt,

og for alle andre alminnelige grensesnitt.
I tillegg til opplysningene ovenfor, som skal offentliggjøres med jevne mellomrom etter de
nærmere regler fastsatt i artikkel 4, skal teleoperatørene uten utilbørlig forsinkelse underrette
leverandørene av terminalutstyr om alle spesifikke nettkjennetegn som hindrer det godkjente
terminalutstyret i å virke på en tilfredsstillende måte.

2.2. Tilbudte telefontjenester
Beskrivelse av den tilbudte grunnleggende telefontjenesten, herunder hva som dekkes av
abonnementsavgift og av den periodiske leieavgiften (for eksempel sentralbordtjenester, kataloger,
vedlikehold).
Beskrivelse av tilbud (valgfrie funksjoner og tilleggstjenester) innen telefontjenesten som faktureres
atskilt fra det grunnleggende tilbudet, herunder eventuell henvisning til gjeldende tekniske standarder
eller spesifikasjoner som disse oppfyller, i samsvar med artikkel 24.
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2.3. Takster
for adgang, bruk og vedlikehold samt nærmere opplysninger om alle rabattordninger.
2.4. Erstatnings-/tilbakebetalingspolitikk,
herunder nærmere opplysninger om alle erstatnings-/tilbakebetalingsordninger.
2.5. Typer av vedlikeholdstjenester som tilbys
2.6. Framgangsmåte ved bestilling,
herunder opplysninger om hvor man kan henvende seg til teleoperatøren.
2.7. Standard kontraktsvilkår,
herunder eventuelle minimumskontraktsperioder.
3.

Krav ved tildeling av tillatelse
Opplysninger som inneholder en klar beskrivelse av alle krav ved tildeling av tillatelse av betydning
for brukerne, herunder tjenesteyterne, og som minst omfatter

4.

—

opplysninger om arten av krav ved tildeling av tillatelse, særlig dersom det kreves registrering
og/eller godkjenning på individuelt grunnlag, eller dersom tillatelsen er av generell art og ikke
krever individuell registrering og/eller godkjenning,

—

varigheten av alle aktuelle tillatelser eller godkjenninger,

—

en liste over alle dokumenter som inneholder kravene ved tildeling av tillatelser pålagt av
medlemsstaten.

Vilkår for tilknytning av terminalutstyr
Opplysninger som omfatter en fullstendig oversikt over kravene for terminalutstyr fastsatt av den
nasjonale tilsynsmyndighet, i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/263/EØF, herunder eventuelle
vilkår for ledningsnettet i kundens lokaler og plassering av nett-termineringspunktet.

5.

Restriksjoner på adgang og bruk
Opplysninger som omfatter alle restriksjoner på adgang og bruk som er pålagt i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 22.

6.

Parametere for vurdering av ytingen av tjenesten og tjenestekvalitet
Definisjoner, målemetoder, mål og oppnådde resultater, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5.

7.

Mål med hensyn til innføring av nye tjenester, funksjoner, tilleggstjenester og takster
Målene skal offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 9 og 15.

8.

Vilkår for spesiell nettilknytning
Opplysninger som omfatter vilkår for spesiell nettilknytning fastsatt av de nasjonale
tilsynsmyndigheter i samsvar med artikkel 10 nr. 5.
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9.

Oversendelse av beskrivelse av systemet for føring av kostnadsregnskap
Angivelse av adressen man kan henvende seg til for å få en beskrivelse av systemer for føring av
kostnadsregnskap i samsvar med bestemmelsene i artikkel 13.

10. Hovedelementer i den nasjonale nummerplan
I samsvar med bestemmelsene i artikkel 21.
11. Vilkår for bruk av kataloger
I samsvar med bestemmelsene i artikkel 16 bokstav c).
12. Framgangsmåte for megling og tvisteløsning
Opplysninger som omfatter retningslinjene for brukerne for de ankeordninger som stilles til rådighet
med henblikk på megling og løsning av tvister med teleoperatørene etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 27. Opplysningene skal i tillegg omfatte en oppsummering av framgangsmåtene for
tvisteløsning nevnt i artikkel 22 nr. 2.
13. Framgangsmåte ved manglende betaling
I samsvar med bestemmelsene i artikkel 23.
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VEDLEGG II
INDIKATORER FOR LEVERINGSFRISTER OG TJENESTEKVALITET I SAMSVAR MED
BESTEMMELSENE I ARTIKKEL 5
Listen nedenfor angir områder der det kreves indikatorer for tjenestekvalitet for teleoperatører som er
meldt i samsvar med artikkel 26 nr. 2:
—

leveringsfrist for førstegangs tilknytning til nettet,

—

feilrate per tilknytning,

—

reparasjonstid ved feil,

—

feilrate ved anrop,

—

ventetid før oppnådd summetone,

—

ventetid før opprettelse av anrop,

—

statistikk over overføringskvalitet,

—

svartid for sentralbordtjenester,

—

andel fungerende offentlige betalingstelefoner (mynt- eller korttelefoner),

—

regningens nøyaktighet.
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VEDLEGG III
YTING AV AVANSERTE TILLEGGSTJENESTER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 9
1.

Liste over tilleggstjenester nevnt i artikkel 9 nr. 1:
a)

Tonefrekvenssignalering (dual tone multifrequency (DTMF) operation))
Med dette menes at det faste offentlige telefonnett godtar bruk av tonekodesignaleringstelefoner
til signalering til sentral ved hjelp av toner som definert i ITU-T-anbefaling Q.23 og godtar
samme toner for ende-til-ende-signalering via nettet, både innen medlemsstatene og mellom
dem.

b)

Direkte innvalg (eller tilleggstjenester med tilsvarende funksjoner)
Med dette menes at brukere som er tilkoplet en hussentral (PBX) eller et tilsvarende privat
system, kan motta direkte anrop fra det faste offentlige telefonnett, uten inngripen fra
sentralbordoperatøren.

c)

Viderekopling av anrop
Med dette menes at innkommende anrop videredirigeres til et annet bestemmelsessted innen
samme medlemsstat eller i en annen medlemsstat (for eksempel ved mangel på svar, dersom
linjen er opptatt, eller alltid).

d)

Identifikasjon av anropende linje
Med dette menes at A-abonnentens nummer vises B-abonnenten før samtalen opprettes.
Denne tilleggstjenesten bør tilbys i samsvar med lovgivningen om datasikring og vern av
privatlivets fred.

2.

Liste over tjenester og tilleggstjenester nevnt i artikkel 9 nr. 2:
a)

Adgang til tjenester med grønt/gratis nummer på fellesskapsplan
Slike tjenester, som har ulike navn (grønt nummer, gratisnummer, 0800-nummer osv.), omfatter
tjenester der A-abonnenten ikke betaler noe eller bare betaler en del av de samlede kostnadene
for anropet.

b)

Teletorg på fellesskapsplan
Teletorg betegner en tilleggstjeneste der kostnadene for bruk av en tjeneste som nås via
teleoperatørenes nett, slås sammen med kostnadene for anrop fra nettet («tjeneste med forhøyet
takst»).

c)

Overføring av anrop på fellesskapsplan
Med dette menes overføring av et opprettet anrop til en tredjeperson som befinner seg i
samme medlemsstat eller i en annen medlemsstat.

d)

Noteringsoverføring på fellesskapsplan
For anrop der opprinnelsessted og bestemmelsessted befinner seg innenfor Fellesskapets
grenser.
Med dette menes at B-abonnenten på anmodning fra A-abonnenten godtar å dekke kostnadene
for anropet før samtalen opprettes.
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e)

Identifikasjon av anropende linje på fellesskapsplan
Med dette menes at A-abonnentens nummer vises B-abonnenten før samtalen opprettes.
Denne tilleggstjenesten bør tilbys i samsvar med lovgivningen om datasikring og vern av
privatlivets fred.

f)

Adgang til sentralbordtjenester i andre medlemsstater
Med dette menes at brukere som befinner seg i én medlemsstat, kan anrope en sentral/
hjelpetjeneste i en annen medlemsstat.

g)

Adgang til nummeropplysningen i andre medlemsstater
Med dette menes at brukere som befinner seg i én medlemsstat, kan anrope
nummeropplysningen i en annen medlemsstat.
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98/EØS/48/05

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 26/98
av 27. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 5/98 av 30. januar 1998(1).

“88. 397 Y 0408(01): Rådsresolusjon 97/C 109/01 av 24. mars
1997 om ein strategi for å styrkje konkurranseevna i
skipsfarten i Fellesskapet (EFT nr. C 109 av 8.4.1997,
s. 1).”
Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 97/C 109/01 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.
Artikkel 3

Rådsresolusjon 97/C 109/01 av 24. mars 1997 om ein strategi for
å styrkje konkurranseevna i skipsfarten i Fellesskapet(2) skal
innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. april 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 4
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 87 (rådsresolusjon 97/C 194/03)
skal nytt nr. 88 lyde:

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

Utferdiget i Brussel, 27. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 272 av 8.10.1998, s. 7, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 42 av
8.10.1998, s. 18.

(2)

EFT nr. C 109 av 8.4.1997, s. 1.
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RÅDSRESOLUSJON
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av 24. mars 1997
om ein strategi for å styrkje konkurranseevna i skipsfarten i
Fellesskapet(*)
(97/C 109/01)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN
1.

SEIER SEG NØGD MED den generelle strukturen og den
politiske kursen i kommisjonsmeldinga «Mot ein ny
skipsfartsstrategi», som har som siktemål å fremje ein
fellesskapsflåte og sysselsetjinga av sjøfolk i Fellesskapet,
og som legg særleg vekt på ei parallell og jamvektig utvikling
på dei følgjande nøkkelområda som Kommisjonen har peika
ut:
—

den internasjonale
fellesskapsflåten,

—

opne marknader,

—

rettferdig konkurranse,

—

tryggleik,

konkurranseevna

MERKJER SEG at dei førnemnde nøkkelområda har ein
innbyrdes samanheng, ettersom politiske tiltak på eitt
område kan verke inn på eit eller fleire av dei andre områda,

3.

LEGG VINN PÅ å hauste økonomiske føremoner av den
veksande marknaden for skipsfartstenester, på å fremje
sysselsetjinga av både sjøfolk i Fellesskapet og landbasert
personell og på å fremje fagkunnskap på skipsfartsområdet,

4.

SANNKJENNER at skipsfartsmarknaden er ein
verdsomspennande marknad der skipsreiarane i Fellesskapet
må konkurrere internasjonalt, og at fellesskapspolitikken
og -reglane må ta omsyn til dette,

(*)

MEINER at skipsfartssektoren sjølv har ei nøkkelrolle
andsynes den aukande internasjonale konkurransen; han
må tilpasse seg endringar i dei rettslege rammene for
skipsfarten, samstundes som han tek omsyn til dei måla
som er fastsette i denne resolusjonen,

7.

SANNKJENNER at det er naudsynt med positive tiltak
for å nå dei måla som Fellesskapet har sett seg på dei
førnemnde nøkkelområda, særleg for å fremje
konkurranseevna til fellesskapsflåten og sysselsetjinga av
sjøfolk i Fellesskapet så vel som for å sikre fri tilgang til
marknadene,

8.

ER SAMD MED Kommisjonen i at tryggleiken til sjøs er
ein viktig faktor, og at brot på tryggleiks- og miljøvernstandardar kan føre til uakseptable konkurranseføremoner
på skipsfartsområdet. Der det er grunn til det, bør det gjerast
tiltak for å

til

2.

5.

6.

SANNKJENNER at skipsfarten bør utviklast, ettersom
han er eit miljøvennleg alternativ eller tillegg til andre
transportformer, og ettersom nærskipsfarten, medrekna
rutetrafikk med ferje, spelar ei viktig rolle i handelen innanfor
Fellesskapet og som tilbringarteneste for oversjøisk fart,

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. C 109 av 8.4.1997, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/98 av 27. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

—

styrkje skyldnaden hjå alle til å syte for kvalitet og
tryggleik på alle nivå i skipsfartssektoren,

—

sikre at brot på bindande internasjonale standardar og
fellesskapsstandardar for tryggleik og kvalitet ikkje
fører til konkurransemessige og økonomiske ulemper
for dei marknadsdeltakarane som etterlever
standardane(1 ),

ER SAMD I at det bør gjerast tiltak på følgjande område og i
medhald av følgjande prinsipp:
A. 1. Skipsfartssektoren i Fellesskapet bør støttast, slik at han
kan halde fram med innsatsen sin for å nå eit høgt
kvalitetsnivå og for å betre konkurranseevna si, gjennom
a)

(1)

å sikre at den høge kvaliteten på opplæring av sjøfolk
i Fellesskapet, same kva rang dei har, og av landbasert
personell vert halden ved lag gjennom ein best mogleg
bruk av ressursane til medlemsstatane og av verkemidla
til Fellesskapet,

Sjå òg rådsresolusjon av 8. juni 1993 om ein felles politikk for
tryggleiken til sjøs (TEF nr. C 271 av 7.10.1993, s. 1).
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å sikre at skipsfarten får ei større rolle å spele i
fellesskapsprogramma for forsking og utvikling (t.d.
Euret, MAST og Maris), og at desse programma vert
høveleg samordna både innbyrdes og med nasjonale
program, samstundes som det vert lagt særleg vekt
på at dei økonomiske ressursane må nyttast så
effektivt som mogleg,

Nr.48/189

som tredjestatsføretak har i Fellesskapet.
C. 1. Medlemsstatane og Fellesskapet bør gje støtte til at Den
internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) utarbeider
internasjonalt bindande kvalitetskriterium for
flaggstatsstyresmakter og skipsregister.
2. Det bør eventuelt

c)

å utvikle nærskipsfarten som eit miljøvennleg
alternativ eller tillegg til andre transportformer(1 ),

d)

å sikre at konkurransereglane til Fellesskapet vert
nytta på ein klar måte, samstundes som det vert teke
omsyn til særtrekka ved skipsfarten,

e)

å halde ved lag den konkurransemessige stillinga til
skipsreiarane i Fellesskapet overfor dei internasjonale
konkurrentane deira,

f)

å sikre at dei lovgjevingsmessige tiltaka og dei administrative framgangsmåtane som gjeld skipsreiarar og
skipsfart, alltid står i høve til dei måla som er fastsette.

2.

Medlemsstatane bør vurdere om det er mogleg å ratifisere
dei konvensjonane som vart vedtekne av Den internasjonale
arbeidsorganisasjonen (ILO) under den 84. ILO-konferansen
(om skipsfart) i Genève i oktober 1996.

3.

I samsvar med artikkel 92 i traktaten om skipinga av Det
europeiske fellesskapet bør Kommisjonen straks vedta
reviderte retningslinjer for statsstøtte; Rådet merkjer seg
den særskilde fråsegna frå Kommisjonen om dette
spørsmålet.

—

på eit høveleg tidspunkt drøftast korleis det kan
definerast klare krav til skadebotansvar, eigarforhold,
kontroll og forvalting, og korleis reelt, økonomisk
hopehav skal vere, samstundes som reglane i den
førnemnde traktaten vert stetta.

4. I samråd med skipsfartssektoren bør det vurderast om
skyldnaden til å syte for sikker drift i skipsfarten i visse
tilfelle skal utvidast til å omfatte avskiparane.
5. Dei initiativa som skipsfartssektoren tek for å betre
kvalitetsnivået i skipsfarten, bør støttast.

2. Dei fleirsidige og tosidige tiltaka med sikte på å liberalisere
den internasjonale handelen må halde fram, både når det
gjeld skipsfarten og tilhøyrande tenester, slik at
skipsfartssektoren i Fellesskapet oppnår dei same vilkåra

Sjå òg rådsresolusjon av 11. mars 1996 om nærskipsfart (TEF nr. C 99
av 2.4.1996, s. 1).

vedtakast eit fellesskapsverkemiddel som sikrar at
desse kriteria vert gjennomførde på ein tilbørleg og
einsarta måte, samstundes som det vert fastsett
prinsipp for sikker forvalting av skipsregistra til
medlemsstatane,

3. Gjennom effektiv bruk av rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni
1995 om håndheving av internasjonale standarder for
sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår
om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som
seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon
(havnestatskontroll)( 2 ), bør det sikrast at skip frå
Fellesskapet og tredjestatar i større mon stettar
internasjonale standardar, slik at direktivet får ein så kraftig
førebyggjande verknad som mogleg; hovudelementa i dette
tiltaket er særleg harmonisert bruk av tilbakehalding av skip
og reell klarleik.

B. 1. Kommisjonen bør snarast råd leggje fram meldinga si om
sambandet med tredjestatar, som skal vere grunnlaget for ei
særskild drøfting av den politiske kursen.

(1)

—

(2)

TEF nr. L 157 av 7.7.1995, s. 1.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

19.11.1998

00
98/EØS/48/06

nr. 27/98
av 27. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler) og
protokoll 21 om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak

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

2.

Teksten til tilpasningene til bestemmelsene i forordningens
artikkel 1 til 5 skal lyde:
a)

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XIV er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 107/97 av 2. februar 1998(1).

I artikkel 1 nr. 1 skal ordene “eller de tilsvarende
bestemmelser i EØS-avtalens protokoll 21” tilføyes
etter “Med forbehold for artikkel 22”.
Videre skal uttrykket “fellesskapsdimensjon” erstattes
med “fellesskaps- eller EFTA-dimensjon”.

b)

Rådsforordning (EF) nr. 1310/97 av 30. juni 1997 om endring av
forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(2) skal innlemmes i avtalen.

I artikkel 1 nr. 2 skal uttrykket “fellesskapsdimensjon”
erstattes med “henholdsvis fellesskaps- eller EFTAdimensjon”.
Videre skal uttrykket “omsetning på fellesskapsplan”
erstattes med “omsetning på fellesskaps- eller EFTAplan”.

Listen i avtalens protokoll 21 artikkel 3 nr. 1 gir en generell
oversikt over fellesskapsretten på dette området.

I siste ledd skal ordet “medlemsstat” erstattes med
“medlemsstat i EF eller EFTA-stat”.

Avtalens protokoll 21 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 13/97 av 14. mars 1997(3).
c)
Rådsforordning (EF) nr. 1310/97 av 30. juni 1997 om endring av
forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(2) bør føres opp på listen i avtalens protokoll 21
artikkel 3 nr. 1 -

I artikkel 1 nr. 3 skal uttrykket “fellesskapsdimensjon”
erstattes med “henholdsvis fellesskaps- eller EFTAdimensjon”.
Videre skal uttrykket “omsetning i Fellesskapet”
erstattes med “omsetning i Fellesskapet eller i EFTA”.

BESLUTTET FØLGENDE:
I artikkel 1 nr. 3 bokstav b) og c) og artikkel 1 nr. 3
siste ledd skal ordet “medlemsstat” erstattes med
“medlemsstat i EF eller EFTA-stat”.

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIV nr. 1 (rådsforordning (EØF) nr. 4064/89)
gjøres følgende endringer:
1.

d)

Artikkel 1 nr. 4 og 5 får ikke anvendelse.

e)

I artikkel 2 nr. 1 første ledd skal uttrykket “det felles
marked” erstattes med “EØS-avtalens virkemåte”.

f)

I artikkel 2 nr. 2, sist i setningen, skal uttrykket “det
felles marked” erstattes med “EØS-avtalens
virkemåte”.

Følgende tilføyes:
“, endret ved:
-

397 R 1310: Rådsforordning (EF) nr. 1310/97 av
30. juni 1997 (EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1).”

(1)

EFT nr. L 193 av 9.7.1998, s. 71, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av
9.7.1998, s. 173.

(2)

EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1.

(3)

EFT nr. L 182 av 10.7.1997, s. 44, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 29
av 10.7.1997, s. 59.
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g)

I artikkel 2 nr. 3, sist i setningen, skal uttrykket “det
felles marked” erstattes med “EØS-avtalens
virkemåte”.

h)

I artikkel 2 nr. 4 første ledd skal uttrykket “det felles
marked” erstattes med “EØS-avtalens virkemåte”.

i)

I artikkel 3 nr. 5 bokstav b) skal uttrykket “en
medlemsstats lovgivning” erstattes med “lovgivningen
i en medlemsstat i EF eller en EFTA-stat”.

j)

I artikkel 4 nr. 1 skal uttrykket “fellesskapsdimensjon” erstattes med “fellesskaps- eller EFTAdimensjon”.
I første punktum skal ordene “ i samsvar med EØSavtalens artikkel 57” tilføyes etter ordene “… skal
meldes til Kommisjonen”.

k)

I artikkel 5 nr. 3 bokstav b) siste punktum skal ordene
“…bruttopremier innbetalt av henholdsvis
valutainnlendinger i Fellesskapet og valutainnlendinger i en medlemsstat” erstattes med:
“…bruttopremier innbetalt av henholdsvis
valutainnlendinger i Fellesskapet og valutainnlendinger i en medlemsstat i EF. Det samme skal
gjelde for bruttopremier innbetalt av henholdsvis
valutainnlendinger i hele EFTA-statenes territorium
og valutainnlendinger i en EFTA-stat”.
Artikkel 2

I avtalens protokoll 21 artikkel 3 nr. 1 skal følgende tilføyes i nr.
1:
“, endret ved:
-

Artikkel 5 nr. 1 siste ledd skal lyde:
“Omsetning i Fellesskapet eller i en medlemsstat i EF
skal omfatte salg av varer og ytelse av tjenester til
foretak eller forbrukere i Fellesskapet eller i den
aktuelle medlemsstaten i EF. Det samme skal gjelde
for omsetning i hele EFTA-statenes territorium eller i
en EFTA-stat”.

l)

m)

Nr.48/191

397 R 1310: Rådsforordning (EF) nr. 1310/97 av 30. juni
1997 (EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1).”
Artikkel 3

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 1310/97 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.
Artikkel 4

Artikkel 5 nr. 3 bokstav a) siste ledd skal lyde:
“En kredittinstitusjons eller finansinstitusjons
omsetning i Fellesskapet eller i en medlemsstat i EF
skal omfatte de inntekter, som definert ovenfor, som
oppebæres av nevnte institusjons filial eller avdeling
etablert i Fellesskapet eller den aktuelle medlemsstat
i EF. Det samme skal gjelde for en kredittinstitusjons
eller finansinstitusjons omsetning i hele EFTAstatenes territorium eller i en EFTA-stat.”

Denne beslutning trer i kraft 1. april 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97
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00

av 30. juni 1997
om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med
foretakssammenslutninger(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

4)

Kommisjonen bør etter en innledende fase i anvendelsen av
denne forordning framlegge rapport for Rådet om
gjennomføringen av alle gjeldende terskelverdier og kriterier,
slik at Rådet i samsvar med traktatens artikkel 145 kan
endre kriteriene eller tilpasse terskelverdiene fastsatt i denne
forordning.

5)

Begrepet sammenslutning bør defineres på en slik måte at
det omfatter transaksjoner som forårsaker en varig endring
av de berørte foretakenes struktur. Særlig når det gjelder
fellesforetak, bør samtlige selvstendig fungerende
fellesforetak omfattes av virkeområdet for og prosedyrene
i forordning (EØF) nr. 4064/89. I tillegg til vurderingen av
spørsmålet om dominerende stilling fastsatt i artikkel 2 i
nevnte forordning må det fastsettes at Kommisjonen skal
anvende kriteriene i traktatens artikkel 85 nr. 1 og 3 på slike
fellesforetak i den utstrekning opprettelsen av dem direkte
fører til en betydelig begrensning av konkurransen mellom
fortsatt uavhengige foretak. Dersom slike fellesforetaks
innvirkning på markedet i hovedsak er av strukturell art, får
i alminnelighet traktatens artikkel 85 nr. 1 ikke anvendelse.
Artikkel 85 nr. 1 kan imidlertid komme til anvendelse dersom
to eller flere morselskaper fortsatt er virksomme på det
samme markedet som fellesforetaket, eventuelt dersom
opprettelsen av fellesforetaket har til formål eller virkning
å hindre, innskrenke eller vri konkurransen mellom
morselskapene på markeder i et tidligere eller senere ledd i
omsetningskjeden eller på tilgrensende markeder. I denne
forbindelse bør alle konkurransemessige aspekter ved
opprettelsen av et fellesforetak vurderes innen rammen av
den samme prosedyre.

6)

Ved beregning av omsetningen i kreditt- og finansinstitusjoner er inntektene fra bankvirksomhet et bedre
kriterium enn en andel av aktiva, fordi de på en nøyaktigere
måte gjenspeiler de økonomiske realiteter i hele
banksektoren.

7)

Det bør uttrykkelig fastsettes at vedtak som gjøres ved
avslutningen av den innledende fasen av prosedyren, skal
omfatte de begrensninger som er direkte tilknyttet og
nødvendige for gjennomføringen av foretakssammenslutningen.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 87 og 235,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2 ),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3 ) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Foretakssammenslutninger med en betydelig innvirkning i
flere medlemsstater som ikke når opp til terskelverdiene
omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 av
21. desember 1989 om tilsyn med foretakssammenslutninger(4 ), kan oppfylle vilkårene for undersøkelse innen
rammen av visse nasjonale tilsynsordninger for fusjoner.
Flere meldinger av samme transaksjon svekker
rettssikkerheten, fører til økte belastninger og kostnader
for foretakene og kan føre til motstridende vurderinger.

2)

Utvidelsen av Fellesskapets tilsyn med foretakssammenslutninger til å omfatte sammenslutninger med en betydelig
innvirkning i flere medlemsstater vil sikre at et system med
ett kontrollorgan ivaretas, og vil i samsvar med
nærhetsprinsippet gjøre det mulig å vurdere slike
sammenslutningers innvirkning på konkurransen i hele
Fellesskapet.

3)

Det bør fastsettes tilleggskriterier for anvendelsen av
Fellesskapets tilsyn med foretakssammenslutninger for å
nå målene nevnt ovenfor. Disse kriteriene bør ha form av
nye terskelverdier uttrykt som de berørte foretakenes
samlede omsetning på verdensbasis, på fellesskapsplan og
i minst tre medlemsstater.

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/98 av 27. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler) og protokoll
21 om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak, se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT nr. C 350 av 21.11.1996, s. 8 og 10.

(2)

EFT nr. C 362 av 2.12.1996, s. 130.

(3)

EFT nr. C 56 av 24.2.1997, s. 71.

(4)

EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1. Forordningen rettet i EFT nr. L 257 av
21.9.1990, s. 13, og endret ved tiltredelsesakten av 1994.
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Kommisjonen kan i den andre fasen av prosedyren erklære
at en sammenslutning er forenlig med det felles marked,
dersom partene har inngått forpliktelser som står i forhold
til og fullstendig utelukker konkurranseproblemet.
Forpliktelser bør også godtas i den første fasen av
prosedyren dersom konkurranseproblemet uten
vanskeligheter kan identifiseres og løses med letthet. For
slike tilfeller bør det uttrykkelig fastsettes at Kommisjonen
kan knytte vilkår og forpliktelser til vedtaket. Innsyn og
effektivt samråd med medlemsstatene og berørt tredjemann
må sikres i begge faser av prosedyren.

14) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta gjennomføringsbestemmelser dersom det er nødvendig VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning 4064/89 gjøres følgende endringer:
1.

I artikkel 1
a)

9)

For å sikre et effektivt tilsyn bør gjennomføringen av
sammenslutninger utsettes inntil det er gjort et endelig
vedtak. På den annen side bør det være mulig å gjøre unntak
fra kravet om utsettelse dersom det er hensiktsmessig. Når
Kommisjonen avgjør om det skal gjøres slikt unntak eller
ikke, skal den ta hensyn til alle relevante faktorer, f.eks.
arten og omfanget av den skade som påføres foretakene
berørt av sammenslutningen eller tredjemann, og den trussel
sammenslutningen utgjør mot konkurransen.

b)

skal nr. 3 lyde:
«3. I denne forordning er en foretakssammenslutning
som ikke oppfyller terskelverdiene i nr. 2, av
fellesskaps-dimensjon når

11) Kommisjonen kan erklære en foretakssammenslutning
uforenlig med det felles marked bare dersom den hindrer
den effektive konkurranse på det felles marked eller i en
vesentlig del av det. Anvendelse av nasjonal konkurranselovgivning er derfor særlig egnet i tilfeller der en
foretakssammenslutning innvirker på konkurransen på et
bestemt marked innen en medlemsstat som ikke utgjør en
vesentlig del av det felles marked. I slike tilfeller er det i
anmodningen om henvisning ikke nødvendig å påvise at
foretakssammenslutningen truer med å skape eller styrke
en dominerende stilling på dette bestemte markedet.

13) Det bør uttrykkelig fastsettes at to eller flere medlemsstater
i fellesskap kan framlegge en anmodning i henhold til
artikkel 22 i forordning (EØF) nr. 4064/89. For å sikre et
effektivt tilsyn bør det fastsettes at foretakssammenslutninger som én eller flere medlemsstater har henvist til
Kommisjonen, skal utsettes.

skal nr. 1 lyde:
«1. Med forbehold for artikkel 22 kommer denne
forordning til anvendelse på alle foretakssammenslutninger av fellesskapsdimensjon som
definert i nr. 2 og 3.»,

10) Reglene for henvisning av foretakssammenslutninger mellom
Kommisjonen og medlemsstatene bør revideres samtidig
med fastsettelsen av tilleggskriteriene for gjennomføringen
av Fellesskapets tilsyn med foretakssammenslutninger.
Disse reglene beskytter medlemsstatenes konkurranseinteresser på en tilfredsstillende måte og tar tilbørlig hensyn
til rettssikkerheten og prinsippet om ett kontrollorgan.
Visse aspekter ved henvisningsprosedyrene bør imidlertid
forbedres eller klargjøres.

12) I unntakstilfeller bør det være mulig å forlenge
Kommisjonens frist for å gjøre vedtak i den første fasen av
prosedyren.

Nr.48/193

a)

alle berørte foretak til sammen har en samlet
omsetning på verdensmarkedet på mer enn 2,5
milliarder ECU,

b)

alle berørte foretak til sammen har en samlet
omsetning i hver enkelt av minst tre
medlemsstater på mer enn 100 millioner ECU,

c)

minst to av de berørte foretak enkeltvis har en
samlet omsetning i hver enkelt av minst tre
medlemsstater som omhandlet i bokstav b) på
mer enn 25 millioner ECU, og

d)

minst to av de berørte foretak enkeltvis har en
samlet omsetning i Fellesskapet på mer enn 100
millioner ECU,

med mindre hvert av de berørte foretak oppnår mer
enn to tredeler av sin samlede omsetning i Fellesskapet
innen én og samme medlemsstat.»,
c)

skal nytt nr. 4 og 5 lyde:
«4. Kommisjonen skal innen 1. juli 2000 framlegge
rapport for Rådet om gjennomføringen av
terskelverdiene og kriteriene i nr. 2 og 3.
5. I forbindelse med rapporten nevnt i nr. 4 og etter
forslag fra Kommisjonen kan Rådet med kvalifisert
flertall endre terskelverdiene og kriteriene nevnt i
nr. 3.».
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Nr. 48/194

2.

00
— inntekter av andeler i tilknyttede
foretak

I artikkel 2 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. I den utstrekning opprettelsen av et fellesforetak som
utgjør en foretakssammenslutning i henhold til artikkel 3,
har til formål eller virkning å samordne den konkurransemessige atferd til fortsatt uavhengige foretak, skal denne
samordning vurderes etter kriteriene i traktatens artikkel
85 nr. 1 og 3 med sikte på å fastslå om transaksjonen er
forenlig med det felles marked.

iii) provisjonsinntekter
iv) nettoinntekter fra finansielle transaksjoner
v)

om to eller flere morselskaper fortsatt i betydelig grad
er virksomme på det samme markedet som
fellesforetaket eller på et marked i et tidligere eller
senere ledd i omsetningskjeden eller på et tilgrensende
marked,

—

om samordningen, som er en direkte følge av
opprettelsen av fellesforetaket, gir de berørte foretak
mulighet til å hindre konkurransen for en betydelig
del av de aktuelle varer og tjenester.».

b)

3.

4.

for forsikringsforetak, verdien av tegnede
bruttopremier, som skal omfatte alle innbetalte
og utestående beløp i forbindelse med
forsikringsavtaler tegnet av eller på vegne av
forsikringsforetakene, herunder utgående
gjenforsikringspremier, etter fradrag av skatter
og parafiskale avgifter som oppkreves på
grunnlag av individuelle premiebeløp eller samlet
premiemengde; når det gjelder artikkel 1 nr. 2
bokstav b) og nr. 3 bokstav b), c) og d) og siste
del av nevnte numre, skal det tas hensyn til
bruttopremier innbetalt av henholdsvis
valutainnlendinger i Fellesskapet og valutainnlendinger i en medlemsstat.

I artikkel 3 nr. 2 gjøres følgende endringer:
a)

Første ledd oppheves.

b)

I annet ledd utgår ordene «og dette ikke fører til at den
konkurransemessige atferd samordnes, verken mellom
partene innbyrdes eller mellom partene og fellesforetaket».
(*)

I artikkel 5
—

skal nr. 3 lyde:

—

«3. I stedet for omsetning skal brukes:
a)

renteinntekter og tilsvarende inntekter

ii)

inntekter av verdipapirer:
— inntekter av aksjer, andeler og andre
verdipapirer med variabel avkastning
— inntekter av eierinteresser

EFT nr. L 372 av 31.12.1986, s. 1.»,

skal den innledende delen av nr. 4 lyde:
«4. Med forbehold for nr. 2 skal et berørt foretaks
omsetning i henhold til artikkel 1 nr. 2 og 3 beregnes
ved å legge sammen omsetningen for:»,

for kredittinstitusjoner og andre finansinstitusjoner, når det gjelder artikkel 1 nr. 2 og 3,
summen av følgende inntekter, som definert i
rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986
om bankers og andre finansinstitusjoners
årsregnskaper og konsoliderte regnskaper(*),
eventuelt etter fradrag av merverdiavgift og andre
skatter og avgifter som er direkte knyttet til
følgende inntekter:
i)

andre driftsinntekter.
En kredittinstitusjons eller finansinstitusjons omsetning innen Fellesskapet
eller i en medlemsstat skal omfatte de
inntekter, som definert ovenfor, som
oppebæres av nevnte institusjons filial eller
avdeling etablert i Fellesskapet eller den
aktuelle medlemsstat,

Ved vurderingen skal Kommisjonen særlig ta hensyn til
—

19.11.1998

—

skal den innledende delen av nr. 5 lyde:
«5. Når foretak som deltar i en sammenslutning, i
fellesskap har rettigheter eller innflytelse som nevnt i
nr. 4 bokstav b), skal det ved beregning av de berørte
foretakenes omsetning i henhold til artikkel 1 nr. 2 og
3».

5.

I artikkel 6
a)

nr. 1
—

tilføyes følgende ledd i bokstav b):
«Vedtaket der foretakssammenslutningen
erklæres forenlig med det felles marked, skal
også omfatte begrensninger som er direkte
tilknyttet og nødvendige for gjennomføringen
av foretakssammenslutningen.»,

19.11.1998
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—

skal bokstav c) lyde:

«c) Dersom Kommisjonen, med forbehold for nr. 2,
fastslår at en meldt foretakssammenslutning kommer
inn under virkeområdet for denne forordning og reiser
alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det
felles marked, skal Kommisjonen vedta å innlede saksbehandlingen.»,
b)

c)

nr. 3 skal «Nr. 1 og 2» i begynnelsen av nummeret
endres til «Nr. 1.»,

d)

skal nr. 4 lyde:
«4. Kommisjonen kan på anmodning innrømme
unntak fra forpliktelsene nevnt i nr. 1 eller 3.
Anmodningen om unntak skal være grunngitt. Når
Kommisjonen treffer avgjørelse i forbindelse med
anmodningen, skal den ta hensyn til bl.a. de virkninger
en utsettelse kan ha for et eller flere av foretakene
berørt av sammenslutningen eller for tredjemann, og
den trussel foretakssammenslutningen kan utgjøre mot
konkurransen. Det kan knyttes vilkår og forpliktelser
til unntaket for å sikre effektiv konkurranse. Det kan
søkes om og innrømmes unntak til enhver tid, også
før meldingen og etter transaksjonen.»,

skal nytt nr. 2, 3 og 4 lyde:
«2. Dersom Kommisjonen etter endringer foretatt
av de berørte foretak fastslår at en meldt
foretakssammenslutning ikke lenger reiser alvorlig tvil
som fastlagt i nr. 1 bokstav c), kan den vedta å erklære
at sammenslutningen er forenlig med det felles marked
i henhold til nr. 1 bokstav b).
e)

Kommisjonen kan knytte vilkår og forpliktelser til
vedtak gjort i henhold til nr. 1 bokstav b) for å sikre at
de berørte foretak oppfyller de forpliktelser de har
inngått overfor Kommisjonen med sikte på å gjøre
sammenslutningen forenlig med det felles marked.

Denne artikkel får imidlertid ingen virkning på
gyldigheten av transaksjoner med verdipapirer,
herunder slike som kan konverteres til andre
verdipapirer som kan omsettes på et marked regulert
og overvåket av organer anerkjent av de offentlige
myndigheter, når dette markedet er i regelmessig
virksomhet og er direkte eller indirekte tilgjengelig for
allmennheten, med mindre kjøper og selger vet eller
burde vite at transaksjonen er gjennomført i strid med
nr. 1.».

vedtaket er basert på feilaktige
opplysninger som et av de berørte foretak
er ansvarlig for, eller dersom vedtaket er
oppnådd ved svik,
eller

b)

de berørte foretak ikke overholder en
forpliktelse knyttet til vedtaket.

4. I tilfellene omhandlet i nr. 3 kan Kommisjonen
gjøre vedtak etter nr. 1 uten at den er bundet av fristene
fastsatt i artikkel 10 nr. 1.»,
c)
6.

blir tidligere nr. 2 nr. 5.

I artikkel 7
a)

skal nr. 1 lyde:
«1. En foretakssammenslutning som definert i
artikkel 1 skal ikke gjennomføres verken før den er
meldt, eller før den er erklært forenlig med det felles
marked ved et vedtak gjort i henhold til artikkel 6 nr.
1 bokstav b) eller artikkel 8 nr. 2 eller på grunnlag av
en formodning i henhold til artikkel 10 nr. 6.»,

b)

oppheves nr. 2,

skal nr. 5 lyde:
«5. Gyldigheten av transaksjoner som er
gjennomført i strid med nr. 1, skal være avhengig av
vedtak i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller
artikkel 8 nr. 2 eller 3 eller en formodning i henhold til
artikkel 10 nr. 6.

3. Kommisjonen kan tilbakekalle det vedtaket den
har gjort i henhold til nr. 1 bokstav a) eller b), dersom
a)

Nr.48/195

7.

I artikkel 8
a)

skal nr. 2 lyde:
«2. Dersom Kommisjonen fastslår at en meldt
foretakssammenslutning oppfyller vilkåret i artikkel
2 nr. 2 og, i tilfellene omhandlet i artikkel 2 nr. 4,
kriteriene i traktatens artikkel 85 nr. 3, eventuelt etter
at de berørte foretak har foretatt de nødvendige
endringer, skal den gjøre et vedtak der det erklæres at
sammenslutningen er forenlig med det felles marked.
Kommisjonen kan knytte vilkår og forpliktelser til
vedtaket for å sikre at de berørte foretak etterkommer
forpliktelser de har påtatt seg overfor Kommisjonen
med henblikk på å gjøre sammenslutningen forenlig
med det felles marked. Vedtaket der det erklæres at
sammenslutningen er forenlig med det felles marked,
skal også omfatte begrensninger som er direkte knyttet
til og nødvendige for sammenslutningens gjennomføring.»,
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b)

skal nr. 3 lyde:
«3. Dersom Kommisjonen fastslår at en foretakssammenslutning oppfyller vilkåret i artikkel 2 nr. 3
eller, i tilfellene omhandlet i artikkel 2 nr. 4, ikke
oppfyller kriteriene i traktatens artikkel 85 nr. 3, skal
den gjøre et vedtak der det erklæres at sammenslutningen er uforenlig med det felles marked.».

8.

9.
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I artikkel 10
a)

00

nr. 1 tilføyes følgende til slutt i annet ledd:
«, eller dersom de berørte foretak etter å ha meldt en
sammenslutning inngår forpliktelsene i henhold til
artikkel 6 nr. 2 som partene ønsker tatt i betraktning
som grunnlag for et vedtak i henhold til artikkel 6 nr.
1 bokstav b).»,

I artikkel 9
b)
a)

skal nr. 2 lyde:
«2. Innen tre uker etter å ha mottatt kopi av en
melding kan en medlemsstat underrette Kommisjonen,
som skal underrette de berørte foretak, om at
a)

b)

b)

det er fare for at en foretakssammenslutning
skaper eller styrker en dominerende stilling som
i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse
på et marked i denne medlemsstaten som har
alle kjennetegn på et separat marked, eller
en sammenslutning har innvirkning på
konkurransen på et marked i denne
medlemsstaten som har alle kjennetegn på et
separat marked, og som ikke utgjør en vesentlig
del av det felles marked.»,

nr. 3
—

skal bokstav b) lyde:
«b) henvise hele saken eller en del av den til
vedkommende myndigheter i den berørte
medlemsstaten med sikte på anvendelse av
denne statens konkurranselovgivning.»,

—

c)

10. I artikkel 18
a)

nr. 1 endres «artikkel 7 nr. 2 og 4» til «artikkel 7 nr. 4»,

b)

skal nr. 2 lyde:
«2. Som unntak fra nr. 1 kan det gjøres midlertidig
vedtak om å innrømme unntak fra utsettelse som nevnt
i artikkel 7 nr. 4, uten at de berørte personer, foretak
eller foretakssammenslutninger har fått mulighet til å
uttale seg på forhånd, forutsatt at Kommisjonen gir
dem mulighet til dette så snart som mulig etter å ha
gjort vedtak.».

11. I artikkel 19 nr. 1 tilføyes følgende punktum:
«Disse dokumentene skal omfatte de forpliktelser som
partene ønsker at det skal tas hensyn til med henblikk på et
vedtak i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller artikkel
8 nr. 2.».
12. I artikkel 22
a)

skal nr. 10 lyde:
«10. Denne artikkel skal vurderes på nytt samtidig
med terskelverdiene omhandlet i artikkel 1.».

erstattes nr. 1 og 2 med følgende:
«1. Bare denne forordning får anvendelse på
foretakssammenslutninger som definert i artikkel 3,
og forordning nr. 17(1), (EØF) nr. 1017/68(2), (EØF)
nr. 4056/86(3) og (EØF) nr. 3975/87(4) får ikke
anvendelse unntatt på fellesforetak uten
fellesskapsdimensjon som har til formål eller virkning
å samordne den konkurransemessige atferd til fortsatt
uavhengige foretak.»,

tilføyes følgende ledd:
«I saker der en medlemsstat underretter
Kommisjonen om at en foretakssammenslutning
påvirker konkurransen på et separat marked på
medlemsstatens territorium som ikke utgjør en
vesentlig del av det felles marked, skal
Kommisjonen henvise hele saken eller en del av
den som gjelder dette separate markedet, til
vedkommende myndigheter i den berørte
medlemsstaten dersom den fastslår at et slikt
marked påvirkes.»,

nr. 4 endres de innledende ordene «Fristen fastsatt i
nr. 3» til «Fristene fastsatt i nr. 1 og 3».

b)

skal nr. 3 lyde:
«3. Dersom Kommisjonen på anmodning fra én
medlemsstat eller flere medlemsstater i fellesskap
fastslår at en foretakssammenslutning som kommer
inn under artikkel 3, men ikke er av fellesskapsdimensjon i henhold til artikkel 1, skaper eller styrker
en dominerende stilling som fører til at effektiv
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konkurranse i betydelig grad hindres på territoriet til
medlemsstaten eller medlemsstatene som har inngitt
anmodning i fellesskap, kan den, i den utstrekning
foretakssammenslutningen påvirker handelen mellom
medlemsstater, gjøre vedtak i henhold til artikkel 8 nr.
2 annet ledd og artikkel 8 nr. 3 og 4.»,
c)

13. I artikkel 23

Fristen fastsatt i artikkel 10 nr. 1 for å innlede
saksbehandlingen skal løpe fra den dag den berørte
medlemsstatens eller de berørte medlemsstatenes
anmodning mottas. Anmodningen skal inngis senest
én måned etter den dag foretakssammenslutningen
ble meddelt medlemsstaten eller medlemsstatene som
har inngitt anmodning i fellesskap, eller ble
gjennomført. Fristen skal begynne å løpe når det første
av disse forholdene inntreffer.»,
d)

nr. 5 innsettes ordene «eller de medlemsstatene» etter
«på territoriet til den medlemsstaten»,

e)

oppheves nr. 6.

a)

endres «frister i henhold til artikkel 10» til «frister i
henhold til artikkel 7, 9, 10 og 22»,

b)

tilføyes følgende ledd:
«Kommisjonen kan fastsette prosedyrer og frister for
inngåelse av forpliktelser i henhold til artikkel 6 nr. 2
og artikkel 8 nr. 2.».

skal nr. 4 lyde:
«4. Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og b), artikkel 5, 6, 8
og 10-20 får anvendelse på en anmodning inngitt i
henhold til nr. 3. Artikkel 7 får anvendelse dersom
foretakssammenslutningen ikke er gjennomført den
dag Kommisjonen underretter partene om at en slik
anmodning er inngitt.

Nr.48/197

Artikkel 2
Denne forordning får ikke anvendelse på foretakssammenslutninger som var gjenstand for en avtale eller offentliggjøring
eller der det var oppnådd kontroll som definert i artikkel 4 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 4064/89 før 1. mars 1998, og den får ikke i
noe tilfelle anvendelse på foretakssammenslutninger som før
1. mars 1998 var gjenstand for en saksbehandling innledet av en
medlemsstats myndighet med ansvar på konkurranseområdet.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft 1. mars 1998.

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

Utferdiget i Luxembourg, 30. juni 1997.
For Rådet
A. NUIS
Formann
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 28/98
av 30. april 1998

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

“-

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktninger:

397 L 0020: Kommisjonsdirektiv 97/20/EF av 18. april
1997 (EFT nr. L 125 av 16.5.1997, s. 21).”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 97/20/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.
Artikkel 3

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/97 av 12. november 1997(1).
Kommisjonsdirektiv 97/20/EF av 18. april 1997 om tilpasning til
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/306/EØF om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av
forurensende stoffer fra dieselmotorer til framdrift av kjøretøyer(2)
skal innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 28. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 12 (rådsdirektiv 72/306/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
(1)

EFT nr. L 134 av 7.5.1998, s. 4, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av
7.5.1998, s. 13.

(2)

EFT nr. L 125 av 16.5.1997, s. 21.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr.48/199

KOMMISJONSDIREKTIV 97/20/EF
av 18. april 1997
om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/306/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av
forurensende stoffer fra dieselmotorer til framdrift av kjøretøyer(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 72/306/EØF av 2. august 1972
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot
utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer til framdrift av
kjøretøyer( 1 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv
89/491/EØF(2 ), særlig artikkel 4, og

I direktiv 72/306/EØF gjøres følgende endringer:
1)

«Artikkel 1
I dette direktiv menes med «kjøretøy» ethvert kjøretøy,
med eller uten karosseri, som drives av en dieselmotor, som
er beregnet på å kjøres på vei, og som har minst fire hjul og
en største konstruksjonshastighet på over 25 km/t, med
unntak av skinnegående kjøretøyer, jordbruks- og
skogbrukstraktorer samt alle mobile maskiner.»

ut fra følgende betraktninger:
Direktiv 72/306/EØF er et av særdirektivene etter den
EF-typegodkjenningsrutine som ble innført ved rådsdirektiv
70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner
og deres tilhengere(3 ), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 96/79/EF(4 ). De bestemmelser om kjøretøysystemer,
deler og tekniske enheter som er fastsatt i direktiv 70/156/EØF,
får derfor anvendelse på direktiv 72/306/EØF.
Særlig i henhold til artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv
70/156/EØF skal hvert særdirektiv være vedlagt et opplysningsdokument som omfatter de relevante numre i vedlegg I til direktiv
70/156/EØF, og dessuten et typegodkjenningsdokument basert
på vedlegg VI til direktiv 70/156/EØF, slik at typegodkjenningen
kan databehandles.
Disse endringene berører bare de administrative bestemmelsene i
direktiv 72/306/EØF. Det er derfor ikke nødvendig å oppheve
typegodkjenninger som allerede er gitt i henhold til direktiv
72/306/EØF, og heller ikke å hindre at nye kjøretøyer som omfattes
av slike godkjenninger, registreres, selges eller tas i bruk.
Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved
direktiv 70/156/EØF (*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 125 av 16.5.1997, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/98 av 30. april 1998 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 190 av 20.8.1972, s. 1.

(2)

EFT nr. L 238 av 15.8.1989, s. 43.

(3)

EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1.

(4)

EFT nr. L 18 av 21.1.1997, s. 7.

Artikkel 1 skal lyde:

2)

I artikkel 2 endres «kravene i vedlegg I, II, III, IV og VI» til
«kravene i de tilsvarende vedlegg til dette direktiv».

3)

I artikkel 3 endres «nr. 2.2» til «nr. 1.1».

4)

Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.
Artikkel 2

Fra 1. oktober 1997
—

skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning i
henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF og

—

kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en ny kjøretøytype med begrunnelse i utslipp av forurensende
stoffer fra dieselmotorer dersom den ikke oppfyller
bestemmelsene fastsatt i direktiv 72/306/EØF, som endret ved
dette direktiv.
Dette direktiv opphever ikke typegodkjenninger som tidligere er
gitt etter direktiv 72/306/EØF, og er heller ikke til hinder for at
slike godkjenninger kan utvides på vilkårene i det direktiv som de
opprinnelig ble gitt i henhold til.
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Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 30.
september 1997. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

19.11.1998

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 00
til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.
Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. april 1997.
For Kommisjonen
Martin BANGEMANN
Medlem av Kommisjonen

19.11.1998
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VEDLEGG
ENDRINGER I VEDLEGGENE TIL DIREKTIV 72/306/EØF
1.

Følgende liste over vedlegg innsettes mellom direktivets dispositive del og vedlegg I:
«LISTE OVER VEDLEGG
Vedlegg I:

Definisjoner, søknad om EF-typegodkjenning, tildeling av EF-typegodkjenning,
merke med korrigert verdi for absorpsjonskoeffisienten, spesifikasjoner og
prøving,typeendringer, produksjonssamsvar
Tillegg I:

Opplysningsdokument

Tillegg II:

Typegodkjenningsdokument

Vedlegg II:

Eksempel på merke med korrigert verdi for absorpsjonskoeffisienten

Vedlegg III:

Prøving ved konstante turtall over fullastkurven

Vedlegg IV:

Prøving ved fri akselerasjon

Vedlegg V:

Tekniske spesifikasjoner for referansedrivstoffet

Vedlegg VI:

Grenseverdier som får anvendelse under prøvingen ved konstante turtall

Vedlegg VII:

Opasimetrets egenskaper

Vedlegg VIII:

Installasjon og bruk av opasimetret.»

VEDLEGG I
2.

Fotnotehenvisningen i tittelen og den tilhørende fotnoten utgår.

3.

Tittelen skal lyde:
«DEFINISJONER, SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING, TILDELING AV EFTYPEGODKJENNING, MERKE MED KORRIGERT VERDI FOR ABSORPSJONSKOEFFISIENTEN, SPESIFIKASJONER OG PRØVING, TYPEENDRINGER,
PRODUKSJONSSAMSVAR»

4.

Tidligere nr. 2 blir nr. 1.

5.

Tidligere nr. 2.2—2.5 blir nr. 1.1—1.4.

6.

I nr. 1.1 (tidligere nr. 2.2)
endres «Vedlegg II» til «tillegg 1».

7.

Tidligere nr. 3 blir nr. 2.

8.

Tidligere nr. 3.1 blir nr. 2.1 og skal lyde:
«2.1. Søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn til forurensende utslipp fra
dieselmotorer skal i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF innsendes av produsenten.»

Nr.48/201
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Nr. 48/202

9.

Tidligere nr. 3.2. blir nr. 2.2 og skal lyde:
«2.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gjengitt i tillegg 1.»

10. Nr. 3.2.1 og 3.2.2 oppheves.
11.

I nr. 3.3
—

blir tidligere nr. 3.3 nr. 2.3,

—

endres «vedlegg II» til «tillegg 1».

12. Tidligere nr. 3a blir nr. 3 og skal lyde:
«3. TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING
3.1. Dersom de relevante krav er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4
nr. 3 og eventuelt artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF.
3.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i tillegg 2.
3.3. Hvert godkjent kjøretøy skal tildeles et typegodkjenningsnummer i henhold til vedlegg VII til
direktiv 70/156/EØF. En medlemsstat kan ikke tildele en annen kjøretøytype samme nummer.»
13. Tidligere nr. 4.4—4.6 blir nr. 4.1—4.3.
14. I nr. 4.1 (tidligere nr. 4.4)
endres «vedlegget til typegodkjenningsdokumentet oppført i vedlegg X» til «tilføyelsen til
typegodkjenningsdokumentet oppført i tillegg 2».
15. I nr. 4.3 (tidligere nr. 4.6)
endres «vedlegg IX» til «vedlegg II».
16. Nr. 6 skal lyde:
«ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNINGER
6.1. For endringer av en kjøretøytype som er gitt typegodkjenning i henhold til dette direktiv, får
bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.»
17. Nr. 7.1 skal lyde:
«7.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal som en hovedregel treffes etter bestemmelsene i
artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.»
18. Tidligere nr. 7.3 blir nr. 7.2 og skal lyde:
«7.2. Særlig skal kjøretøyets samsvar med typen som er gitt typegodkjenning med hensyn til
utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer, kontrolleres på grunnlag av resultatene
angitt i tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet gjengitt i tillegg 2. Dessuten,»
19. Tidligere nr. 7.3.1, 7.3.1.1 og 7.3.1.2 blir nr. 7.2.1, 7.2.1.1 og 7.2.1.2.
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20. I nr. 7.2.1.2 (tidligere nr. 7.3.1.2)
—

endres i den engelske språkversjon «7.3.1» til «7.2.1.1»,

—

endres i de øvrige språkversjoner «7.3.1.1» til «7.2.1.1».

21. Nr. 8 og 9 oppheves.
22. Nye tillegg 1 og 2 skal lyde:
«Tillegg 1
OPPLYSNINGSDOKUMENT nr. ...
i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF(* ) i forbindelse med EF-typegodkjenning av
et kjøretøy med hensyn til tiltak som skal treffes mot utslipp av forurensende stoffer fra
dieselmotorer
(Direktiv 72/306/EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF)
Følgende opplysninger skal eventuelt framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse.
Eventuelle tegninger skal være i egnet målestokk i A4-format eller brettet til dette formatet og være
tilstrekkelig detaljerte. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis
opplysninger om ytelse.
0.

ALLMENT

0.1.

Merke (produsentens firma): ............................................................................................

0.2.

Type og allmenn(e) handelsbetegnelse(r): .........................................................................

0.3.

Kjøretøyet er eventuelt slik merket for type(b): ...............................................................

0.3.1.

Merkingens plassering: .....................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe(c): ............................................................................................................

0.5.

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

0.8.

Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse: ......................................................

1.

KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy: .............................................

3.

MOTOR( q)

3.1.

Produsent: .........................................................................................................................

3.1.1.

Produsentens motorkode (påført motoren eller angitt på annen måte): ............................

3.2.1.1.

Arbeidsprinsipp: elektrisk tenning/kompresjonstenning, firetakts/totakts(1)

(*)

Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF.
Numre som ikke er relevante for dette direktivs formål, er utelatt.
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3.2.1.2.

Antall sylindere og deres innretning:

3.2.1.2.1.

Innvendig diameter(r): .................................................................................................. mm

3.2.1.2.2.

Slaglengde(r): ................................................................................................................ mm

3.2.1.2.3.

Tenningsrekkefølge: ...........................................................................................................

3.2.1.3.

Slagvolum(s): ............................................................................................................... cm3

3.2.1.4.

Kompresjonsforhold(2): ....................................................................................................

3.2.1.5.

Tegninger av forbrenningskammer, stempeltopp og for motorer med elektrisk tenning,
stempelringer: ....................................................................................................................

3.2.1.6.

Tomgangsturtall(2): .................................................................................................... min-1

3.2.1.8.

Største netto effekt(t): ...................... kW ved ..... .............min-1 (oppgitt av produsenten)

3.2.1.9.

Største tillatte motorturtall oppgitt av produsenten: ................................................ min-1

3.2.4.

Drivstofftilførsel

3.2.4.2.

Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning): ................................ ja/nei(1)

3.2.4.2.1.

Systembeskrivelse: ............................................................................................................

3.2.4.2.2.

Virkemåte: direkte innsprøyting/forkammer/virvelkammer(1)

3.2.4.2.3.

Innsprøytingspumpe

3.2.4.2.3.1.

Merke(r): ...........................................................................................................................

3.2.4.2.3.2.

Type(r): .............................................................................................................................

3.2.4.2.3.3.

Største drivstofflevering(1)(2): ..... mm3/slag eller syklus ved pumpeturtall på: ..... min-1,
eller eventuelt et karakteristikkdiagram:

3.2.4.2.3.4.

Innsprøytingsinnstilling(2): ...............................................................................................

3.2.4.2.3.5.

Forinnsprøytingskurve(2): ................................................................................................

3.2.4.2.3.6.

Kalibreringsprosedyre: ................................................................. prøvingsbenk/motor( 1)

3.2.4.2.4.

Turtallsregulator

3.2.4.2.4.1.

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

3.2.4.2.4.2.

Avreguleringsturtall

3.2.4.2.4.2.1. Avreguleringsturtall med belastning: ......................................................................... min-1
3.2.4.2.4.2.2 Avreguleringsturtall uten belastning: ......................................................................... min-1
3.2.4.2.5.

Innsprøytingsrør

3.2.4.2.5.1.

Lengde: ........................................................................................................................ mm
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3.2.4.2.5.2.

Innvendig diameter: ................................................................................................... mm

3.2.4.2.6.

Innsprøytingsdyse(r)

3.2.4.2.6.1.

Merke(r): .........................................................................................................................

3.2.4.2.6.2.

Type(r): ...........................................................................................................................

3.2.4.2.6.3.

Åpningstrykk(2): ..................... kPa eller karakteristikkdiagram(2): ................................

3.2.4.2.7.

Kaldstartsystem

3.2.4.2.7.1.

Merke(r): .........................................................................................................................

3.2.4.2.7.2.

Type(r): ...........................................................................................................................

3.2.4.2.7.3.

Beskrivelse: .....................................................................................................................

3.2.4.2.9

Elektronisk styreenhet: ...................................................................................................

3.2.4.2.9.1.

Merke(r): .........................................................................................................................

3.2.4.2.9.2.

Systembeskrivelse: ..........................................................................................................

3.2.4.4.

Matepumpe: ...................................................................................................................

3.2.4.4.1.

Trykk(2): ....................... kPa eller karakteristikkdiagram(2): ..........................................

3.2.7.

Kjølesystem (væske/luft)(1)

3.2.8.

Innsugingsanlegg

3.2.8.1.

Overlader: ja/nei(1)

3.2.8.1.1.

Merke(r): .........................................................................................................................

3.2.8.1.2.

Type(r): ...........................................................................................................................

3.2.8.1.3.

Beskrivelse av anlegget (f.eks. største ladetrykk: ..... kPa, overtrykksventil dersom slik
forekommer): ...................................................................................................................

3.2.8.2.

Mellomkjøler: ja/nei(1)

3.2.8.3.

Innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning

3.2.8.4.

Beskrivelse og tegninger av innsugingsrør og deres tilbehør (plenumskammer,
oppvarmingsinnretninger, supplerende luftinntak osv.): ................................................

3.2.8.4.1.

Beskrivelse av innsugingsmanifold (med tegninger og/eller fotografier): .........................

3.2.8.4.2.

Luftfilter, tegninger: ................................................................................................ , eller

3.2.8.4.2.1.

Merke(r): .........................................................................................................................

3.2.8.4.2.2.

Type(r): ...........................................................................................................................

Nr.48/205

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave

Nr. 48/206

3.2.8.4.3.

Innsugingslyddemper, tegninger: , .............................................................................. eller

3.2.8.4.3.1.

Merke(r): ...........................................................................................................................

3.2.8.4.3.2.

Type(r): .............................................................................................................................

3.2.9.

Eksosanlegg

3.2.9.1.

Beskrivelse og/eller tegning av eksosmanifolden: ..............................................................

3.2.9.2.

Beskrivelse og/eller tegning av eksosanlegget: ...................................................................

3.2.9.3.

Største tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: ........... kPa

3.2.10.

Minste tverrsnittareal av innsugings- og eksosporter: ......................................................

3.2.11.

Ventilinnstilling eller tilsvarende data

3.2.11.1.

Største ventilløftehøyder, åpnings- og lukkevinkler eller innstillingsdata for alternative
fordelingssystemer i forhold til dødpunktene: ..................................................................

3.2.11.2.

Referanse- og/eller innstillingsområder(1): .........................................................................

3.2.12.

Tiltak mot luftforurensning

3.2.12.2.

Supplerende forurensningsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke
omfattes av andre numre)

3.2.12.2.1.

Katalysator: ja/nei(1)

3.2.12.2.1.1. Antall katalysatorer og katalysatorelementer: ..................................................................
3.2.12.2.1.2. Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner, form og volum: .........................................
3.2.12.2.1.3. Type katalytisk virkning: ..................................................................................................
3.2.12.2.1.4. Samlet edelmetallmengde: ..................................................................................................
3.2.12.2.1.5. Relativ konsentrasjon: .......................................................................................................
3.2.12.2.1.6. Substrat (struktur og materiale): .......................................................................................
3.2.12.2.1.7. Celletetthet: .......................................................................................................................
3.2.12.2.1.8. Type katalysatorhus: ........................................................................................................
3.2.12.2.1.9. Katalysatoren(e)s plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget): ........................
3.2.12.2.4.

Eksosresirkulasjon: ja/nei(1)

3.2.12.2.4.1. Spesifikasjoner (strømningsmengde osv.): ........................................................................
3.2.12.2.6.

Partikkelfelle: ja/nei(1)

3.2.12.2.6.1. Partikkelfellens dimensjoner, form og volum: ...................................................................
3.2.12.2.6.2. Partikkelfellens type og utforming: ...................................................................................
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3.2.12.2.6.3. Plassering (referanseavstand i eksosanlegget): ..................................................................
3.2.12.2.6.4. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning: ..................................
3.2.12.2.7.

Andre systemer (beskrivelse og virkemåte): .....................................................................

3.2.13.

Plassering av merke med absorpsjonskoeffisient (gjelder bare motorer med
kompresjonstenning): ........................................................................................................

4.

KRAFTOVERFØRING(v)

4.3.

Treghetsmoment for motorsvinghjul: ................................................................................

4.3.1.

Ekstra treghetsmoment, utkoplet: .....................................................................................
.......................................................
(Dato, saksmappe)

(1)

Stryk det som ikke passer.

(2)

Dersom merkingen for identifikasjon av typen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av den type kjøretøy,
del eller teknisk enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn angis med symbolet «?» (f.eks.:
ABC??123??) i dokumentasjonen.

Tilføyelse til tillegg 1
TILLEGGSOPPLYSNINGER OM PRØVINGSFORHOLDENE
1.

BENYTTET SMØREMIDDEL

1.1.

Merke: .......................................................................................................................................

1.2.

Type: .........................................................................................................................................
(Angi prosentandel av olje dersom drivstoffet er tilsatt smøremiddel)

2.

MOTORYTELSE

2.1.

Effekt ved de seks målepunktene omhandlet i vedlegg III nr. 2.1: ............................................

2.1.1.

Motoreffekt målt i prøvingsbenk: .............................................................................................

2.1.2.

Effekt målt ved kjøretøyets hjul: ..............................................................................................
Motorturtall (min -1)

Målt effekt (kW)

1. ................................................................

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

2. ................................................................

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

3. ................................................................

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

4. ................................................................

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

5. ................................................................

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

6. ................................................................

.....................................................................
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Tillegg 2
MØNSTER
[største format: A4 (210 x 297 mm)]
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel

Opplysninger om
—

typegodkjenning(1)

—

utvidelse av typegodkjenning(1)

—

nektelse av typegodkjenning(1)

—

tilbakekalling av typegodkjenning(1)

19.11.1998

for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv .../.../EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF
Typegodkjenningsnummer: ......................................................................................................................
Bakgrunnen for utvidelsen: ......................................................................................................................
AVSNITT I
0.1. Merke (produsentens firma): ..........................................................................................................
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r): ...................................................................................
0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(2):
........................................................................................................................................................
0.3.1. Merkingens plassering: ..................................................................................................................
0.4. Kjøretøygruppe(1)(3): .....................................................................................................................
0.5. Produsentens navn og adresse:
0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for eventuelle deler og tekniske enheter:
........................................................................................................................................................
0.8. Monteringsanleggets (monteringsanleggenes) adresse: ....................................................................
AVSNITT II
1.

Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelsen

2.

Teknisk instans som foretar prøvingen: ..........................................................................................

3.

Prøvingsrapportens dato: ................................................................................................................
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4.

Prøvingsrapportens nummer: ..........................................................................................................

5.

Eventuelle merknader: se tilføyelsen

6.

Sted: ................................................................................................................................................

7.

Dato: .............................................................................................................................................

8.

Underskrift: ...................................................................................................................................

9.

En innholdsfortegnelse for informasjonspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og
som utleveres på anmodning, er vedlagt.

(1)

Stryk det som ikke passer.

(2)

Dersom merkingen for identifikasjon av typen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av den type kjøretøy,
del eller teknisk enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn angis med symbolet «?» (f.eks.:
ABC??123??) i dokumentasjonen.

(3)

Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.

Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 72/306/EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF
1.

Utfyllende opplysninger

1.1.

Motor

1.1.1.

Produsentens motorkode (påført motoren eller angitt på annen måte):

1.2.

Prøvingsresultater

1.2.1.

Ved konstante turtall:

1.2.2.

Motorturtall (min-1)

Nominell gjennomstrømning G
(liter/sekund)

1. ...............................

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

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

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

2. ...............................

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

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

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

3. ...............................

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

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

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

4. ...............................

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

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

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

5. ...............................

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

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

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

6. ...............................

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

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

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

AbsorpsjonsMålte absorpsjonsgrenseverdier (m-1)
verdier (m-1)

Ved fri akselerasjon

1.2.2.1. Målt absorpsjonskoeffisient: .............................................................................................. m-1
1.2.2.2. Korrigert verdi for absorpsjonskoeffisienten: ..................................................................... m-1
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1.2.2.3. Plassering av merke med absorpsjonskoeffisienten på kjøretøyet: ..........................................
5.

Merknader: .....................................................................................................................................

VEDLEGG II
23. Vedlegg II oppheves.

VEDLEGG III
24. I nr. 3.1.2
endres «vedlegg II» til «tillegg 1 til vedlegg I».
25. I nr. 3.1.3
endres «vedlegg II» til «tillegg 1 til vedlegg I».

VEDLEGG V
26. I tabellen endres grenseverdien for svovelinnhold til «maksimum 0,05 % masse».

VEDLEGG IX
27. Tidligere vedlegg IX blir nytt vedlegg II.

VEDLEGG X
28. Vedlegg X oppheves.
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98/EØS/48/08

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 29/98
av 30. april 1998

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

EØS-KOMITEEN HAR -

“-

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

397 L 0028: Kommisjonsdirektiv 97/20/EF av 11. juni 1997
(EFT nr. L 171 av 30.6.1997, s. 1).”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 97/28/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/97 av 12. november 1997(1).
Kommisjonsdirektiv 97/28/EF av 11. juni 1997 om tilpasning til
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/756/EØF om montering
av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner og deres
tilhengere(2) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 28. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 21 (rådsdirektiv 76/756/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
(1)

EFT nr. L 134 av 7.5.1998, s. 4, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av
7.5.1998, s. 13.

(2)

EFT nr. L 171 av 30.6.1997, s. 1.
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KOMMISJONSDIREKTIV 97/28/EF

00

av 11. juni 1997
om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/756/EØF om
montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner og deres
tilhengere(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1 ), sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/79/EF(2 ), særlig artikkel 13
nr. 2,
under henvisning til rådsdirektiv 76/756/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om montering av
lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner og deres
tilhengere(3 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv 91/663/EØF(4 ),
særlig artikkel 5, og
ut fra følgende betraktninger:
Direktiv 76/756/EØF er et av særdirektivene etter den EØFtypegodkjenningsrutine som ble innført ved direktiv 70/156/EØF.
De bestemmelser som er fastsatt i direktiv 70/156/EØF med
hensyn til kjøretøysystemer, deler og tekniske enheter, får derfor
anvendelse på dette direktiv.

For å bedre trafikksikkerheten er det blant annet besluttet å gjøre
montering av en tredje lykt for stopplys på kjøretøyer i
gruppe M1 obligatorisk og å tillate valgfri montering av lykter for
kjørelys på motorvogner.
Det er nødvendig fortsatt å undersøke de valgfrie bestemmelser
som gjelder krav til ulike lys- og lyssignalinnretningers ytelse og
monteringen av dem på motorvogner og tilhengere. Det er
avgjørende at det nødvendige tekniske arbeid blir fullført, slik at
ytterligere endringer av direktiv 76/756/EØF kan gjøres raskt.
Det henvises til rådsdirektiv 76/757/EØF(5 ), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 97/29/EF(6 ).
Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til til den tekniske utvikling nedsatt ved
direktiv 70/156/EØF VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
I direktiv 76/756/EØF gjøres følgende endringer:
1)

Særlig artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF
krever at hvert særdirektiv skal være vedlagt et opplysningsdokument samt et typegodkjenningsdokument som bygger på
vedlegg VI til nevnte direktiv, slik at typegodkjenningen kan
behandles elektronisk. Typegodkjenningsdokumentet gitt i
direktiv 76/756/EØF må derfor endres.

«Den medlemsstat som har gitt EØF-typegodkjenningen,
skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at den underrettes
om enhver endring av deler eller egenskaper nevnt i
definisjonen av en kjøretøytype med hensyn til monteringen
av lys- og lyssignalinnretninger.»
2)

For å opprettholde den likeverdighet som ble innført ved artikkel 9
nr. 2 i direktiv 70/156/EØF mellom visse særdirektiver og de
tilsvarende reglementer fra De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europa, bør rutinene forenkles når nevnte
reglementer endres. Som et første steg vil de tekniske krav i
direktiv 76/756/EØF bli erstattet med dem i reglement nr. 48 ved
krysshenvisning.
(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 171 av 30.6.1997, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/98 av 30. april 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1.

(2)

EFT nr. L 18 av 21.1.1997, s. 7.

(3)

EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 1.

(4)

EFT nr. L 366 av 31.12.1991, s. 17.

Første punktum i artikkel 4 skal lyde:

Vedleggene erstattes med vedlegget til dette direktiv.
Artikkel 2

1. Fra 1. januar 1998 eller seks måneder etter at tekstene nevnt
i artikkel 3 faktisk er offentliggjort, dersom offentliggjøringen
skjer etter 1. juli 1997, kan ikke medlemsstatene med begrunnelse

(5)

EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 32.

(6)

Se EFT nr. L 171 av 30.6.1997, s. 11.
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Artikkel 3

i monteringen av lys- og lyssignalinnretninger
-

nekte å gi EØF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning for en kjøretøytype eller

-

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

Aktuelle numre og vedlegg i reglement nr. 48 fra De forente
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa nevnt i vedlegg II
nr. 1 skal offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende før
1. juli 1997.
Artikkel 4

dersom kjøretøyene er i samsvar med kravene i direktiv 76/756/
EØF, som endret ved dette direktiv.
2.

Fra 1. oktober 1998 kan medlemsstatene

-

ikke lenger utstede EF-typegodkjenning,

-

nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en kjøre-tøytype

med begrunnelse i monteringen av lys- og lyssignalinnretninger
dersom kravene i direktiv 76/756/EØF, som endret ved dette
direktiv, ikke er oppfylt.
3.

Fra 1. oktober 2000

-

skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som ledsager
nye kjøretøyer i henhold til bestemmelsene i direktiv 70/
156/EØF, som ugyldige for gjennom-føringen av artikkel 7
nr. 1 i nevnte direktiv,

-

kan medlemsstatene nekte registrering, salg og første gangs
ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke ledsages av et
samsvarssertifikat i samsvar med bestemmelsene i direktiv
70/156/EØF,

med begrunnelse i monteringen av lys- og lyssignalinnretninger
dersom kravene i direktiv 76/756/EØF, som endret ved dette
direktiv, ikke er oppfylt.

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 1. januar
1998; dersom offentliggjøringen av tekstene nevnt i artikkel 3
skjer etter 1. juli 1997, skal imidlertid medlemsstatene oppfylle
denne forpliktelsen seks måneder etter den faktiske datoen for
offentliggjøring av tekstene. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.
De skal anvende bestemmelsene fra 1. januar 1998 eller, dersom
offentliggjøringen av tekstene nevnt i artikkel 3 skjer etter 1. juli
1997, seks måneder etter den faktiske datoen for offentliggjøring
av tekstene.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 5
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. juni 1997.
For Kommisjonen
Martin BANGEMANN
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM TYPEGODKJENNING
1.

SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING FOR EN KJØRETØYTYPE

1.1.

Søknad om EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF for en
kjøretøytype med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger skal innsendes av
produsenten.

1.2.

Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i tillegg 1.

1.3.

Følgende skal innsendes til den tekniske instans som har ansvar for å foreta
typegodkjenningsprøvingen:

1.3.1.

et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen som skal godkjennes.

2.

EF-TYPEGODKJENNING FOR EN KJØRETØYTYPE

2.1.

Dersom de aktuelle krav er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 nr. 3
i direktiv 70/156/EØF.

2.2.

Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i tillegg 2.

2.3.

Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF skal
tildeles hver kjøretøytype som gis typegodkjenning. Samme medlemsstat må ikke tildele en
annen kjøretøytype samme nummer.

3.

ENDRING AV TYPEN OG TYPEGODKJENNINGEN

3.1.

I tilfelle endring av den type som er gitt typegodkjenning i henhold til dette direktiv, får
bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

4.

PRODUKSJONSSAMSVAR

4.1.

Som en hovedregel skal tiltak med henblikk på å sikre produksjonssamsvar treffes i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.

4.2.

Særlige krav for prøvingen som skal foretas, er fastsatt i vedlegg 9 i dokumentene nevnt i nr. 1 i
vedlegg II til dette direktiv.
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Tillegg 1
Opplysningsdokument nr......
i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype
med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger
(direktiv 76/756/EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF) (* )
Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle
tegninger skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format
eller brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
For systemer, deler eller tekniske enheter med mikroprosessorstyrte funksjoner må relevant ytelsesrelatert
informasjon vedlegges.
0.

ALLMENT

0.1.

Merke (produsentens forretningsnavn): ..........................................................................

0.2.

Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r): ....................................................................

0.3.

Kjøretøyet er eventuelt slik merket for type (b) : ...........................................................

0.3.1.

Merkingens plassering: ....................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe (c): .........................................................................................................

0.5.

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

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse: ........................................................................

1.

KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy: ............................................

1.8.

Rattside: høyre/venstre(1) ................................................................................................

1.8.1.

Kjøretøyet er utstyrt for høyre-/venstrekjøring(1) ..........................................................

2.

MASSER OG MÅL (e) (kg og mm)

2.1.

Akselavstand(er) (ved største belastning) (f): ..................................................................

2.4.

Kjøretøyets største mål (eller hovedmål): ........................................................................

2.4.1.

Understell uten karosseri

2.4.1.1.

Lengde (j): ........................................................................................................................

2.4.1.2.

Bredde (k): .......................................................................................................................

2.4.1.2.1.

Største bredde: .................................................................................................................

2.4.1.2.2.

Minste bredde: .................................................................................................................

(*)

Numre og fotnoter i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som er benyttet i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF. Numre
som er uten betydning for dette direktivs formål, er utelatt.
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2.4.1.3.

Høyde (uten belastning)(1) (for fjæring regulerbar i høyden, angi normal driftsstilling): .
.........................................................................................................................................

2.4.2.

Understell med karosseri

2.4.2.1.

Lengde (j): ........................................................................................................................

2.4.2.2.

Bredde (k): .......................................................................................................................

2.4.2.3.

Høyde (uten belastning)(1) (for fjæring regulerbar i høyden, angi normal driftsstilling): .
.........................................................................................................................................

2.6.

Kjøretøyets masse med karosseri, og når det gjelder trekkvogner i en annen gruppe enn M 1,
med kopling, i driftsklar stand eller understellets masse med førerhus dersom karosseriet
og/eller koplingen ikke leveres av produsenten (med kjølevæske, smøremidler, drivstoff,
alle øvrige væsker bortsett fra spillvann, verktøy, reservehjul og fører) og, for busser og
turvogner, mannskapsmedlemmets masse (75 kg) dersom kjøretøyet er utstyrt med et
mannskapssete (o) (største og minste verdi for hvert alternativ): ...................................

2.6.1.

Fordeling av massen på akslene, og for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste verdi): ......................................................................

2.8.

Største teknisk tillatte masse oppgitt av produsenten (y) (største og minste verdi): ......
.........................................................................................................................................

2.8.1.

Fordeling av massen på akslene, og for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste verdi): ......................................................................

3.

MOTOR (q)

3.2.5.

Elektrisk system

3.2.5.1.

Nominell spenning: .................................................. ........V, pluss eller minus til gods(1)

6.

HJULOPPHENG

6.2.1.

Nivåregulering: ja/nei/valgfri(1)

6.6.

Dekk og hjul

6.6.2.
6.6.2.1.
6.6.2.2.
6.6.2.3.
6.6.2.4.

Øvre og nedre grense for rulleradius
Aksel nr. 1: .......................................................................................................................
Aksel nr. 2: .......................................................................................................................
Aksel nr. 3: .......................................................................................................................
Aksel nr. 4: .......................................................................................................................
osv.

9.

KAROSSERI

9.10.3.

Seter

9.10.3.1.

Antall: ..............................................................................................................................

9.10.3.2.

Plassering og innretning: ...................................................................................................
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10.

LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER

10.1.

Oversikt over alle innretninger: antall, fabrikat, modell, typegodkjenningsmerke, største
lysstyrke for lykter for fjernlys, farge, kontrollinnretning: ................................................
...............................................................................................................................................

10.2.

Tegning av lys- og lyssignalinnretningenes plassering: .......................................................

10.3.

For hver lykt og refleksinnretning angitt i direktiv 76/756/EØF skal følgende opplysninger
gis (skriftlig og/eller ved diagram)

10.3.1.

Tegning som viser lysflatens størrelse: ................................................................................

10.3.2.

Metode benyttet for bestemmelse av den synlige lysflate (nr. 2.10 i dokumentene nevnt i
vedlegg II nr. 1 til direktiv 76/756/EØF): .............................................................................

10.3.3.

Referanseakse og referansesentrum: ....................................................................................

10.3.4.

Virkemåte for tildekkbare lykter: .........................................................................................

10.3.5.

Særlige bestemmelser for fester og ledningsnett: .................................................................

10.4.

Lykter for nærlys: normal innstilling som angitt i nr. 6.2.6.1 i dokumentene nevnt i vedlegg II
nr. 1 til direktiv 76/756/EØF

10.4.1.

Verdi for utgangsinnstilling: ..................................................................................................

10.4.2.

Angivelsens plassering: ........................................................................................................

10.4.3

Beskrivelse/tegning(1) og type av innstillingsinnretning for hovedlykter (automatisk, manuell
trinnvis, trinnløs, osv.) .........................................

10.4.4.

Betjeningsinnretning: ...........................................

10.4.5.

Referansepunkter: ................................................

10.4.6.

Punkter som angir kjøretøyets belastningsnivå:
..............................................................................








gjelder bare kjøretøyer utstyrt
med innstillings-innretning for
hovedlykter
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Tillegg 2
MØNSTER
[Største format: A4 (210 x 297 mm)]
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel
Melding om:
-

typegodkjenning(1)
utvidelse av typegodkjenning(1)
nektelse av typegodkjenning(1)
tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en kjøretøytype/del/teknisk enhet( 1) i henhold til direktiv 76/756/EØF, sist endret ved
direktiv .../.../EF.
Typegodkjenningsnummer: ..........................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelsen: . ........................................................................................................................
AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens forretningsnavn): ..............................................................................

0.2.

Type og alminnelig handelsbetegnelse: ................................................................................

0.3.

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

0.3.1.

Merkingens plassering: .........................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe(1)(3): ...........................................................................................................

0.5.

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

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for eventuelle deler og tekniske
enheter: ..................................................................................................................................

0.8.

Produksjonsanleggets (-anleggenes) adresse: .......................................................................

AVSNITT II
1.

Tilleggsopplysninger (eventuelle): se tilføyelsen

2.

Den tekniske instans med ansvar for å foreta prøvingen: ...................................................

3.

Prøvingsrapportens dato: .....................................................................................................

4.

Prøvingsrapportens nummer: ...............................................................................................

5.

Eventuelle merknader: se tilføyelsen
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6.

Sted: ................................................................................................................................................

7.

Dato: . .............................................................................................................................................

8.

Underskrift: ....................................................................................................................................

9.

Listen over dokumentene som er levert godkjenningsmyndigheten og som utleveres på anmodning,
er vedlagt.

(1)

Stryk det som ikke passer.

(2)

Dersom identifikasjonsmiddelet med hensyn til type inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av kjøretøytypen,
delen eller den tekniske enheten som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn angis med symbolet
«?» (f.eks. ABC??123??) i dokumentasjonen.

(3)

Som fastsatt i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.

Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...... om typegodkjenning av et kjøretøy
i henhold til direktiv 76/756/EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF
1.

TILLEGGSOPPLYSNINGER

1.1.

Liste over valgfrie lykter som kan monteres på denne kjøretøytypen: ............

5.

MERKNADER

5.1.

Merknader om bevegelige deler: ........................................................
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VEDLEGG II
TEKNISKE KRAV
1.

De tekniske krav er de som er fastsatt i nr. 2, 2.2-2.25.2, 5 og 6 samt i vedlegg 3-9 til reglement nr. 48
fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa, som er en konsolidering av følgende
dokumenter:
-

endringsserie 01, herunder rettelser(1 ),

-

rettelse 2 til endringsserie 01(2 ),

-

tillegg 1 til endringsserie 01, herunder rettelser til endringsserie 01 og rettelse 1 til revisjon 1
av reglement nr. 48(3 ),

-

rettelse 4 til endringsserie 01(4 ),

med følgende unntak:
1.1. Nr. 2.4 skal forstås som følger:
Med «ulastet kjøretøy» menes et kjøretøy i driftsferdig stand, som definert i nr. 2.6 i tillegg 1 i
vedlegg 1 til dette direktiv, men uten fører.
1.2. Henvisningen til fotnote 2 i nr. 2.7.24 og den tilhørende fotnote utgår.
1.3. «meldingsskjema» (nr. 10.1 i vedlegg I) nevnt i nr. 5.19.1 skal forstås som «typegodkjenningsdokument (nr. 5.1 i tilføyelsen til tillegg 2 i vedlegg I til dette direktiv)».
1.4. I fotnote 4 til nr. 6.2.9, innført ved referansedokument (3), skal «avtalepartene i de enkelte
reglementer» forstås som «medlemsstatene».
1.5. I nr. 6.14.2, 6.15.2, 6.16.2 og 6.17.2 skal «reglement nr. 3» forstås som «direktiv 76/757/EØF».
1.6. Henvisningen til fotnote 5 i nr. 6.19 og den tilhørende fotnote utgår.
1.7. Fotnote 1 i vedlegg 5 skal forstås som følger:
«For definisjon av gruppene, se vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.»
2.

Uten at bestemmelsene i artikkel 8, særlig nr. 2 bokstav a) og c) og nr. 3, i direktiv 70/156/EØF,
bestemmelsene i dette vedlegg og kravene i forskjellige særdirektiver berøres, skal montering være
forbudt av andre lys- og lyssignalinnretninger enn dem bestemt i nr. 2.7.1-2.7.24 i dokumentene
nevnt i nr. 1 over.

(1)

E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505

(2)

Rev. 1/Tilf. 47/Rev. 1/Rett. 1.

E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505

(4)

Rev. 1/Tilf. 47/Rev. 1.

E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505

(3)

}

Rev. 1/Tilf. 47/Rev. 1/Endr. 1.

E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505

Rev. 1/Tilf. 47/Rev. 1/Rett. 2.»
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
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98/EØS/48/09

nr. 30/98
av 30. april 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR -

b)

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:

Dersom ein EFTA-stat reiser innvending mot ei avgjerd
som er teken av den rette styresmakta i ein
medlemsstat i EU,
i)

skal EFTA-staten leggje fram grunnane for si
innvending for EFTAs overvakingsorgan,

ii)

dersom Overvakingsorganet etter ei vurdering
etter den framgangsmåten som er fastsett i
samsvar med protokoll 1 artikkel 4 bokstav d) i
denne avtalen, finn at innvendinga ikkje kan
forsvarast, skal det ta avgjerd om ikkje å sende
ho over til Kommisjonen, og melde frå til
Kommisjonen om denne avgjerda,

iii)

dersom Overvakingsorganet finn at innvendinga
kan forsvarast, skal det sende ho over til
Kommisjonen,

iv)

Kommisjonen
skal
iverksette
den
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 10 i
rådsdirektiv 76/768/EØF,

v)

Kommisjonen skal melde frå til EFTAs
overvaknings-organ om si avgjerd,

vi)

dersom Kommisjonen avgjer at innvendinga ikkje
kan forsvarast, kan Overvakningsorganet leggje
saka fram for EØS-komiteen, som skal handsame
ho i samsvar med artikkel 111 i denne avtalen.

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
66/97 av 4. oktober 1997(1).
Kommisjonsdirektiv 95/17/EF av 19. juni 1995 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 76/768/EØF med omsyn til fritak
for oppføring av eitt eller fleire delemne i den lista som er fastsett
for merking av kosmetiske produkt(2) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XVI etter nr. 8 (kommisjonsdirektiv
96/45/EF) skal nytt nr. 9 lyde:
“9. 395 L 0017: Kommisjonsdirektiv 95/17/EF av 19. juni 1995
om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 76/768/EØF med
omsyn til fritak for oppføring av eitt eller fleire delemne i
den lista som er fastsett for merking av kosmetiske produkt
(EFT nr. L 140 av 23.6.1995, s. 26).
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasninger:
a)

c)

Dersom ein EFTA-stat reiser innvending mot ei avgjerd
som er teken av den rette styresmakta i ein annan
EFTA-stat, skal EFTAs overvakingsorgan ta ei avgjerd
etter den framgangsmåten som er fastsett i samsvar
med protokoll 1 artikkel 4 bokstav d) i denne avtalen.
Det skal melde frå til Kommisjonen om si avgjerd, og
Kommisjonen skal sende avgjerda over til
medlemsstatane i EU.

d)

Dersom ein medlemsstat i EU reiser innvending mot
ei avgjerd som er teken av den rette styresmakta i ein
EFTA-stat,

Artikkel 9 annet ledd erstattes med følgende:
“a) Dersom ein medlemsstat i EU reiser innvending
mot ei avgjerd som er teken av den rette
styresmakta i ein annan medlemsstat i EU, skal
Kommisjonen ta ei avgjerd etter den
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 10 i
direktiv 76/768/EØF, og melde frå til EFTAs
overvakingsorgan om denne avgjerda.

(1)

EFT nr. L 30 av 5.2.1998, s. 37, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 5 av
5.2.1998, s. 134.

(2)

EFT nr. L 140 av 23.6.1995, s. 26.
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i)

skal medlemsstaten i EU leggje fram grunnane
for si innvending for Kommisjonen,

ii)

dersom Kommisjonen etter samråd og om
naudsynt etter å ha nytta ein høveleg
framgangsmåte, finn at innvendinga ikkje kan
forsvarast, skal han ta avgjerd om ikkje å sende
ho over til EFTAs overvakingsorgan, og melde
frå til Overvakingsorganet om denne avgjerda,

iii)

iv)

b)

I vedlegget til dette direktiv (Nærmare reglar for
tildeling av det registreringsnummeret som er nemnt i
artikkel 4) tilføyes følgende etter nr. 2:
“3. Dei EFTA-statane som er medlemmar av EØS,
har fått tildelt desse kodane:
91
92
93

dersom Kommisjonen finn at innvendinga kan
forsvarast, skal han sende ho over til EFTAs
over-vakingsorgan,
EFTAs overvakingsorgan skal ta ei avgjerd etter
den framgangsmåten som er fastsett i samsvar
med protokoll 1 artikkel 4 bokstav d) i denne
avtalen,

v)

EFTAs overvakingsorgan skal melde frå til
Kommisjonen om si avgjerd,

vi)

dersom EFTAs overvakingsorgan avgjer at
innvendinga ikkje kan forsvarast, kan
Kommisjonen leggje saka fram for EØSkomiteen, som skal handsame ho i samsvar med
artikkel 111 i denne avtalen.”
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Island
Liechtenstein
Noreg”.”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 95/17/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 30 april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
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KOMMISJONSDIREKTIV 95/17/EF

00

av 19. juni 1995
om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 76/768/EØF med omsyn til
fritak for oppføring av eitt eller fleire delemne i den lista som er fastsett
for merking av kosmetiske produkt(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1 ), sist endra ved kommisjonsdirektiv 94/32/EF(2 ),
særleg artikkel 6 nr. 1 bokstav g), og
ut frå desse synsmåtane:
Det må fastsetjst kva kriterium og vilkår som skal vere oppfylte
for at ein produsent, med grunn i forretningsløyndomar, skal
kunne søkje om fritak for oppføring av eitt eller fleire delemne i
lista over dei delemna som det minst må finnast opplysningar om
på emballasjen til kosmetiske produkt eller, når dette er uråd av
praktiske grunnar, i ein brosjyre eller på ein etikett, eit band eller
eit kort som ligg ved produktet.
Løyve til hemmeleghald må likevel ikkje røre ved dei andre pliktene
som direktiv 76/768/EØF fører med seg, eller ved det ansvaret
som følgjer særleg av dei artiklane som gjeld tryggleiken til det
kosmetiske produktet, av vedlegga og av føresegnene om dei
opplysningane som er naudsynte for å sikre høveleg lækjarhjelp,
og om den saksmappa som dei nasjonale kontrollstyresmaktene
skal ha tilgang til.

For at søknaden skal kunne vurderast og kontrollerast på ein
fullgod måte, må han innehalde alle dei opplysningane som er
naudsynte for å identifisere søkjaren, for å identifisere det aktuelle
delemnet og vurdere tryggleiken for menneskehelsa når delemnet
vert nytta i eitt eller fleire kosmetiske produkt, og for å slå fast
den planlagde bruken av delemnet, og dessutan må søknaden gje
grunnar som rettferdiggjer hemmeleghald, og opplyse om namnet
på det produktet eller dei produkta som inneheld delemnet.
Av økonomiske grunnar og av omsyn til den retten som søkjaren
har til å verje seg, bør den rette styresmakta informere søkjaren
om utfallet av søknaden innan ein kort frist som ikkje må overstige
fire månader utan at det er særlege grunnar til det, og eit avslag på
søknaden om hemmeleghald bør vere tilbørleg grunngjeve og
innehalde klare opplysningar om klagerettar og klagefristar.
Av omsyn til kontroll og klarleik bør den rette styresmakta tildele
eit registreringsnummer til kvart delemne som ho gjev løyve til
hemmeleghald for, og dette nummeret bør førast opp i staden for
delemnet i den lista over delemne som er nemnd i artikkel 6 nr. 1
bokstav g) i direktiv 76/768/EØF.
Søkjaren må melde frå om alle endringar i opplysningane i den
opphavlege søknaden sin til den rette styresmakta, som kan trekkje
tilbake løyvet til hemmeleghald på grunn av endringane eller
dersom nye opplysningar gjer eit slikt tiltak naudsynt av tvingande
grunnar i samband med folkehelsa.

Løyve til hemmeleghald må ikkje røre ved tryggleiken til
forbrukarane.

Løyve til hemmeleghald bør ikkje gjevast for meir enn fem år,
men dette tidsrommet bør i særlege tilfelle kunne lengjast med
inntil tre år.

Søknaden om hemmeleghald må sendast inn i den medlemsstaten
der produksjonen går føre seg, eller der produktet først vert
marknadsført i Fellesskapet, og denne medlemsstaten må for
kontrollføremål òg ha tilgang til dei opplysningane som er nemnde
i artikkel 7a i direktiv 76/768/EØF, slik det er endra ved direktiv
93/35/EØF(3 ).

Med sikte på kontroll av produkttryggleiken og ei fullgod
gjennomføring av dette direktivet må Kommisjonen og dei andre
medlemsstatane få fullnøyande melding om dei avgjerdene som
den rette styresmakta har teke, og dersom det ikkje ligg føre
særlege innvendingar, bør desse avgjerdene godkjennast på heile
fellesskapsterritoriet.

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 140 av 23.6.1995, s. 26, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/98 av 30. april 1998 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)

TEF nr. L 262 av 27.9.1976, s. 169.

(2)

TEF nr. L 181 av 15.7.1994, s. 31.

(3)

TEF nr. L 151 av 23.6.1993, s. 32.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga av
direktiv om fjerning av tekniske handelshindringar på området
kosmetiske produkt -
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VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

c)

ei vurdering av tryggleiken for menneskehelsa når delemnet
vert nytta i eitt eller fleire ferdige produkt, der det vert teke
omsyn til den toksikologiske profilen, den kjemiske
strukturen og eksponeringsnivået til delemnet, slik det er
fastsett i artikkel 7a nr. 1 bokstav d) og e) og artikkel 7a
nr. 2 i direktiv 76/768/EØF,

d)

den planlagde bruken av delemnet og særleg dei ulike
produktgruppene der det skal nyttast,

e)

ei utførleg utgreiing om grunnane som rettferdiggjer at det
unntaksvis vert søkt om hemmeleghald, t.d. at

Artikkel 1
Dette direktivet skal gjelde utan å røre ved dei andre pliktene
som direktiv 76/768/EØF fører med seg, eller ved det ansvaret
som følgjer av det, særleg artikkel 2, 4 og 5, artikkel 7 nr. 3 og
artikkel 7a.
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Artikkel 2
Produsentar, representanten deira, den personen som det
kosmetiske produktet er framstilt på vegner av, eller den personen
som er ansvarleg for marknadsføringa av eit importert kosmetisk
produkt på fellesskapsmarknaden, som med grunn i
forretningsløyndomar ønskjer å ikkje føre opp eit delemne i eit
kosmetisk produkt i den lista som er nemnd i artikkel 6 nr. 1
bokstav g) i direktiv 76/768/EØF, skal levere inn ein søknad om
dette til den rette styresmakta som er nemnd i artikkel 10 i dette
direktivet, i den medlemsstaten der produksjonen går føre seg,
eller der produktet først vert marknadsført.
Artikkel 3
Den søknaden som er nemnd i artikkel 2, skal innehalde desse
opplysningane:
a)

namnet eller firmaet og adressa eller hovudkontoret til
søkjaren,

b)

ein nøyaktig identifikasjon av det delemnet som det vert
søkt om løyve til hemmeleghald for, dvs.:
—

—

—

CAS-, EINECS- og fargeindeksnummer, den kjemiske
nemninga, IUPAC-nemninga, INCI-nemninga(1 ),
nemninga i Den europeiske farmakopéen, den
internasjonale fellesnemninga som er tilrådd av
Verdshelseorganisasjonen, og nemninga i den felles
nomenklaturen som er nemnd i artikkel 7 nr. 2 i
direktiv 76/768/EØF, så sant dei finst,
ELINCS-nemninga og det offisielle nummeret som er
tildelt delemnet dersom det er meldt i medhald av
rådsdirektiv 67/548/EØF(2 ), og opplysningar om ein
søknad om løyve til hemmeleghald etter artikkel 19 i
det same direktivet er vorten stetta eller avslegen,
dersom dei nemningane eller nummera som er nemnde
i første og andre strekpunktet, ikkje finst, noko som
kan gjelde for visse delemne av naturleg opphav,
namnet på råstoffet, namnet på den delen av planta
eller dyret som er nytta, og namnet på komponentane
i delemnet, t.d. løysemiddel,

(1)

Tidlegare: CTFA-nemninga.

(2)

TEF nr. L 196 av 16.8.1967, s. 1.

f)

—

identiteten til delemnet eller den funksjonen som
delemnet har i det kosmetiske produktet som skal
marknadsførast, ikkje er skildra i faglitteraturen og er
ukjend for andre i bransjen,

—

opplysningane ikkje er gjort offentleg kjende enno,
sjølv om det er levert inn patentsøknad for delemnet
eller bruken av det,

—

opplysningane lett kunne attgjevast dersom dei var
kjende, noko som ville vere til skade for søkjaren,

dersom det er kjent, namnet på kvart produkt som skal
innehalde delemnet, og dersom ulike namn skal nyttast på
fellesskapsmarknaden, nøyaktige opplysningar om kvart
namn.
Dersom namnet på eit produkt ikkje er kjent enno, kan det
gjevast melding om det seinare, men minst 15 dagar før
produktet vert marknadsført.
Dersom delemnet er nytta i fleire produkt, er det nok å
sende inn ein einskild søknad så framt det for den rette
styresmakta går klart fram kva produkt det gjeld,

g)

ei fråsegn der det går fram om det er sendt inn søknad til den
rette styresmakta i ein annan medlemsstat for det delemnet
som det vert søkt om hemmeleghald for, og opplysningar
om utfallet av ein slik søknad.
Artikkel 4

1. Etter at den rette styresmakta har motteke søknaden om
hemmeleghald i samsvar med artikkel 3, skal ho granske han innan
ein frist på høgst fire månader og gje søkjaren skriftleg melding
om utfallet av søknaden. Dersom søknaden vert stetta, skal den
rette styresmakta òg melde frå om det registreringsnummeret
som ho har tildelt delemnet etter dei nærmare reglane som er
fastsette i vedlegget. I særlege tilfelle kan den rette styresmakta
likevel gje søkjaren skriftleg melding om at det i tillegg trengst eit
tidsrom på høgst to månader for å granske søknaden.
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2. Eit avslag på ein søknad om hemmeleghald må innehalde ei
grunngjeving, og søkjaren må gjevast klare opplysningar om kva
klagerettar og klagefristar som gjeld.
Artikkel 5
Det registreringsnummeret som er nemnt i artikkel 4 nr. 1, skal
førast opp i staden for det aktuelle delemnet i den lista som er
nemnd i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) i direktiv 76/768/EØF.
Artikkel 6
1. Alle endringar i opplysningane som er gjevne etter artikkel
3, må meldast så snart som råd til den rette styresmakta som har
stetta søknaden om hemmeleghald. Alle endringar av namn på
kosmetiske produkt som inneheld delemnet, må meldast til den
rette styresmakta minst 15 dagar før produkta vert marknadsførde
under dei nye namna sine.
2. Den rette styresmakta kan trekkje tilbake løyvet til
hemmeleghald på grunn av dei endringane som er nemnde i nr. 1,
eller dersom nye opplysningar gjer dette naudsynt, særleg av
tvingande grunnar i samband med folkehelsa. I slike tilfelle skal
styresmakta gje søkjaren melding om den nye avgjerda si innan
dei fristane og i samsvar med dei nærmare reglane som er fastsette
i artikkel 4.
Artikkel 7
Den avgjerda som gjev løyve til hemmeleghald, skal vere gyldig i
fem år.
Dersom mottakaren av løyvet meiner at det finst særlege grunnar
til at dette tidsrommet bør lengjast, kan mottakaren sende inn ein
grunngjeven søknad til den rette styresmakta som opphavleg
stetta søknaden om hemmeleghald.
Den rette styresmakta skal ta ei avgjerd om den nye søknaden
innan dei fristane og etter dei vilkåra som er nemnde i artikkel 4.
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Kommisjonen og dei andre medlemsstatane kan be om å få ein
kopi av den saksmappa som inneheld søknaden om løyve til
hemmeleghald og avgjerda til den rette styresmakta. Særleg i denne
samanhengen skal dei rette styresmaktene i medlemsstatane og
Kommisjonen syte for at det finst eit høveleg samarbeid dei
imellom.
2. Medlemsstatane skal melde frå til Kommisjonen og dei
andre medlemsstatane om dei grunngjevne avgjerdene sine om å
avslå ein søknad om løyve til hemmeleghald eller om å trekkje
tilbake eit slikt løyve eller om å avslå ein søknad om lenging av
tidsrommet med hemmeleghald.
3. Medlemsstatane og Kommisjonen skal gjere dei tiltaka som
er naudsynte for å sikre at fortrulege opplysningar som dei får
kjennskap til, ikkje vert gjevne vidare på urettkome vis.
Artikkel 9
Medlemsstatane skal godkjenne dei avgjerdene som er tekne av
den rette styresmakta om løyve til hemmeleghald eller om lenging
av tidsrommet med hemmeleghald.
Dersom ein medlemsstat, etter å ha fått melding eller kopi av
saksmappa etter dei nærmare reglane i artikkel 8 nr. 1, går imot ei
avgjerd som er teken av den rette styresmakta i ein annan
medlemsstat, kan han be Kommisjonen om å ta ei avgjerd etter
den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 10 i direktiv
76/768/EØF.
Artikkel 10
Medlemsstatane skal peike ut dei rette styresmaktene som er
nemnde i dette direktivet, og straks melde frå om dette til
Kommisjonen, som skal offentleggjere ei liste over dei i Tidend
for Dei europeiske fellesskapa. Ein medlemsstat kan òg peike ut
den rette styresmakta i ein annan medlemsstat som i særlege
tilfelle vil granske dei søknadene som er nemnde i artikkel 2.
Artikkel 11

Tidsrommet med hemmeleghald kan ikkje lengjast med meir enn
tre år.
Artikkel 8
1. Medlemsstatane skal melde frå til Kommisjonen og dei
andre medlemsstatane om avgjerdene sine om å gje løyve til
hemmeleghald eller om å lengje løyvet og skal samtidig opplyse
om namnet eller firmaet og adressa eller hovudkontoret til
søkjaren, namnet på dei kosmetiske produkta som inneheld det
delemnet som det er gjeve løyve til hemmeleghald for, og det
registreringsnummeret som er nemnt i artikkel 4 nr. 1.

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
30. november 1995. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen
om dette.
Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.
2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene
som dei vedtek på det området som dette direktivet omfattar.
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Artikkel 13

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

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. juni 1995.
For Kommisjonen
Emma BONINO
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
NÆRMARE REGLAR FOR TILDELING AV DET REGISTRERINGSNUMMERET SOM ER
NEMNT I ARTIKKEL 4
1.

Det registreringsnummeret som er nemnt i artikkel 4, er sett saman av sju siffer, der dei to første
svarar til det året då løyvet til hemmeleghald vert gjeve, dei to neste svarar til den koden som er
tildelt kvar medlemsstat i samsvar med nr. 2 nedanfor, og dei tre siste vert tildelte av den rette
styresmakta.

2.

Medlemsstatane har fått tildelt desse kodane:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Frankrike
Belgia
Nederland
Tyskland
Italia
Det sameinte kongeriket
Irland
Danmark
Luxembourg
Hellas
Spania
Portugal
Finland
Austerrike
Sverige
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98/EØS/48/10

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 31/98
av 30. april 1998

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Artikkel 2

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

I avtalens vedlegg XI nr. 5b (rådsdirektiv 92/44/EØF) skal nytt
strekpunkt lyde:
“-

397 L 0051: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/51/EF
av 6. oktober 1997 (EFT nr. L 295 av 29.10.1997, s. 23).”

ut fra følgende betraktninger:
Artikkel 3
Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
25/98 av 27. mars 1998(1).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/51/EF av 6. oktober 1997
om endring av rådsdirektiv 90/387/EØF og 92/44/EØF med
henblikk på tilpasning til konkurranseforhold på
telekommunikasjonsområdet(2) skal innlemmes i avtalen -

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/51/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1

Artikkel 5
I avtalens vedlegg XI nr. 2 (rådsdirektiv 90/387/EØF) tilføyes
følgende:

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

“, endret ved:
-

397 L 0051: Europaparlaments- og rådsdirektiv
97/51/EF av 6. oktober 1997 (EFT nr. L 295 av
29.10.1997, s. 23).”

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
(1)

EFT nr.L 309 av 19.11.1998 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 48 av
19.11.1998.

(2)

EFT nr. L 295 av 29.10.1997, s. 23.
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av 6. oktober 1997
om endring av rådsdirektiv 90/387/EØF og 92/44/EØF med henblikk på
tilpasning til konkurranseforhold på telekommunikasjonsområdet(*)

sjonstjenester og -infrastrukturer fra 1. januar 1998 (med
overgangsperioder for visse medlemsstater). Europaparlamentet støtter denne strategien i sin resolusjon av 20.
april 1993 om Kommisjonens rapport om situasjonen innen
telekommunikasjonssektoren(8 ) samt i europaparlamentsresolusjon av 19. mai 1995 om grønnboken om liberalisering
av telekommunikasjonsinfrastrukturer og kabelfjernsynsnett (del II)(9 ) .

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 ),

3)

I sin resolusjon av 22. juli 1993 anser Rådet det som et
hovedmål for Fellesskapets politikk på telekommunikasjonsområdet å anvende og om nødvendig tilpasse
prinsippene om tilgang til åpne telenett for de berørte
operatører og prinsippene om universelle tjenester,
samtrafikk og tilknytningsavgifter samt beslektede
prinsipper i forbindelse med vilkår for tillatelse, med
henblikk på ytterligere liberalisering. I rådsresolusjon av
18. september 1995 om gjennomføring av de framtidige
rammeregler for teletjenester(10 ) anmodes Kommisjonen
om i samsvar med tidsplanen fastsatt i rådsresolusjon av
22. juli 1993 og 22. desember 1994 å framlegge for
Europaparlamentet og Rådet innen 1. januar 1996 alle
bestemmelser som skal utgjøre de europeiske rammeregler
for teletjenester når denne sektoren liberaliseres fullt ut,
særlig når det gjelder tilpasningen til framtidige
konkurranseforhold av tiltakene for tilgang til åpne telenett.

4)

Europaparlamentet understreker i sin resolusjon av 6. mai
1994 om Kommisjonens melding og forslaget til
rådsresolusjon om prinsippene for universelle tjenester
innen telekommunikasjonssektoren(11 ) hvilken vesentlig
betydning slike prinsipper for universelle tjenester har.
Rådsresolusjon av 7. februar 1994 om prinsippene for

(8)

EFT C 150 av 31.5.1993, s. 39.

(9)

EFT C 151 av 19.6.1995, s. 479.

(10)

EFT C 258 av 3.10.1995, s. 1.

(11)

EFT C 205 av 25.7.1994, s. 551.

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3 ), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 28. mai 1997, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Rådsdirektiv 90/387/EØF av 28. juni 1990 om opprettelse
av et indre marked for teletjenester ved gjennomføring av
tilgang til åpne telenett (ONP)( 4 ) omhandler
harmoniseringen av vilkårene for åpen og effektiv tilgang til
og bruk av offentlige telenett og, eventuelt, offentlige
teletjenester. I samsvar med nevnte direktiv vedtok Rådet
direktiv 92/44/EØF av 5. juni 1992 om anvendelse av vilkår
for tilgang til åpne telenett på leide samband(5 ).

2)

I sin resolusjon av 22. juli 1993 om undersøkelse av
situasjonen innen telekommunikasjonssektoren og av
behovet for ytterligere utvikling på telekommunikasjonsmarkedet(6 ), som må ses i sammenheng med rådsresolusjon
av 22. desember 1994 om prinsippene og tidsplanen for
liberalisering av telekommunikasjonsinfrastrukturene(7 ),
oppfordrer Rådet til en liberalisering av telekommunika-

(*)

1

()
2

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 295 av 29.10.1997, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/98 av 30. april 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester),
se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
EFT C 62 av 1.3.1996, s. 3, og EFT C 291 av 4.10.1996, s. 18.

()

EFT C 204 av 15.7.1996, s. 14.

(3)

Europaparlamentsuttalelse av 22. mai 1996 (EFT C 166 av 10.6.1996,
s. 87), Rådets felles holdning av 12. september 1996 (EFT C 315 av
24.10.1996, s. 41) og Europaparlamentsbeslutning av 11. desember 1996
(EFT C 20 av 20.1.1997, s. 55). Europaparlamentsbeslutning av 16. juli
1997. Rådsbeslutning av 22. juli 1997.

(4)

EFT L 192 av 24.7.1990, s. 1.

(5)

EFT L 165 av 19.6.1992, s. 27. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak
94/439/EF (EFT L 181 av 15.7.1994, s. 40).

(6)

EFT C 213 av 6.8.1993, s. 1.

(7)

EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 4.
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universelle tjenester innen telekommunikasjonssektoren(21)
inneholder en grunnleggende definisjon av universell tjeneste,
og det henstilles til medlemsstatene å innføre og
opprettholde egnede rammeregler for å sikre universelle
tjenester på hele deres territorium. Som Rådet erkjente i
nevnte resolusjon, må begrepet universelle tjenester utvikles
i takt med den teknologiske utvikling, markedsutviklingen
og endringer i brukernes behov. Universelle tjenester på
telekommunikasjonsområdet bidrar til å styrke den sosiale
og økonomiske utjevning, særlig i fjerntliggende områder, i
randområder, i innestengte områder og landdistrikter samt
på øyer i Fellesskapet. Dersom det er begrunnet, kan
nettokostnaden for plikt til å yte universelle tjenester deles
av markedsdeltakerne i samsvar med fellesskapsretten.
5)

De grunnleggende prinsipper for adgang til og bruk av
offentlige telenett og -tjenester fastsatt innen rammen av
tilgang til åpne telenett må tilpasses for å sikre tjenester
under liberaliserte forhold i hele Europa til beste for brukere
og operatører som stiller til rådighet offentlig tilgjengelige
telenett og/eller -tjenester. Under liberaliserte forhold er
det hensiktsmessig å benytte en frivillig ordning basert på
felles tekniske standarder og spesifikasjoner, om nødvendig
med konsultasjoner for å møte brukernes behov. Likevel
må det i samsvar med gjeldende fellesskapstiltak sikres en
universell tjeneste og et minstetilbud av tjenester for alle
brukere i Fellesskapet. Det er nødvendig med en generell
ramme for samtrafikk med offentlige telenett og offentlige
teletjenester for å sikre samtrafikkevne for tjenestene i
Fellesskapet fra sluttbruker til sluttbruker.

6)

Vilkårene for tilgang til åpne telenett må ikke legge
restriksjoner på bruken av eller adgangen til offentlige
telenett eller offentlig tilgjengelige teletjenester med mindre
det kan begrunnes i grunnleggende krav eller utøvelsen av
særretter eller eneretter som medlemsstatene har
opprettholdt i samsvar med fellesskapsretten.

7)

Bestemmelsene i dette direktiv er ikke til hinder for at en
medlemsstat treffer tiltak som er begrunnet ut fra hensynene
oppført i traktatens artikkel 36 og 56, særlig ut fra hensynet
til offentlig sikkerhet, orden og moral.

8)

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen ble 20.
desember 1994 enige om en modus vivendi(2 ) for gjennomføringstiltakene for rettsakter vedtatt etter framgangsmåten
fastsatt i traktatens artikkel 189 B.

9)

Medlemsstatene bør i samsvar med prinsippet om skille
mellom tilsyns- og operatørfunksjoner garantere
uavhengigheten til den eller de nasjonale tilsynsmyndigheter
for å sikre at denne eller disse myndigheters vedtak er

upartiske, samt sikre at den eller de nasjonale tilsynsmyndigheter i hver medlemsstat spiller en sentral rolle ved
gjennomføringen av rammereglene fastsatt i de relevante
deler av Fellesskapets regelverk. Dette kravet om
uavhengighet berører ikke medlemsstatenes institusjonelle
selvstendighet og konstitusjonelle forpliktelser eller
prinsippet om nøytralitet med hensyn til medlemsstatenes
regler for eiendomsretten i henhold til traktatens artikkel 222.
For å kunne utføre sin oppgave bør de nasjonale
tilsynsmyndigheter ha til rådighet de nødvendige ressurser
i form av personale, sakkunnskap og økonomiske midler.
10) Numre og de mer allmenne adresse- og navnebegreper spiller
en viktig rolle. En harmonisert framgangsmåte i forbindelse
med numre og adresser samt, eventuelt, navn vil bidra til
kommunikasjon mellom sluttbrukere i hele Europa og til
samtrafikkevne for tjenester. I tillegg til numre kan det være
hensiktsmessig å anvende prinsippene om objektivitet,
oversiktlighet, likebehandling og forholdsmessighet ved
tildelingen av navn og adresser. I henhold til
kommisjonsdirektiv 96/19/EF av 13. mars 1996 om endring
av direktiv 90/388/EØF med hensyn til innføring av fri
konkurranse på telekommunikasjonsmarkedene(3 ) skal et
tilstrekkelig antall numre stå til rådighet for alle teletjenester,
og numrene skal tildeles på en objektiv, oversiktlig,
ikke-diskriminerende og forholdsmessig måte.
11) For å kunne garantere tilbudet av leide samband i hele
Fellesskapet bør medlemsstatene sikre at brukerne overalt
på deres territorium har tilgang til et minstetilbud av leide
samband fra minst én operatør. Operatører med plikt til å
stille til rådighet leide samband bør utpekes av
medlemsstatene. Medlemsstatene må underrette
Kommisjonen om de operatører som omfattes av dette
direktiv, om hvilke typer leide samband innenfor
minstetilbudet de er forpliktet til å stille til rådighet, og om
det geografiske området der dette kravet får anvendelse.
Innenfor et bestemt geografisk område omfattes alle typer
leide samband som stilles til rådighet av en utpekt operatør,
av de alminnelige bestemmelser i dette direktiv.
12) En operatørs markedsinnflytelse avhenger av flere faktorer,
herunder foretakets andel av markedet for det berørte
produkt eller den berørte tjeneste i det relevante geografiske
område, dets omsetning i forhold til markedets størrelse,
dets evne til å påvirke markedsvilkårene, dets kontroll over
mulighetene til å få adgang til sluttbrukerne, dets tilgang på
økonomiske midler og dets erfaring med å tilby produkter
og tjenester på markedet. De nasjonale tilsynsmyndigheter
bør under hensyn til situasjonen på det relevante marked
fastsette hvilke operatører som har betydelig
markedsinnflytelse.

(3)
1

()

EFT C 48 av 16.2.1994, s. 1.

(2)

EFT C 102 av 4.4.1996, s. 1.
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EFT L 74 av 22.3.1996, s. 13.
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13) Tjenester som tilbys via leide samband, utvikles i takt med
den teknologiske utvikling og etterspørselen i markedet og
gir dermed brukeren mulighet for en mer fleksibel utnytting
av båndbredden på de leide samband.

00
21) Anvendelsen av direktiv 90/387/EØF og 92/44/EØF bør
vurderes på nytt innen 31. desember 1999. Denne
vurderingen bør ta hensyn til den økende grad av effektiv
konkurranse på telekommunikasjonsmarkedene.

14) For å oppnå en mer effektiv kommunikasjon innen
Fellesskapet er det viktig at medlemsstatene fremmer
etableringen av et harmonisert sett av mer avanserte leide
samband under hensyn til etterspørselen på markedet og
utviklingen på standardiseringsområdet.

22) Når det framlegges forslag til ytterligere tiltak for å oppfylle
dette direktivs formål, bør det for å gjøre Fellesskapets
regelverk mer oversiktlig overveies å lage én enkelt
konsolidert tekst som omfatter alle europaparlaments- og
rådsdirektiver om gjennomføring av bestemmelsene om
tilgang til åpne telenett.

15) Inntil det er oppnådd effektiv konkurranse, er det behov
for at en myndighet fører tilsyn med takstene for leide
samband for å sikre kostnadsorientering og oversiktlighet i
samsvar med forholdsmessighetsprinsippet. Det er
hensiktsmessig å tillate at det ses bort fra kravene om
kostnadsorientering og oversiktlighet på bestemte markeder,
dersom ingen operatør har betydelig markedsinnflytelse,
eller dersom effektiv konkurranse sikrer at takstene for
leide samband er rimelige.
16) Vilkårene for tilknytning av terminalutstyr til leide samband
er fastsatt i de felles tekniske forskrifter vedtatt i henhold
til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om teleterminalutstyr samt
gjensidig anerkjennelse av utstyrets samsvar( 1 ) og
rådsdirektiv 93/97/EØF av 29. oktober 1993 om utfylling
av direktiv 91/263/EØF med hensyn til satellittjordstasjonsutstyr(2 ).

23)

I henhold til traktatens artikkel 52 og 59 bør regelverket på
telekommunikasjonsområdet være forenlig og i samsvar med
prinsippene om etableringsadgang og adgang til å yte
tjenester og bør ta hensyn til behovet for å gjøre det lettere
å innføre nye tjenester og utbre anvendelsen av teknologiske
forbedringer -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Endring av direktiv 90/387/EØF
I direktiv 90/387/EØF gjøres følgende endringer:
1)

I artikkel 1
a)

17) Det bør gjøres visse endringer i nåværende tiltak med hensyn
til tilgang til åpne telenett for å tilpasse dem til den seneste
tekniske utvikling og til andre rettsakter som vil inngå i de
overordnede rammeregler for teletjenester.
18) Alle områder som i vedlegg I til direktiv 90/387/EØF er
fastlagt som områder der det kan utarbeides vilkår for tilgang
til åpne telenett, er gjennomgått i analyserapporter som
har vært gjenstand for offentlig høring etter framgangsmåten
fastsatt i nevnte direktivs artikkel 4. Alle prioriterte tiltak
omhandlet i vedlegg III til direktivet er vedtatt.
19) For at Kommisjonen skal kunne ivareta den overvåkingsoppgave den er tillagt i henhold til traktaten, må den straks
underrettes om endringer med hensyn til den eller de
nasjonale tilsynsmyndigheter og de berørte operatører.
20) I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet omhandlet i traktatens artikkel 3 B kan målet
om å tilpasse direktiv 90/387/EØF og 92/44/EØF til
konkurranseforhold på telekommunikasjonsområdet ikke
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og kan derfor nås
bedre av Fellesskapet.

(1)

EFT L 128 av 23.5.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
93/68/EØF (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).

(2)

EFT L 290 av 24.11.1993, s. 1.

skal nr. 2 lyde:
«2. Formålet med vilkårene i nr. 1 skal være å gjøre
det lettere å stille til rådighet offentlige telenett og/
eller offentlige teletjenester i og mellom medlemsstatene, særlig tjenester levert av selskaper, firmaer
og fysiske personer som er etablert i en annen
medlemsstat enn selskapet, firmaet eller den fysiske
personen som mottar tjenestene.»

b)

skal nytt nr. 3 lyde:
«3. Vilkår for tilgang til åpne telenett skal ha som
mål i hele Fellesskapet
—

å sikre at et minstetilbud av tjenester blir gjort
tilgjengelig,

—

å sikre tilgang til og samtrafikk med offentlige
telenett og offentlige teletjenester,

—

å oppfordre til at harmoniserte teletjenester blir
stilt til rådighet til beste for brukerne, særlig ved
å identifisere og på frivillig grunnlag fremme
harmoniserte tekniske grensesnitt for åpen og
effektiv tilgang og samtrafikk samt tilhørende
standarder og/eller spesifikasjoner, og
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—

2)

å garantere en universell tjeneste på
telekommunikasjonsområdet, idet det tas
hensyn til enhver framtidig utvikling.»

7.

«samtrafikk»: fysisk og logisk sammenkopling av
telenett som brukes av den samme eller av en annen
operatør for å gjøre det mulig for en operatørs brukere
å kommunisere med den samme eller en annen
operatørs brukere eller å få tilgang til andre operatørers
tjenester. Tjenester kan ytes av de berørte parter eller
av andre parter som har adgang til nettet,

8.

«vilkår for tilgang til åpne telenett»: vilkårene,
harmonisert i samsvar med bestemmelsene i dette
direktiv, for åpen og effektiv tilgang til offentlige
telenett, eventuelt også offentlige teletjenester, samt
effektiv bruk av slike nett og tjenester.

Artikkel 2 skal lyde:
«Artikkel 2
I dette direktiv menes med
1.

«brukere»: enkeltpersoner, herunder forbrukere eller
organisasjoner som bruker eller etterspør offentlig
tilgjengelige teletjenester,

2.

«telenett»: overføringsutstyr og eventuelt svitsjeutstyr og annet utstyr som gjør det mulig å formidle
signaler mellom bestemte termineringspunkter ved
hjelp av trådforbindelser, radiobølger, optiske medier
eller andre elektromagnetiske medier,

Med forbehold for anvendelsen av dem i det enkelte
tilfellet, kan vilkårene for tilgang til åpne telenett
omfatte harmoniserte vilkår for:
—

tekniske grensesnitt, herunder eventuelt også
fastsettelse og etablering av termineringspunkter
i nettet,

—

bruksvilkår,

—

takstprinsipper og

—

eventuelt tilgang til frekvenser og numre/
adresser/navn i samsvar med referanserammen i
vedlegget,

«offentlige telenett»: telenett som helt eller delvis
brukes til yting av offentlig tilgjengelige teletjenester,
3.

4.

5.

«teletjenester»: tjenester som består helt eller delvis i
overføring og ruting av signaler i et telenett, med unntak
av kringkasting (radio og fjernsyn),
«universell tjeneste»: et nærmere bestemt minstetilbud
av tjenester av en bestemt kvalitet som er tilgjengelig
for alle brukere, uansett hvor de befinner seg geografisk
og, i lys av særskilte nasjonale vilkår, til en
overkommelig pris,
«nett-termineringspunkt»: det fysiske punkt der en
bruker får tilgang til et offentlig telenett. Netttermineringspunktenes plassering skal fastsettes av
den nasjonale tilsynsmyndighet og skal for
tilsynsformål avgrense det offentlige telenett,

9.

«tekniske spesifikasjoner», «standarder» og
«terminalutstyr»: den samme betydning som er angitt
i artikkel 1 i direktiv 91/263/EØF(*).
__________
(*)

EFT L 128 av 23.5.1991, s. 1.»

3)

I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
a)

6.

Nr.48/233

«grunnleggende krav»: allmenne hensyn av ikkeøkonomisk art som kan medføre at en medlemsstat
innfører begrensninger på etablering og/eller drift av
telenett eller yting av teletjenester. Slike hensyn er
nettets driftssikkerhet, sikring av nettets integritet
samt, når dette er begrunnet, tjenestenes samtrafikkevne, datasikring, miljøvern, by- og distriktsplanleggingshensyn, effektiv bruk av frekvensspekteret og forebygging av sjenerende forstyrrelser
mellom radiobaserte telekommunikasjonssystemer og
andre rombaserte eller jordbaserte tekniske systemer.
Datasikring kan omfatte sikring av persondata,
beskyttelse av overført eller lagret informasjon samt
vern av privatlivets fred,

Nytt nr. 2 og 3 skal lyde:
«2. Vilkårene for tilgang til åpne telenett skal ikke
legge restriksjoner på tilgangen til offentlige telenett
eller offentlige teletjenester, med mindre det kan
begrunnes i grunnleggende krav innen rammen av
fellesskapsretten. I tillegg skal alminnelige
bestemmelser for tilknytning av terminalutstyr til
nettet få anvendelse.
3. Vilkårene for tilgang til åpne telenett kan ikke
tillate andre restriksjoner på bruk av offentlige telenett
og/eller offentlige teletjenester enn dem som er forenlige
med fellesskapsretten.»

b)

Nr. 4 oppheves.
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Nytt nr. 5 skal lyde:

organisasjon (IEC),

«5. Med forbehold for særdirektivene vedtatt på
området tilgang til åpne telenett og i den utstrekning
anvendelse av de grunnleggende krav nevnt i nr. 2 kan
medføre at medlemsstater begrenser tilgangen til et av
sine offentlige telenett eller en av sine offentlige
teletjenester, skal reglene som sikrer en ensartet
anvendelse av de grunnleggende krav, særlig når det
gjelder evne til samtrafikk mellom tjenestene og
datasikring, i aktuelle tilfeller fastsettes av
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
10.»

eller, dersom slike standarder ikke foreligger,

4)

Artikkel 4 oppheves.

5)

Ny artikkel 5 skal lyde:

—

Før anvendelsen av standardene og/eller spesifikasjonene
gjøres obligatorisk i samsvar med første ledd, skal
Kommisjonen ved offentliggjøring i De Europeiske
Fellesskaps Tidende oppfordre alle berørte parter til å
komme med kommentarer.

1. I De Europeiske Fellesskaps Tidende skal det
offentliggjøres en henvisning til standarder og/eller
spesifikasjoner som er utformet som grunnlag for
harmoniserte tekniske grensesnitt og/eller tjenestefunksjoner
for åpne telenett; disse skal anses som egnede standarder i
forbindelse med kravet om åpen og effektiv tilgang,
samtrafikk og samtrafikkevne for å oppfordre til at
harmoniserte teletjenester blir stilt til rådighet til beste for
brukerne i hele Fellesskapet.

2. Medlemsstatene skal oppmuntre til at de standarder
og/eller spesifikasjoner som det vises til i De Europeiske
Fellesskaps Tidende i samsvar med nr. 1, blir benyttet ved
levering av tekniske grensesnitt og/eller nettfunksjoner.

nasjonale standarder og/eller spesifikasjoner.

3. Dersom det ved anvendelsen av standardene og/eller
spesifikasjonene nevnt i nr. 1 viser seg at disse ikke er egnet
til å sikre evne til samtrafikk mellom tjenester på tvers av
landegrensene i én eller flere medlemsstater, kan anvendelsen
av slike standarder og/eller spesifikasjoner gjøres obligatorisk
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10, i den grad dette
vil være strengt nødvendig for å sikre slik samtrafikkevne
og utvide brukernes valgfrihet, og uten at traktatens artikkel
85 og 86 berøres.

«Artikkel 5

Kommisjonen kan eventuelt i samråd med komiteen nevnt
i artikkel 9 anmode europeiske standardiseringsorganer om
å utarbeide standarder.

00

4. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at de
harmoniserte standardene og/eller spesifikasjonene nevnt i
nr. 1 ikke oppfyller målsettingen om åpen og effektiv tilgang,
særlig grunnprinsippene og de grunnleggende krav nevnt i
artikkel 3, skal det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
10 gjøres vedtak om hvorvidt det er nødvendig å trekke
tilbake henvisningene til disse standardene og/eller
spesifikasjonene fra De Europeiske Fellesskaps Tidende.
5.

Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om vedtaket
og i De Europeiske Fellesskaps Tidende offentliggjøre
opplysninger om at henvisningene til de aktuelle standardene
trekkes tilbake.

6.

Ny artikkel 5a skal lyde:
«Artikkel 5a

Så lenge slike standarder og/eller spesifikasjoner ikke er
vedtatt, skal medlemsstatene fremme
—

standarder og/eller spesifikasjoner vedtatt av de
europeiske standardiseringsorganer som Det
europeiske standardiseringsinstituttet for
telekommunikasjoner (ETSI) eller den felles
europeiske standardiseringsorganisasjon, som består
av Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Den europeiske komité for elektroteknisk
standardisering (CENELEC),
eller, dersom slike standarder og/eller spesifikasjoner
ikke foreligger,

—

internasjonale standarder eller anbefalinger vedtatt av
Den internasjonale teleunion (ITU), Den
internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) eller
Den internasjonale elektrotekniske standardiserings-

1. Dersom de oppgaver som i Fellesskapets regelverk er
tillagt den nasjonale tilsynsmyndighet, ivaretas av mer enn
ett organ, skal medlemsstatene påse at det offentliggjøres
hvilke oppgaver som ivaretas av det enkelte organ.
2. For å garantere de nasjonale tilsynsmyndigheters
uavhengighet skal
—

de nasjonale tilsynsmyndigheter være juridisk atskilt
fra og funksjonsmessig uavhengige av alle operatører
som stiller til rådighet telenett, -utstyr og -tjenester,

—

medlemsstater som opprettholder eierskap eller en
betydelig grad av kontroll over operatører som stiller
til rådighet telenett og/eller -tjenester, sikre at
tilsynsfunksjonen faktisk er atskilt fra virksomhet
knyttet til eierskap eller kontroll.
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Medlemsstatene skal påse at plikter i henhold til dette
direktiv ikke pålegges operatører som ikke har betydelig
markedsinnflytelse på det relevante marked for leide
samband, med mindre det ikke finnes noen operatører med
betydelig markedsinnflytelse på det relevante marked for
leide samband i en gitt medlemsstat.»

3. Medlemsstatene skal påse at det på nasjonalt plan
finnes egnede mekanismer som gir en part som berøres av
et vedtak gjort av de nasjonale tilsynsmyndigheter, adgang
til å klage til et organ som er uavhengig av de berørte parter.
4. Medlemsstatene kan treffe tiltak for å sikre at de
nasjonale tilsynsmyndigheter er i stand til å innhente alle
opplysninger de behøver for å anvende Fellesskapets
regelverk, fra operatører som stiller til rådighet telenett og/
eller -tjenester.»

Nr.48/235

3)

Artikkel 2 skal lyde:
«Artikkel 2

7)

Artikkel 6 og 7 oppheves.

Definisjoner

8)

Artikkel 8 skal lyde:

1. Der det er aktuelt får definisjonene i direktiv
90/387/EØF, som endret ved direktiv 97/51/EF( * ),
anvendelse på dette direktiv.

«Artikkel 8
Kommisjonen skal undersøke og for Europaparlamentet
og Rådet framlegge rapport om anvendelsen av dette direktiv,
første gang innen 31. desember 1999. Rapporten skal bygge
på bl.a. de opplysninger som medlemsstatene oversender
Kommisjonen og komiteen nevnt i artikkel 9 og 10. Når det
er nødvendig, skal det i rapporten vurderes hvilke
bestemmelser i dette direktiv som bør tilpasses i lys av
utviklingen på markedet. Det kan i rapporten foreslås
ytterligere tiltak for å oppfylle dette direktivs mål.
Kommisjonen skal i rapporten dessuten undersøke
tilleggsverdien ved å opprette en europeisk tilsynsmyndighet som skal utføre de oppgaver som det viser seg
kan ivaretas bedre på fellesskapsplan.»
9)

2.

I artikkel 9 nr. 1 annet ledd endres «teleoperatører» til
«operatører som stiller til rådighet offentlige telenett og/
eller offentlig tilgjengelige teletjenester».

11) Vedlegg II erstattes med vedlegg I til dette direktiv.
Artikkel 2
Endring av direktiv 92/44/EØF

2)

I artikkel 1 tilføyes følgende ledd:

«leide samband»: telekommunikasjonsinstallasjoner
som gir transparent overføringskapasitet mellom netttermineringspunkter, og som ikke omfatter
brukerkontrollert svitsjing (svitsjefunksjoner som
brukeren kan kontrollere som en del av det leverte
leide sambandet),

—

«ONP-komiteen»: komiteen nevnt i artikkel 9 og 10 i
direktiv 90/387/EØF,

—

«den nasjonale tilsynsmyndighet»: organet omhandlet
i artikkel 5a i direktiv 90/387/EØF.

De nasjonale tilsynsmyndigheter kan bestemme at en
operatør med en markedsandel på under 25 % av det
relevante markedet for leide samband har betydelig
markedsinnflytelse. De kan også bestemme at en operatør
med en markedsandel på 25 % eller mer av det relevante
markedet for leide samband ikke har betydelig
markedsinnflytelse.

I direktiv 92/44/EØF gjøres følgende endringer:
«Teleoperatører» endres gjennomgående til «operatører
meldt i samsvar med artikkel 11 nr. 1 bokstav a)».

—

3. For dette direktivs formål skal en operatør anses å ha
betydelig markedsinnflytelse når foretaket har en andel på
25 % eller mer av det relevante marked for leide samband i
en medlemsstat. Det relevante marked for leide samband
skal vurderes på grunnlag av den eller de typer leide samband
som stilles til rådighet i et bestemt geografisk område. Det
geografiske området kan omfatte hele eller deler av en
medlemsstats territorium.

10) Vedlegg I og III oppheves.

1)

I dette direktiv menes dessuten med

Det skal i begge tilfeller tas hensyn til foretakets evne til å
påvirke markedsvilkårene, dets omsetning i forhold til
markedets størrelse, dets tilgang på økonomiske midler og
dets erfaring med å tilby produkter og tjenester på markedet.

«Medlemsstatene skal sikre at det på hele deres territorium
er minst én operatør som omfattes av dette direktiv.

(*)

EFT L 295 av 29.10.1991, s. 23.»
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4)

«2a. Under hensyn til etterspørselen på markedet 00
og
utviklingen på standardiseringsområdet skal
medlemsstatene oppfordre til at de øvrige typer leide
samband angitt i vedlegg III blir stilt til rådighet.»

I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
a)

I nr. 1 erstattes andre periode med følgende:
«Endringer i eksisterende tilbud og opplysninger om
nye tilbud skal offentliggjøres så snart som mulig.
Den nasjonale tilsynsmyndighet kan fastsette en egnet
frist for offentliggjøringen.»

b)
5)

6)

b)

I artikkel 4 skal annet strekpunkt første ledd lyde:

8)

Artikkel 8 nr. 2 skal lyde:
«2. Den nasjonale tilsynsmyndighet skal sikre at
operatørene utpekt i samsvar med artikkel 11 nr. 1
bokstav a) overholder prinsippet om likebehandling
når de stiller til rådighet leide samband. Disse
operatørene skal anvende tilsvarende vilkår under
tilsvarende omstendigheter overfor operatører som
yter tilsvarende tjenester, og skal stille leide samband
til rådighet for andre på samme vilkår og med samme
kvalitet som de stilles til rådighet for deres egne
tjenester, deres datterforetaks tjenester eller deres
partnere.»

I artikkel 6 gjøres følgende endringer:
a)

Nr. 1 skal lyde:
«1. Medlemsstatene skal ved begrensninger på
tilgang til og bruk av leide samband i samsvar med
fellesskapsretten sikre at disse begrensninger er pålagt
av den nasjonale tilsynsmyndighet gjennom lov,
forskrift eller enkeltvedtak.
Det skal ikke innføres eller opprettholdes tekniske
restriksjoner på samtrafikk mellom leide samband
innbyrdes eller samtrafikk mellom leide samband og
offentlige telenett.»

b)

Nr. 3 bokstav a) annet skal ledd lyde:

9)

Artikkel 9 oppheves.

10) I artikkel 10 gjøres følgende endringer:
a)

Nr. 4 og fotnote 1 erstattes med følgende tekst:

«Tilgangsvilkårene for terminalutstyr skal anses for
oppfylt når terminalutstyret oppfyller godkjenningsvilkårene som er fastsatt for tilkopling til
nett-termineringspunktet for den aktuelle type leid
samband, i samsvar med direktiv 91/263/EØF(*) eller
93/97/EØF(**).
__________
(*)

EFT L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(**)

EFT L 290 av 24.11.1993, s. 1.»

7)

I artikkel 7 gjøres følgende endringer:
a)

Nytt nr. 2a skal lyde:

Nr. 1 bokstav a) skal lyde:
«a) takstene for leide samband skal være uavhengige
av brukerens anvendelse av de leide samband,
med forbehold for prinsippet om likebehandling
omhandlet i artikkel 8 nr. 2,»

«En nødssituasjon betyr i denne sammenheng et
eksepsjonelt tilfelle av force majeure, f.eks. ekstreme
værforhold, jordskjelv, oversvømmelse, lynnedslag
eller brann.»
c)

Nr. 3 skal lyde:
«3. De endringer som er nødvendige for å tilpasse
vedlegg II og III til ny teknisk utvikling og endring i
markedets etterspørsel, herunder eventuelt fjerning
av visse typer leide samband fra vedleggene, skal
vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 10 i direktiv 90/387/EØF, under hensyn til
utviklingen av de nasjonale telenett.»

Nr. 3 oppheves.

«— typisk leveringstid, som er det tidsrom som løper fra
datoen da en bruker avgav endelig bestilling på et leid
samband, til 95 % av alle leide samband av samme
type er blitt tilkoplet for kundene.»
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b)

Nr. 2 bokstav b) iii) skal lyde:
«iii) dersom verken et direkte eller indirekte grunnlag
for kostnadsfordeling kan finnes, skal
kostnadskategorien fordeles på grunnlag av en
generell fordelingsnøkkel som beregnes ved å
benytte forholdet mellom alle utgifter som
direkte henføres til eller fordeles på leide
samband på den ene side, og de utgifter som
fordeles på andre tjenester på den annen side,»
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c)
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Nytt nr. 4 skal lyde:
«4. Den nasjonale tilsynsmyndighet skal ikke
anvende kravene i nr. 1 når en operatør ikke har
betydelig markedsinnflytelse med hensyn til et
særskilt tilbud om leide samband i et bestemt
geografisk område.
Den nasjonale tilsynsmyndighet kan beslutte ikke å
anvende kravene i nr. 1 i et bestemt geografisk område
når det er godtgjort at det er effektiv konkurranse på
det relevante markedet for leide samband, noe som
framgår av at takstene allerede oppfyller disse
kravene.»

11) I artikkel 11 gjøres følgende endringer:
a)

Nr. 1 skal lyde:
«1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen
om den eller de nasjonale tilsynsmyndigheter som
har ansvar for å utføre oppgavene fastsatt i dette
direktiv.

12) Artikkel 14 skal lyde:
«Artikkel 14
Rapport
Kommisjonen skal undersøke og for Europaparlamentet og
Rådet framlegge rapport om anvendelsen av dette direktiv,
første gang innen 31. desember 1999. Rapporten skal bygge
på bl.a. de opplysninger som medlemsstatene oversender
Kommisjonen og ONP-komiteen. Rapporten skal omfatte
en vurdering av behovet for fortsatt anvendelse av dette
direktiv, under hensyn til utviklingen mot et marked med
fullt utviklede konkurranseforhold. Når det er nødvendig,
skal det i rapporten vurderes hvilke bestemmelser i dette
direktiv som bør tilpasses i lys av utviklingen på markedet.
Det kan i rapporten foreslås ytterligere tiltak for å oppfylle
dette direktivs mål.»
13) I vedlegg I gjøres følgende endringer:
a)

Fotnote 1 skal lyde:
«EFT L 109 av 26.4.1983, s. 8. Direktivet sist endret
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF (EFT
L 100 av 19.4.1994, s. 30).»

De skal straks underrette Kommisjonen om enhver
endring i forbindelse med sine nasjonale
tilsynsmyndigheter.»
b)

Nr.48/237

b)

I avsnitt D oppheves nr. 1, 2, 3, 5 og 6.

c)

Avsnitt E skal lyde:

Nytt nr. 1a skal lyde:
«1a. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal meddele
Kommisjonen navnene på de operatører som stiller
til rådighet leide samband, og som skal oppfylle
kravene i dette direktiv. Meddelelsen skal eventuelt
omfatte hvilke typer leide samband hver organisasjon
er pålagt å stille til rådighet i hvert geografisk område
for å etterkomme artikkel 1, samt alle tilfeller der
artikkel 10 nr. 1 ikke har fått anvendelse i henhold til
artikkel 10 nr. 4.»

«E. Vilkår for tilkopling av terminalutstyr
Opplysninger om tilkoplingsvilkårene skal omfatte
en fullstendig oversikt over de krav som i samsvar
med direktiv 91/263/EØF eller 93/97/EØF må
oppfylles av terminalutstyr som skal tilkoples det
aktuelle leide samband.»
14) Vedlegg II til dette direktiv skal tilføyes som vedlegg III.

c)

Nr. 2 annet ledd skal lyde:
Artikkel 3
«Den nasjonale tilsynsmyndighet skal ha tilgjengelig
og på anmodning framlegge for Kommisjonen
opplysninger om tilfeller der det er lagt restriksjoner
på tilgangen til eller bruken av leide samband, samt
opplysninger om de tiltak som er truffet, herunder
begrunnelsen for disse.»

Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 31.
desember 1997. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.
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Artikkel 5

Disse tiltakene 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.

Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 4
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. oktober 1997.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. M. GIL-ROBLES

J. POOS

President

Formann
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VEDLEGG I
«VEDLEGG
REFERANSERAMME FOR ANVENDELSEN AV VILKÅR FOR TILGANG TIL ÅPNE
TELENETT
Vilkårene for tilgang til åpne telenett som definert i artikkel 2 nr. 8 bør anvendes i samsvar med følgende
referanseramme under hensyn til relevante regler i traktaten:
1.

Harmoniserte tekniske grensesnitt og/eller nettfunksjoner
Ved utarbeiding av vilkår for tilgang til åpne telenett bør det tas hensyn til følgende retningslinjer når
det defineres spesifikasjoner for tekniske grensesnitt og/eller nettfunksjoner:
—

når det gjelder eksisterende tjenester og nett, skal eksisterende grensesnittspesifikasjoner
anvendes,

—

når det gjelder helt nye tjenester eller forbedring av eksisterende tjenester, skal også eksisterende
grensesnittspesifikasjoner anvendes i størst mulig utstrekning. Dersom eksisterende grensesnitt
ikke er hensiktsmessige, må det spesifiseres en utbedring av dem og/eller utarbeides nye
grensesnittspesifikasjoner,

—

når det gjelder nett som skal anlegges, men som faller inn under et påbegynt
standardiseringsprogram, må det ved utvikling av nye spesifikasjoner for grensesnitt og
nettfunksjoner tas hensyn til krav til tilgang til åpne telenett som definert i artikkel 3.

Forslag om tilgang til åpne telenett må så vidt mulig være i samsvar med arbeidet som pågår i de
europeiske standardiseringsorganene, særlig ETSI, og må også ta hensyn til arbeidet i internasjonale
standardiseringsorganisasjoner, f.eks. ITU-T.
2.

Harmoniserte leverings- og bruksvilkår
I leverings- og bruksvilkårene skal det i nødvendig omfang klarlegges vilkår for tilgang til og yting av
tjenester.
a)

b)

Leveringsvilkårene er de vilkår tjenestene tilbys brukerne på. De kan omfatte:
—

typisk leveringsfrist,

—

typisk reparasjonsfrist,

—

tjenestekvalitet, særlig tilgjengelighet og overføringskvalitet,

—

vedlikehold og nettforvaltning.

Bruksvilkår er vilkår som gjelder brukerne, f.eks.:
—

vilkår for tilgang til nettet,

—

vilkår for flerbrukeranvendelse,

—

vilkår for vern av personopplysninger og fortrolig kommunikasjon, om nødvendig.
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3.

Harmoniserte takstprinsipper
Takstprinsippene må være i samsvar med prinsippene i artikkel 3 nr. 1.
Disse prinsippene innebærer særlig at
—

takstene må baseres på objektive kriterier og, inntil konkurransen blir så effektiv at prisene for
brukerne holdes nede, i prinsippet være kostnadsbaserte, idet det forutsettes at fastsettelse av
det aktuelle takstnivået også i framtiden vil falle inn under nasjonal lovgivning og ikke være
underlagt vilkårene for tilgang til åpne telenett. Når en operatør ikke lenger har betydelig
markedsinnflytelse på det relevante marked, kan vedkommende nasjonale tilsynsmyndighet
se bort fra kravet om kostnadsorientering. Et av målene bør være å definere effektive
takstprinsipper i hele Fellesskapet, samtidig som hele befolkningen sikres formidling av en
grunntjeneste,

—

takstene må være oversiktlige og offentliggjøres på en passende måte,

—

det i samsvar med traktatens konkurranseregler må fastsettes særskilte takster i tilstrekkelig
omfang, når det er teknologisk mulig, for å gi brukerne adgang til å velge mellom de enkelte
tjenestealternativene. Særlig må tilleggsfunksjoner innført for å kunne tilby bestemte
tilleggstjenester normalt faktureres særskilt i forhold til standardfunksjoner og selve
overføringen,

—

takstene må ikke virke diskriminerende, men sikre likebehandling, unntatt når det dreier seg
om begrensninger som er forenlige med fellesskapsretten.

Enhver avgift for tilgang til nettressurser eller -tjenester må være i samsvar med ovennevnte prinsipper
og traktatens konkurranseregler; det må dessuten tas hensyn til prinsippet om en rettferdig fordeling
av totalkostnadene ved bruk av ressursene og behovet for et rimelig nivå for kapitalforrentningen og,
når det er relevant, finansieringen av universelle tjenester i samsvar med direktivet om samtrafikk(* ).
Det kan innføres differensierte takster, særlig for å ta hensyn til ekstra stor trafikk i trafikksterke
perioder og mangel på trafikk i trafikksvake perioder, forutsatt at takstforskjellene kan begrunnes i
forretningsmessige hensyn og ikke er i strid med ovennevnte prinsipper.
4.

Harmonisert framgangsmåte i forbindelse med numre/adresser/navn
Nummer-/adresse- og i enkelte tilfeller navnesystemer gir mulighet til å velge ett eller flere
bestemmelsessteder eller til å velge en tjeneste, en tjenesteyter eller en nettoperatør.
Det er derfor viktig å følge en harmonisert framgangsmåte i forbindelse med nummer-/adressesystemer
og eventuelt navnesystemer for å sikre samtrafikk mellom sluttbrukere i hele Europa og
samtrafikkevne mellom tjenester. Dessuten bør tildelingen av numre/adresser/navn være rettferdig
og forholdsmessig samt oppfylle kravet om lik tilgang.
For å nå dette mål må det sikres at

(*)

—

passende serier av numre og adresser, prefikser og kortnumre samt eventuelt navn stilles til
rådighet for alle offentlige teletjenester etter harmoniserte prinsipper,

—

nasjonale standpunkter i internasjonale organisasjoner og fora der det treffes beslutninger om
nummer-/adresse-/navnesystemer, samordnes under hensyn til den mulige framtidige utvikling
på dette område på europeisk plan,

—

de aktuelle nasjonale nummer-/adresse-/navneplanene på teleområdet er underlagt tilsyn av en
nasjonal tilsynsmyndighet for å garantere uavhengighet av operatører som stiller til rådighet
telenett og offentlig tilgjengelige teletjenester,

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk på området telekommunikasjon med
henblikk på å sikre en universell tjeneste og samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang til åpne telenett
(ONP) (EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32).
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5.

—

det effektivt innføres nummeroverførbarhet for å fjerne enhver hindring for brukernes frie valg
av leverandører,

—

framgangsmåtene for tildeling av de enkelte numre/adresser/navn, prefikser og kortnumre og/
eller adresse-/nummerserier er oversiktlige, upartiske og gjennomføres til rett tid, samt at
tildelingen skjer på en objektiv og åpen måte, uten forskjellsbehandling og under hensyn til
forholdsmessighetsprinsippet,

—

de nasjonale tilsynsmyndigheter gis mulighet til å fastlegge vilkår for anvendelsen av bestemte
prefikser eller kortnumre i nummer-/adresseplanene, særlig der disse benyttes til tjenester av
allmenn samfunnsmessig interesse (f.eks. nummeropplysning og nødmeldingstjenester) eller
for å sikre lik tilgang.

Tilgang til frekvenser
Medlemsstatene skal sikre at det stilles til rådighet frekvenser for teletjenester i samsvar med
fellesskapsretten. Tilgang til frekvensene, som gis i form av lisenser eller andre tillatelser, skal være
i samsvar med rådsresolusjon av 19. november 1992 om Fellesskapets gjennomføring av beslutninger
vedtatt av Den europeiske komité for radiokommunikasjon(* ).

(*)

EFT C 318 av 4.12.1992, s. 1.»
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VEDLEGG II

00

«VEDLEGG III
DEFINISJON AV LEIDE SAMBAND SOM STILLES TIL RÅDIGHET PÅ OPPFORDRING
FRA MEDLEMSSTATENE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 7 NR. 2a
Tekniske egenskaper
Type leid samband

Spesifikasjoner av
grensesnitt

19.11.1998

Spesifikasjoner av
tilkopling og ytelse

34 368 kbit/s digital, strukturert

ETS 300 686(*)

ETS 300 687(*)

34 368 kbit/s digital, ustrukturert

ETS 300 686(*)

ETS 300 687(*)

139 264 kbit/s digital, strukturert

ETS 300 686(*)

ETS 300 688(*)

139 264 kbit/s digital, ustrukturert

ETS 300 686(*)

ETS 300 688(*)

155 Mbit/s digital (STM-1)(**)

basert på ITU-T G.708

basert på ITU-T G.708

(*)

Disse standarder er fremdeles under utarbeiding i ETSI.

(**)

ETSI er blitt anmodet om å arbeide videre med standarder for SDH VC-basert digital båndbredde til leid samband.»

19.11.1998
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Erklæring fra Kommisjonen
Kommisjonen erklærer at den i forbindelse med kontrollen av at telekommunikasjonsdirektivene innarbeides
fullt ut og til rett tid i nasjonal lovgivning, vil være særlig omhyggelig med å sikre at de ordningene
medlemsstatene innfører for kostnadsberegning og finansiering av universelle tjenester, ikke begrenser
adgangen til de relevante markeder.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

00
98/EØS/48/11

nr. 32/98
av 30. april 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

“-

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktninger:

397 R 2433: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2433/97 av
8. desember 1997 (EFT nr. L 337 av 9.12.1997, s. 10).”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2433/97 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 23/97 av 30. april 1997(1).
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2433/97 av 8. desember 1997
om endring av forordning (EØF) nr. 1102/89 om fastsettelse av
visse tiltak for å gjennomføre rådsforordning (EØF) nr. 1101/89
om strukturell sanering av fart på innlands vannveier(2) skal
innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII nr. 45 (kommisjonsforordning (EØF) nr.
1102/89) skal nytt strekpunkt lyde:

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 242 av 4.9.1997, s. 70, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 37
av 4.9.1997, s. 30.

(2)

EFT nr. L 337 av 9.12.1997, s. 10.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2433/97
av 8. desember 1997
om endring av forordning (EØF) nr. 1102/89 om fastsettelse av visse tiltak
for å gjennomføre rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell
sanering av fart på innlands vannveier(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 av
27. april 1989 om strukturell sanering av fart på innlands
vannveier(1 ), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr.
2310/96(2 ), særlig artikkel 4a, 6 og 10 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
I forordning (EØF) nr. 1101/89 med senere endringer fastsettes
muligheten til å redusere flåtekapasiteten på innlands vannveier i
de berørte medlemsstater ved hjelp av handlingsplaner for
opphogging samordnet på fellesskapsplan for årene 1996, 1997
og 1998, slik at flåtekapasiteten reduseres med ca. 15 %.
I henhold til kommisjonsforordning (EØF) nr. 1102/89 av
27. april 1989 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre
rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart
på innlands vannveier(3 ), sist endret ved forordning (EF) nr.
241/97(4 ), fastsetter Kommisjonen de praktiske vilkårene for
gjennomføring av disse handlingsplanene for opphogging.
De berørte medlemsstaters samlede finansielle bidrag til
opphoggingsfondet i forbindelse med handlingsplanen for
opphogging for 1998 er fastsatt til 64 millioner ECU for å redusere
kapasiteten med ca. 5 %. Dette bidraget er beregnet i forhold til
størrelsen på den aktive flåte i hver berørt medlemsstat, som
fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 2254/96(5 ).
De berørte medlemsstaters finansielle bidrag for 1998 og næringens
bidrag skal fordeles mellom tørrlastskip, skyvebåter og
tankfartøyer.

Satsene for opphoggingsbonus for 1997 bør opprettholdes for
1998, siden de har vist seg å være effektive. Videre bør rammen
for bonusprosentsatsen forhøyes til 80 %-120 % av de høyeste
verdier som er fastsatt per 1. januar 1998, for å gjøre
handlingsplanen for opphogging mer attraktiv for de største
fartøyene som bidrar til overkapasitet, og for å gi noen skipsførere
mulighet til å forlate næringen på akseptable økonomiske vilkår
før den fullstendige liberalisering av markedet 1. januar 2000.
For at handlingsplanen for opphogging for 1998, som iverksettes
i juni og juli 1998, skal kunne gjennomføres, må innsending av
nye søknader i henhold til artikkel 6 nr. 6 fortsatt stilles i bero for
å unngå at et fartøy som blir oppført på en kvartalsventeliste,
samtidig kommer inn under handlingsplanen for opphogging for
1998. Den kvartalsvise framgangsmåten for innsending av
søknader om bonus fra opphoggingsfondene fastsatt i artikkel 6
nr. 6 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 1102/89 med senere
endringer må derfor også fortsatt stilles i bero.
Det er viktig at denne forordning trer i kraft snarest, på grunn av
de budsjettmessige følgene for de berørte medlemsstatene og fordi
det er nødvendig å iverksette framgangsmåten for de nasjonale
gjennomføringstiltakene fra begynnelsen av 1998.
Medlemsstatene og ekspertgruppen for strukturell sanering av
fart på innlands vannveier, nedsatt i henhold til artikkel 12 i
forordning (EØF) nr. 1102/89, er rådspurt om de foreslåtte
endringene VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning (EØF) nr. 1102/89 gjøres følgende endringer:
1)

I artikkel 1 skal nytt nr. 7 lyde:
«7. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1-6 og tatt i
betraktning at det er nødvendig å redusere medlemsstatenes
flåte for fart på innlands vannveier med ca. 5 % i 1998, skal
de berørte medlemsstater fra 1. januar 1998 stille til rådighet

(*)

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 337 av 9.12.1997, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/98 av 30. april 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
EFT nr. L 116 av 28.4.1989, s. 25.

(2)

EFT nr. L 313 av 3.12.1996, s. 8.

(3)

EFT nr. L 116 av 28.4.1989, s. 30.

(4)

EFT nr. L 40 av 11.2.1997, s. 11.

(5)

EFT nr. L 304 av 27.11.1996, s. 1.
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2. Eiere som søker om opphoggingsbonus, skal00i
søknaden angi hvilken prosentandel de ønsker som bonus
for opphogging av fartøyet innen rammen på 80 %-120 %
av de høyeste satsene nevnt i artikkel 5. Denne
prosentandelen kalles heretter «bonusprosentsats».

for opphoggingsfondene fra sine nasjonale budsjetter de
nødvendige økonomiske midler for å hogge opp de fartøyer
som er nevnt i artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 1101/89,
dvs. 49 millioner ECU, som skal supplere de økonomiske
midlene nevnt i nr. 4. For å nå dette mål anses et samlet
budsjett på 64 millioner ECU som nødvendig for 1998,
hvorav 40 millioner ECU (*) til opphogging av tørrlastskip
og skyvebåter og 24 millioner ECU(*) til opphogging av
tankfartøyer. De finansielle bidragene for 1998 fordeles på
de berørte medlemsstater i forhold til kapasiteten for deres
aktive flåte i tonnasje-ekvivalenter, og de nasjonale bidragene
beløper seg til:
—
—
—
—
—

Østerrike:
Belgia:
Tyskland:
Frankrike:
Nederland:

3. Forskriftsmessig innsendte søknader om
opphoggingsbonus som beløper seg til 80 % av satsene
angitt i artikkel 5 nr. 1 og 2, skal innvilges av fondet innenfor
de budsjettmessige rammer for de ulike konti fastsatt i
artikkel 1 nr. 7. Fondsmyndighetene skal bekrefte overfor
søkerne at søknaden er innvilget innen to måneder etter at
den er mottatt.

769 300 ECU
7 163 800 ECU
12 137 300 ECU
1 298 500 ECU
27 631 100 ECU.

(*)

Veiledende tall på det nåværende tidspunkt, som økes med restbeløpet
fra handlingsplanen for 1997.»

2.

I artikkel 5 nr. 1 annet strekpunkt endres «1997» til «1998».

3.

I artikkel 9 nr. 2 gjøres følgende endringer:
Ordene «nevnt i artikkel 2» erstattes med «for utgivelse av
det første nummer av De Europeiske Fellesskaps Tidende
i 1998, der de rentesatser som Det europeiske monetære
institutt anvender på sine ECU-transaksjoner i januar, er
angitt».
Artikkel 2

19.11.1998

Fondsmyndighetene skal innen 1. september oversende
Kommisjonen en liste over innkomne søknader om
opphoggingsbonuser på 80 % og en liste over innkomne
søknader om opphoggingsbonuser på mer enn 80 %.
Kommisjonen skal påse at søknadene ikke overskrider de
budsjettmessige rammer nevnt i artikkel 1 nr. 7, og den skal
holde fondsmyndighetene underrettet om situasjonen.
4. Fondsmyndighetene skal innen 1. oktober 1998 skriftlig
underrette søkere som søker om en opphoggingsbonus på
mer enn 80 % av satsene angitt i artikkel 5 nr. 1 og 2, om
hvorvidt søknaden er innvilget eller avslått.»
Artikkel 3
For 1998 gjøres følgende endringer i artikkel 7 i forordning (EØF)
nr. 1102/89:
—

I nr. 1 endres «1. desember 1990» til «1. april 1999». Siste
punktum utgår.

—

I nr. 4 endres «1. desember 1992» til «1. desember 2000».

For 1998 skal artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 1102/89 lyde:
«Artikkel 6
Artikkel 4
1. Fartøyseiere som søker om opphoggingsbonus, må
sende søknaden til myndighetene for det fond fartøyet hører
inn under, mellom 1. juni og 31. juli 1998. Søknader som
mottas etter denne dato, vil ikke bli behandlet. Søknader
om opphoggingsbonus som er mottatt av myndighetene
for fondet, kan ikke trekkes tilbake eller endres.

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

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 8. desember 1997.
For Kommisjonen
Neil KINNOCK
Medlem av Kommisjonen
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98/EØS/48/12

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 33/98
av 30. april 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR -

-

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

397 L 0058: Kommisjonsdirektiv 97/58/EF av
26. september 1997 (EFT nr. L 274 av 7.10.1997,
s. 8).”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 97/58/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 70/97 av 4. oktober 1997(1).

Artikkel 3

Kommisjonsdirektiv 97/58/EF av 26. september 1997 om endring
av rådsdirektiv 94/57/EF om felles regler og standarder for
organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for
sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse( 2) skal
innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:

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

Artikkel 4

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII nr. 55b (rådsdirektiv 94/57/EF) tilføyes
følgende:
“, endret ved:

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 30 av 5.2.1998, s. 42, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 5 av
5.2.1998, s. 175.

(2)

EFT nr. L 274 av 7.10.1997, s. 8.
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KOMMISJONSDIREKTIV 97/58/EF

00

av 26. september 1997
om endring av rådsdirektiv 94/57/EF om felles regler og standarder for
organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for
sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

Artikkel 1

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 1994 om
felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere
og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den
forbindelse(1 ), særleg artikkel 8, og
ut frå desse synsmåtane:
Vedlegget til direktiv 94/57/EF byggjer på IMO-resolusjon
A.739(18) om retningslinjer for godkjenning av organisasjonar
som handlar på vegner av styresmaktene.
Under det nittande møtet sitt vedtok IMO-forsamlinga resolusjon
A.789(19) om spesifikasjonar for dei oppgåvene i samband med
synfaring og utferding av sertifikat som vert utførde av godkjende
organisasjonar som handlar på vegner av styresmaktene.
Spesifikasjonane i IMO-resolusjon A.789(19) må sjåast som eit
tillegg til dei retningslinjene som er fastsette i IMO-resolusjon
A.739(18).
For føremåla med direktiv 94/57/EF bør føresegnene i IMOresolusjon A.789(19) innarbeidast i vedlegget til det førnemnde
direktivet i den mon dei skal nyttast.

I del «A. ALMINNELIGE BESTEMMELSER» i vedlegget til
direktiv 94/57/EF skal nytt nr. 7 lyde:
«7. Organisasjonen bør utøve sin virksomhet i samsvar med
bestemmelsene fastsatt i vedlegget til IMO-resolusjon
A.789(19) om spesifikasjoner for de oppgaver i forbindelse
med besiktelse og utstedelse av sertifikater som utføres av
godkjente organisasjoner som opptrer på myndighetenes
vegne, i den utstrekning nevnte bestemmelser får anvendelse
innenfor dette direktivs virkeområde.»
Artikkel 2
1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
30. september 1998.
2. Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane,
skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis
tilvisinga skal gjerast.
3. Medlemsstatane skal straks sende Kommisjonen teksta til
alle dei internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området
som dette direktivet omfattar. Kommisjonen skal melde frå til dei
andre medlemsstatane om dette.
Artikkel 3

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er nemnt i artikkel 7 i direktiv
94/57/EF -

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

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 26. september 1997.
For Kommisjonen
Neil KINNOCK
Medlem av Kommisjonen
(*)

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 274 av 7.10.1997, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/98 av 30. april 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
TEF L 319 av 12.12.1994, s. 20.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

98/EØS/48/13

nr. 34/98
av 30. april 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

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

“68aa. 397 R 2027: Rådsforordning (EF) nr. 2027/97 av
9. oktober 1997 om luftfartsselskapers erstatningsansvar
ved ulykker (EFT nr. L 285 av 17.10.1997, s. 1).”
Artikkel 2
Teksten til rådsforordning (EF) nr. 2027/97 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 83/97 av 31. oktober 1997(1).

Artikkel 3
Rådsforordning (EF) nr. 2027/97 av 9. oktober 1997 av 9. oktober
1997 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker(2) skal
innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 4
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII kapittel VI etter nr. 68a (rådsdirektiv
91/670/EØF) skal nytt nr. 68aa lyde:

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

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
1

()

EFT nr. L 160 av 4.6.1998, s. 40, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 22 av
4.6.1998, s. 25.

(2)

EFT nr. L 285 av 17.10.1997, s. 1.
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2027/97

19.11.1998

00

av 9. oktober 1997
om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

4)

Dessuten gjelder Warszawa-konvensjonen bare for
internasjonal luftfart. I det indre luftfartsmarked skjelnes
det ikke lenger mellom innenriks- og utenriksflyging. Det
vil derfor være hensiktsmessig at erstatningsansvaret for
innenriks- og utenriksflyging har samme omfang og karakter.

5)

En fullstendig gjennomgåelse og revisjon av Warszawakonvensjonen har lenge vært påkrevd og vil på lang sikt
være en mer ensartet og gjennomførlig løsning på
internasjonalt plan når det gjelder luftfartsselskapers
erstatningsansvar ved ulykker. Bestrebelsene på å heve de
ansvarsgrensene som er fastsatt i Warszawa-konvensjonen,
bør fortsette gjennom forhandlinger på multilateralt plan.

6)

I samsvar med nærhetsprinsippet er det ønskelig med en
innsats på fellesskapsplan for å oppnå en harmonisering av
luftfartsselskapers erstatningsansvar, som igjen kan tjene
som retningslinje for bedret beskyttelse av passasjerer på
verdensbasis.

7)

Det vil være hensiktsmessig å oppheve alle økonomiske
ansvarsgrenser fastsatt i Warszawa-konvensjonens artikkel
22 nr. 1 eller andre rettslige eller avtalefestede begrensninger,
i samsvar med utviklingen på internasjonalt plan.

8)

For å unngå at ofre for ulykker ikke får erstatning, bør EFluftfartsselskaper ikke kunne påberope seg Warszawakonvensjonens artikkel 20 nr. 1 i forbindelse med krav om
skadeserstatning som følge av at en passasjer er blitt drept
eller skadd på legeme eller helbred som omhandlet i artikkel
17 i Warszawa-konvensjonen, dersom kravet ligger innenfor
en viss grense.

9)

EF-luftfartsselskaper kan fritas for erstatningsansvar
dersom den berørte passasjeren har medvirket til skaden
ved egen uaktsomhet.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 ),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3 ) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Innenfor rammen av den felles transportpolitikk er det
nødvendig å bedre beskyttelsen av passasjerer som blir
utsatt for luftfartsulykker.

2)

Reglene for erstatningsansvar ved luftfartsulykker er
omhandlet i overenskomsten om innføring av visse
ensartede regler om internasjonal luftbefordring,
undertegnet i Warszawa 12. oktober 1929, eller i denne
overenskomst som endret i Haag 28. september 1955 samt
i konvensjonen som ble vedtatt i Guadalajara 18. september
1961, alt etter hvilken som får anvendelse, hver av dem
heretter kalt «Warszawa-konvensjonen». Warszawakonvensjonen anvendes over hele verden til beste for både
passasjerer og luftfartsselskaper.

3)

(*)

De ansvarsgrensene som er fastsatt i Warszawakonvensjonen, er for lave etter dagens økonomiske og sosiale
målestokk og fører ofte til langvarige rettssaker som skader
luftfartens omdømme. Medlemsstatene har derfor hver for
seg hevet ansvarsgrensene og dermed skapt ulike
transportvilkår i det indre luftfartsmarked.

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 285 av 17.10.1997, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/98 av 30. april 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
EFT C 104 av 10.4.1996, s. 18, og EFT C 29 av 30.1.1997, s. 10.

(2)

EFT C 212 av 22.7.1996, s. 38.

(3)

Europaparlamentsuttalelse av 17. september 1996 (EFT C 320 av
28.10.1996, s. 30), Rådets felles holdning av 24. februar 1997 (EFT C
123 av 21.4.1997, s. 89) og europaparlamentsbeslutning av 29. mai 1997
(EFT C 182 av 16.6.1997).

10) Det er nødvendig å klargjøre de forpliktelser som følger av
denne forordning, på bakgrunn av artikkel 7 i rådsforordning
(EØF) nr. 2407/92 av 23. juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper(4). I så henseende bør EF-luftfartsselskaper være
forsikret opptil en viss grense fastsatt i denne forordning.

(4)

EFT L 240 av 24.8.1992, s. 1.
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11) EF-luftfartsselskaper bør alltid kunne reise krav mot
tredjemann.
12) Rask utbetaling av et forskuddsbeløp kan være til stor hjelp
for skadde passasjerer eller erstatningsberettigede personer
for å dekke umiddelbare kostnader etter en luftfartsulykke.
13) Reglene for erstatningsansvarets karakter og begrensning
dersom en passasjer blir drept eller skadd på legeme eller
helbred, inngår i transportvilkårene i transportavtalen
mellom luftfartsselskapet og passasjeren. For å minske faren
for konkurransevridning bør luftfartsselskaper fra
tredjestater gi passasjerene tilstrekkelige opplysninger om
sine transportvilkår.
14) Det er hensiktsmessig og nødvendig å gjennomgå de
økonomiske begrensningene i denne forordning på nytt for
å ta hensyn til den økonomiske utviklingen og utviklingen i
internasjonale fora.
15) Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) er
for tiden i ferd med å revidere Warszawa-konvensjonen.
Inntil resultatet av revisjonen foreligger, vil midlertidige
fellesskapstiltak gi passasjerene bedre beskyttelse. Rådet
bør ta denne forordning opp til ny vurdering snarest mulig
etter at ICAO har revidert Warszawa-konvensjonen VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I denne forordning fastsettes EF-luftfartsselskapers forpliktelser
til å yte skadeserstatning til passasjerer ved ulykker dersom en
passasjer blir drept eller skadd på legeme eller helbred, forutsatt
at ulykken som forårsaket skaden, fant sted om bord i et luftfartøy
eller i forbindelse med ombord- eller ilandstigning.

2.

«luftfartsselskap»: et lufttransportforetak som har
gyldig lisens,

b)

«EF-luftfartsselskap»: et luftfartsselskap som har
gyldig lisens utstedt av en medlemsstat i samsvar med
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2407/92,

d)

«ECU»: den regneenhet som anvendes ved oppstilling
av De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett i
samsvar med traktatens artikkel 207 og 209,

e)

«SDR»: spesiell trekkrettighet som er fastsatt av Det
internasjonale valutafond,

f)

«Warszawa-konvensjonen»: overenskomsten om
innføring av visse ensartede regler om internasjonal
luftbefordring, undertegnet i Warszawa 12. oktober
1929, eller Warszawa-overenskomsten som endret i
Haag 28. september 1955 og tilleggskonvensjonen til
Warszawa-overenskomsten vedtatt i Guadalajara
18. september 1961 - alt etter hvilken som får
anvendelse på transportavtalen - samt alle gjeldende
internasjonale dokumenter som bygger på eller er
knyttet til den.

Begreper i denne forordning som ikke er definert i nr. 1, skal
tilsvare begrepene i Warszawa-konvensjonen.

b) Med forsikringsplikten fastsatt i artikkel 7 i forordning
(EØF) nr. 2407/92 menes et krav om at et EFluftfartsselskap skal være forsikret for minst det
erstatningsbeløp som er fastsatt i nr. 2, og utover det opptil
et rimelig nivå.
2.

Et EF-luftfartsselskap kan ikke avvise eller begrense sitt
erstatningsansvar for skader for et beløp på inntil 100 000
SDR ved å bevise at selskapet og dets ansatte har tatt alle
nødvendige forholdsregler for å unngå skaden, eller at det
var umulig for selskapet eller dets ansatte å ta slike
forholdsregler.

3.

Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 kan EFluftfartsselskapet helt eller delvis fritas for
erstatningsansvar i samsvar med gjeldende lovgivning dersom
det beviser at den skadde eller drepte person ved
uaktsomhet har forårsaket eller medvirket til skaden.

Artikkel 2

a)

«person som har rett til erstatning»: en passasjer eller
enhver person som etter gjeldende lovgivning har rett
til å reise krav i forbindelse med en passasjer,

1. a) Et EF-luftfartsselskaps erstatningsansvar dersom en
passasjer blir drept eller skadd på legeme eller helbred ved
en ulykke, skal ikke være underlagt noen økonomisk
begrensning, enten den er fastsatt i lov, konvensjon eller
avtale.

I denne forordning fastsettes videre krav til de opplysninger som
skal gis av luftfartsselskaper som er etablert utenfor Fellesskapet,
og som har flyginger til, fra eller innenfor Fellesskapet.

I denne forordning menes med

c)

Artikkel 3

I denne forordning klargjøres også visse forsikringskrav for EFluftfartsselskaper.

1.
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Artikkel 4
I tilfelle en passasjer blir drept eller skadd på legeme eller helbred
ved en ulykke, skal ingen bestemmelse i denne forordning
a)

medføre at EF-luftfartsselskapet er den eneste
erstatningspliktige part, eller

b)

begrense EF-luftfartsselskapets rett til å søke å oppnå
bidrag eller godtgjøring fra en annen part i samsvar med
gjeldende lovgivning.
Artikkel 5

1. EF-luftfartsselskapet skal omgående, og ikke under noen
omstendighet senere enn 15 dager etter at identiteten til den
person som har rett til erstatning, er fastslått, utbetale et forskudd
som dekker umiddelbare behov, og som står i forhold til omfanget
av den skade som er lidt.
2. Med forbehold for nr. 1 skal forskuddet ikke være mindre
enn 15 000 SDR uttrykt i ECU per passasjer ved død.
3. Utbetaling av forskudd er ikke ensbetydende med
erkjennelse av ansvar, og forskuddet kan trekkes fra ethvert beløp
som senere utbetales på grunnlag av EF-luftfartsselskapets ansvar;
beløpet skal tilbakebetales bare i de tilfellene som er nevnt i
artikkel 3 nr. 3, eller dersom det senere blir bevist at den person
som mottok forskuddet, forårsaket eller medvirket til skaden ved
uaktsomhet eller ikke var den person som hadde rett til erstatning.
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2. EF-luftfartsselskapenes agenturer, reisebyråer,
innsjekkingsskranker og utsalgssteder skal på anmodning gi
passasjerene fyllestgjørende opplysninger om bestemmelsene i
artikkel 3 og 5. Billetten eller et tilsvarende dokument skal
inneholde et sammendrag av disse bestemmelsene i et klart og
forståelig språk.
3. Luftfartsselskaper som er etablert utenfor Fellesskapet, og
som har flyginger til, fra og innen Fellesskapet og ikke anvender
bestemmelsene i artikkel 3 og 5, skal klart og tydelig opplyse
passasjerene om dette ved kjøp av billetter i selskapets agenturer,
i reisebyråer eller ved innsjekkingsskranker på medlemsstatenes
territorium. Luftfartsselskaper skal utlevere et skjema med sine
vilkår til passasjerene. Det er ikke tilstrekkelig informasjon dersom
det på billetten eller et tilsvarende dokument er angitt bare en
ansvarsgrense.
Artikkel 7
Senest to år etter at denne forordning er trådt i kraft, skal
Kommisjonen utarbeide en rapport om anvendelsen av
forordningen, der det blant annet skal tas hensyn til den
økonomiske utvikling og utviklingen i internasjonale fora.
Rapporten kan eventuelt vedlegges forslag om en revisjon av
denne forordning.
Artikkel 8
Denne forordning trer i kraft ett år etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6
1. Bestemmelsene i artikkel 3 og 5 skal inngå i EFluftfartsselskapenes transportvilkår.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 9. oktober 1997.
For Rådet
M. DELVAUX-STEHRES
Formann
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98/EØS/48/14

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 35/98
av 30. april 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

“89. 396 Y 0402(01): Rådsresolusjon 96/C 99/01 av 11. mars
1996 om nærskipsfart (EFT nr. C 99 av 2.4.1996, s. 1).”

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:

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 96/C 99/01 på islandsk og norsk, som
er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.
Artikkel 3

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 26/98 av 27. mars 1998(1).
Rådsresolusjon 96/C 99/01 av 11. mars 1996 om nærskipsfart(2)
skal innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 4

Artikkel 1

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

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 88 (rådsresolusjon 97/C 109/01)
skal nytt nr. 89 lyde:

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr.L 309 av 19.11.1998 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 48 av
19.11.1998.

(2)

EFT nr. C 99 av 2.4.1996, s. 1.
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RÅDSRESOLUSJON
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av 11. mars 1996
om nærskipsfart(*)
(96/C 99/01)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN A.

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
som tek omsyn til kvitboka av 2. desember 1992 om den
framtidige utviklinga av den felles transportpolitikken(1 ),
som Rådet sa seg nøgd med under møta sine 7.-8. juni og
19. juni 1993,
som tek omsyn til kommisjonsmeldinga av 5. juli 1995 om
nærskipsfart(2 ),

C.

I lys av det førnemnde må det gjerast ein innsats både på
fellesskapsplan og i medlemsstatane for å fremje eller betre
nærskipsfarten, samstundes som det vert lagt vekt på at
brukarane har rett til å velje fritt.
I dei tilfella der utviklinga av nærskipsfarten vert hindra,
bør regionale eller lokale styresmakter eller
hamnestyresmaktene og skipsfartsnæringa sjølv gjere tiltak
for å bøte på detteB.

MERKJER SEG
1.

(*)

dei monalege føremonene som nærskipsfarten inneber
for Den europeiske unionen jamført med land-transport, særleg dei følgjande:

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. C 99 av 2.4.1996, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/98 av 30. april 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Dok. KOM(92) 494, endeleg utgåve.

(2)

Dok. KOM(95) 317, endeleg utgåve.

D.

b)

lågare energiforbruk og mindre utslepp av
ureinande stoff i atmosfæren,

c)

mogleg medverknad til utviklinga av randområda
i Den europeiske unionen,

d)

nærskipsfarten kan vidareutviklast med låge
kostnader til infrastruktur,

dei rapportane og dei avtala fleirårige
arbeidsprogramma som er vedtekne av ulike
konferansar om skipsfart i ymse område, t.d.
Austersjøen, Svartehavet og Middelhavet,

3.

dei rapportane og framlegga som er utarbeidde av
Forumet for skipsfartsnæringa for å vurdere om det
er føremålstenleg å fremje nærskipsfart som eit
levedyktig alternativ til landtransport med omsyn til
økonomi, energi, tryggleik og miljø,

som tek omsyn til at nærskipsfarten vil kunne medverke til
å verkeleggjere berekraftig mobilitet,
og som legg desse synsmåtane til grunn:

jamt over god tilgang på ledig kapasitet i
nærskipsfarten,

2.
som tek omsyn til kor viktig transportsektoren er for
økonomien i Den europeiske unionen,
som tek omsyn til det allment aukande presset og dei høge
kostnadene i samband med infrastrukturen for landtransporten,

a)

SLÅR FAST at hovudmåla for nærskipsfartspolitikken er
1.

å oppnå ein jamn vekst for dette transportsystemet
og

2.

å integrere nærskipsfarten, medrekna tilbringartenester, aktivt og positivt i transportkjeda av fleire
transportsystem,

HAR SETT SEG FØRE å streve etter desse måla gjennom
å fremje følgjande tiltak:
1.

å utvikle vidare dei miljømessige føremonene ved
nærskipsfart,

2.

å fremje, til gagn for brukarane, fri og rettvis
konkurranse mellom dei ulike transportsystema, der
alle systema fullt ut skal bere kostnadene sine,
medrekna eksterne kostnader,
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F.

OPPMODAR KOMMISJONEN OM snarast mogleg å
gjere framlegg for Rådet om eller å utarbeide dei tiltaka som
er naudsynte for å nå dei måla som er nemnde i del C,
samstundes som han tek omsyn til handlingsprogrammet
sitt og nærleiksprinsippet, særleg tiltak som gjer det mogleg

3.

å fremje fri og rettvis konkurranse mellom hamnene i
Fellesskapet og mellom reiarlag,

4.

å betre effektiviteten i hamnene med sikte på å minske
kostnadene og tidsbruken i samband med verksemda
der,

1.

å hindre konkurransevriding mellom hamner,

5.

å nytte kombinert transport for å utvikle nærskipsfarten,

2.

å fremje auka bruk av nærskipsfart blant moglege
brukarar av dette transportsystemet,

å styrkje tilliten blant avskiparar og transportføretak
til dei høva som nærskipsfarten fører med seg,

3.

å rasjonalisere og eventuelt samordne, harmonisere og
forenkle tollprosedyrar og andre tilhøyrande administrative formalitetar i hamnene,

å forenkle og rasjonalisere tollprosedyrar og andre
andre tilhøyrande administrative formalitetar i
hamnene når det gjeld nærskipsfart,

4.

å oppmuntre til initiativ frå reiarlag som driv
nærskipsfart,

å oppmuntre til initiativ frå reiarlag som driv
nærskipsfart,

5.

å støtte opplærings-, forskings- og utviklingsprogram
på dette transportområdet,

6.

å oppmuntre til bruk av informasjonsteknologi for å
oppnå ei best mogleg utvikling av dette
transportsystemet,

6.

7.

8.

9.

å utarbeide og gjennomføre forsøksprosjekt innan
nærskipsfart, så framt dei ikkje fører til konkurransevriding mellom transportsystem, reiarlag eller hamner
i medlemsstatane, og å spreie resultata av slike
prosjekt,
G.

10. å støtte opplæring, forsking og utvikling når det gjeld
nærskipsfart og hamneverksemd,

E.

Nr.48/255

OPPMODAR MEDLEMSSTATANE OM
1.

å støtte dei måla og midla som er nemnde i del C og D,

11. å støtte og breie ut bruken av elektronisk datautveksling
(EDU),

2.

å samarbeide med Kommisjonen om å skipe ei
fellesskapsramme for å fremje nærskipsfarten,

KAN I LYS AV DET FØRNEMNDE

3.

å gjennomføre tiltak for å fremje nærskipsfarten,
samstundes som det vert teke omsyn til det
handlingsprogrammet som det er gjort framlegg om i
kommisjonsmeldinga, og om å oppmuntre dei regionale
og lokale styresmaktene, hamnestyresmaktene og
skipsfartsnæringa til å gjere det same,

4.

å fremje praktisk samråd på dette området, t.d. i form
av rundebordskonferansar av den typen som Forumet
for skipsfartsnæringa held, der skipsfartsnæringa, dei
regionale og lokale styresmaktene og hamnestyresmaktene er representerte.

1.

generelt godkjenne handlingsprogrammet i
kommisjonsmeldinga,

2.

merkje seg at Kommisjonen snarast mogleg vil leggje
fram grønboka si om internalisering av eksterne
transportkostnader,

3.

merkje seg at Kommisjonen snarast mogleg vil
utarbeide retningslinjer for statsstøtte til skipsfart og
til hamner og rådføre seg med medlemsstatane og
skipsfartsnæringa om retningslinjene,

4.

seie seg samd i at fremjing av nærskipsfarten bør halde
fram med å vere ein viktig del av den igangverande
innsatsen til Fellesskapet og medlemsstatane, som
t.d. planen om eit tverreuropeisk transportnett og det
fjerde rammeprogrammet for forsking og utvikling,
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 36/98
av 30. april 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

EØS-KOMITEEN HAR -

“, endret ved:

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:

Teksten til rådsdirektiv 97/42/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Avtalens vedlegg XVIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 14/98 av 6. mars 1998(1).

397 L 0042: Rådsdirektiv 97/42/EF av 27. juni 1997 (EFT
nr. L 179 av 8.7.1997, s. 4).”
Artikkel 2

Artikkel 3
Rådsdirektiv 97/42/EF av 27. juni 1997 om første endring av
direktiv 90/394/EØF om vern av arbeidstakerne mot fare ved å
være utsatt for kreftframkallende stoffer i arbeidet (sjette
særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(2)
skal innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4

BESLUTTET FØLGENDE:
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XVIII nr. 14 (rådsdirektiv 90/394/EØF) tilføyes
følgende:

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
(1)

EFT nr. L 272 av 8.10.1998, s. 20, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 42
av 8.10.1998, s. 93.

(2)

EFT nr. L 179 av 8.7.1997, s. 4.
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RÅDSDIREKTIV 97/42/EF
av 27. juni 1997
om første endring av direktiv 90/394/EØF om vern av arbeidstakerne mot
fare ved å være utsatt for kreftframkallende stoffer i arbeidet (sjette
særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(*)

forskrifter om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer(5 ) vart det innført nye risikosetningar som
opplyser om helsefare ved eksponering over lengre tid og
om fare for kreft ved innanding.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 118 A,
med tilvising til rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990 om
vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for
kreftframkallende stoffer i arbeidet (sjette særdirektiv i henhold
til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(1 ), særleg artikkel 16,

4)

Arbeidstakarane må i alle arbeidssituasjonar vere verna mot
fare i samband med preparat som inneheld eitt eller fleire
kreftframkallande stoff, og mot kreftframkallande
sambindingar som vert danna under arbeidet.

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(2 ), som vart
utarbeidd etter samråd med Det rådgjevande utvalet for tryggleik,
hygiene og helsevern på arbeidsplassen,

5)

For å sikre eit best mogleg vernenivå må det for visse stoff
takast omsyn til alle opptaksvegar, medrekna eventuelt
opptak gjennom huda.

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(3 ),

6)

I direktiv 90/394/EØF har ordlyden i vedlegg I nr. 2 om
polysykliske aromatiske hydrokarbon ført til
tolkingsproblem i mange medlemsstatar. Det bør difor
vedtakast ein ny og meir presis ordlyd.

7)

I medhald av artikkel 16 i direktiv 90/394/EØF skal det på
grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna
vitskaplege og tekniske data, fastsetjast grenseverdiar for
eksponering for alle dei kreftframkallande stoffa der det er
mogleg.

8)

Grenseverdiar for eksponering i arbeidet må reknast som
ein viktig del av dei allmenne tiltaka for vern av arbeidstakarar.
Slike grenseverdiar må reviderast når nyare vitskaplege data
gjer det naudsynt.

9)

Benzen er eit kreftframkallande stoff som er til stades i
mange arbeidssituasjonar. Følgjeleg er mange arbeidstakarar
utsette for ein mogleg helsefare. Sjølv om noverande
vitskapleg kunnskap ikkje gjer det mogleg å fastsetje eit
nivå der helsefaren melder seg, vil likevel faren minske
dersom eksponeringa for benzen vert mindre.

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 C i
traktaten(4 ), og
ut frå desse synsmåtane:
1)

I artikkel 118 A i traktaten er det fastsett at Rådet skal gje
direktiv om minstekrav med sikte på å betre særleg
arbeidsmiljøet for å sikre eit høgare nivå for vern av
tryggleiken og helsa til arbeidstakarar.

2)

I medhald av den førnemnde artikkelen skal det unngåast at
slike direktiv pålegg administrative, økonomiske og rettslege
byrder som er av ei slik art at dei motverkar skipinga og
utviklinga av små og mellomstore føretak.

3)

I vedlegg III til kommisjonsdirektiv 91/325/EØF av 1. mars
1991 om tolvte tilpasning til den tekniske utvikling av
rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 179 av 8.7.1997, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/98 av 30. april 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

TEF nr. L 196 av 26.7.1990, s. 1.

(2)

TEF nr. C 317 av 28.11.1995, s. 16.

(3)

TEF nr. C 97 av 1.4.1996, s. 25.

(4)

Europaparlamentsfråsegn av 20. juni 1996 (TEF nr. C 198 av 8.7.1996,
s. 182), felles haldning frå Rådet av 2. desember 1996 (TEF nr. C 6 av
9.1.1997, s. 15) og europaparlamentsavgjerd av 9. april 1997 (TEF nr.
C 132 av 28.4.1997).

10) Etterleving av minstekrava til vern av helsa og tryggleiken
til arbeidstakarane mot særlege farar i samband med
kreftframkallande stoff har som siktemål ikkje berre å sikre
vern av helsa og tryggleiken til kvar einskild arbeidstakar,
men òg å syte for eit minstevernenivå for alle arbeidstakarar
i Fellesskapet.

(5)

TEF nr. L 180 av 8.7.1991, s. 1.
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11) Det må fastsetjast eit einsarta vernenivå for heile
Fellesskapet mot farane i samband med kreftframkallande
stoff, og dette vernenivået bør fastsetjast ikkje ved hjelp av
detaljerte krav, men ved hjelp av ei ramme av allmenne
prinsipp som gjer det mogleg for medlemsstatane å nytte
minstekrava på ein einsarta måte.

ii)

12) Dette endringsdirektivet er eit konkret ledd i verkeleggjeringa
av den sosiale dimensjonen i den indre marknaden.
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00
et preparat som er sammensatt av ett eller flere
av stoffene nevnt i i), når konsentrasjonen av
ett eller flere av stoffene oppfyller de krav til
konsentrasjonsgrenser for klassifisering av et
preparat som kreftframkallende stoff i kategori 1
eller 2 som er fastsatt
— i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller
— i vedlegg I til direktiv 88/379/EØF, dersom
stoffet eller stoffene ikke er oppført i
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF eller er
oppført der uten konsentrasjonsgrenser,

13) I medhald av avgjerd 74/325/EØF(1 ) skal Kommisjonen
rådspørje Det rådgjevande utvalet for tryggleik, hygiene og
helsevern på arbeidsplassen med sikte på utarbeiding av
framlegg på dette området iii)
VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

et stoff, et preparat eller en prosess nevnt i
vedlegg I og et stoff eller et preparat som avgis
under en prosess nevnt i vedlegg I,

Artikkel 1
b)
I direktiv 90/394/EØF vert det gjort følgjande endringar:
1.

I artikkel 1 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. For asbest og vinylkloridmonomer, som er omfattet
av særdirektiver, får bestemmelsene i dette direktiv
anvendelse når de gir bedre vern av sikkerhet og helse i
arbeidet.»

2.

3.

4.

I artikkel 5 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. Eksponeringen skal ikke overskride grenseverdien for
et kreftframkallende stoff fastsatt i vedlegg III.»

I dette direktiv menes med
a)

Artikkel 3 nr. 3 skal lyde:
«3. Når faren vurderes, skal det dessuten tas hensyn til
alle andre eksponeringsmåter, f.eks. opptak i og/eller
gjennom huden.»

Artikkel 2 skal lyde:
«Artikkel 2

«grenseverdi», med mindre annet er angitt, grensen
for den tidsveide gjennomsnittskonsentrasjonen av et
«kreftframkallende stoff» i luften i en arbeidstakers
pusteområde i en bestemt referanseperiode angitt i
vedlegg III.»

«kreftframkallende stoff»
Tidlegare nr. 4 vert nr. 5.
i)

et stoff som oppfyller kriteriene for
klassifisering som kreftframkallende stoff i
kategori 1 eller 2 som fastsatt i vedlegg VI til
direktiv 67/548/EØF,

5.

«2. Arbeid som medfører eksponering for polysykliske
aromatiske hydrokarboner som forekommer i steinkullsot,
steinkulltjære eller steinkullbek.»
6.

(1)

TEF nr. L 185 av 9.7.1974, s. 15. Avgjerda sist endra ved tilmeldingsakta
av 1994.

I vedlegg I skal nr. 2 lyde:

I vedlegg III skal del A lyde:
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«A. GRENSEVERDIER FOR EKSPONERING I ARBEIDET
Stoffnavn

EINECS (1)

CAS (2)

Benzen

200-753-7

71-43-2

Grenseverdier
mg/m3 (3)
ppm (4)
5
3,25 ( )
1 (5)

(1)

EINECS: Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer.

(2)

CAS: Chemical Abstract Service Number.

(3)

mg/m3 = milligram per kubikkmeter luft ved 20 °C og 101,3 KPa (760 mm kvikksølvtrykk).

4

ppm = milliondeler etter volum i luft (ml/m3).

5

()
()

Målt eller beregnet ut fra en referanseperiode på åtte timer.

(6)

Mulighet for en vesentlig økning av kroppens samlede belastning når huden eksponeres.

(*)

EFT nr. L 179 av 8.7.1997, s. 4.»

Artikkel 2
1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
27. juni 2000. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

Merknad
Hud (6)

Overgangstiltak
Grenseverdi: 3 ppm
(= 9,75 mg/m3) inntil tre
år etter datoen i artikkel 2
nr. 1 i direktiv 97/42/EF(*)

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.
Artikkel 3
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

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

Utferda i Luxembourg, 27. juni 1997.
For Rådet
A. MELKERT
Formann
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 37/98
av 30. april 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde
med følgende tilpasning:

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

I artikkel 3 nr. 10 skal med ordet “traktaten” forstås “EØSavtalen”.”
Artikkel 2

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XVIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 14/98 av 6. mars 1998(1).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember
1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med
tjenesteyting(2) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE:

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

Artikkel 1

Artikkel 4

I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 29 (rådsdirektiv 94/33/EF) skal
nytt nr. 30 lyde:

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

“30. 396 L 0071: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF
av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i
forbindelse med tjenesteyting (EFT nr. L 18 av 21.1.1997,
s. 1).

Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
(1)

EFT nr. L 272 av 8.10.1998, s. 20, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 42
av 8.10.1998, s. 93.

(2)

EFT nr. L 18 av 21.1.1997, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF
av 16. desember 1996
om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

6)

Et arbeidsforhold som overskrider landegrensene, reiser
problemer med hensyn til hvilken lovgivning som får
anvendelse på arbeidsforholdet. Det er i partenes interesse
å fastsette hvilke arbeids- og ansettelsesvilkår som skal
gjelde for det aktuelle arbeidsforholdet.

7)

Roma-konvensjonen av 19. juni 1980 om hvilken lovgivning
som får anvendelse på avtaleforpliktelser(4 ), undertegnet
av tolv medlemsstater, trådte i kraft 1. april 1991 i flertallet
av medlemsstatene.

8)

I konvensjonens artikkel 3 er det fastsatt som hovedregel at
partene fritt skal kunne velge lovgivning. Dersom lovgivning
ikke er valgt, skal arbeidsavtalen i samsvar med artikkel 6
nr. 2 reguleres av lovgivningen i den stat der arbeidstakeren
til vanlig utfører arbeid under oppfyllelsen av avtalen, selv
om vedkommende er midlertidig utsendt til en annen stat
eller, dersom arbeidstakeren ikke til vanlig utfører arbeid i
en bestemt stat, av lovgivningen i den stat der det
forretningssted som har ansatt vedkommende, befinner seg,
med mindre det framgår av omstendighetene som helhet at
avtalen er nærmere knyttet til en annen stat, da avtalen i så
fall skal reguleres av lovgivningen i denne staten.

9)

I samsvar med artikkel 6 nr. 1 i nevnte konvensjon skal
partenes valg av lovgivning ikke føre til at arbeidstakeren
fratas det vern som gis etter ufravikelige regler i den
lovgivning som ville få anvendelse etter artikkelens nr. 2
dersom lovgivning ikke var valgt.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2 og artikkel 66,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 ),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3 ) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til traktatens artikkel 3 bokstav c) er et av
Fellesskapets mål å fjerne hindringer for den frie bevegelighet
for personer og tjenester mellom medlemsstatene.

2)

Med hensyn til tjenesteyting er alle restriksjoner på grunnlag
av nasjonalitet eller bostedskrav forbudt etter traktaten fra
overgangsperiodens utløp.

3)

Gjennomføringen av det indre marked skaper et dynamisk
miljø for tjenesteyting over landegrensene ved å anspore et
økende antall foretak til midlertidig å sende ut arbeidstakere
for å utføre arbeid på territoriet til en annen medlemsstat
enn den stat der de til vanlig er sysselsatt.

4)

Tjenesteytingen kan bestå enten i at et foretak utfører arbeid
for egen regning og under egen ledelse i henhold til avtale
inngått mellom foretaket og mottakeren av tjenesteytelsene,
eller i at arbeidstakere leies ut til et foretak i henhold til en
offentlig eller privat avtale.

5)

Slik fremming av tjenesteyting over landegrensene
forutsetter rettferdig konkurranse og tiltak som garanterer
respekt for arbeidstakernes rettigheter.

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 18 av 21.1.1997, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/98 av 30. april 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT nr. C 225 av 30.8.1991, s. 6, og EFT nr. C 187 av 9.7.1993, s. 5.

(2)

EFT nr. C 49 av 24.2.1992, s. 41.

(3)

Europaparlamentsuttalelse av 10. februar 1993 (EFT nr. C 72 av
15.3.1993, s. 78), Rådets felles holdning av 3. juni 1996 (EFT nr. C 220
av 29.7.1996, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 18. september
1996 (EFT nr. C 320 av 28.10.1996, s. 73). Rådsbeslutning av 24.
september 1996.

10) I artikkel 7 i nevnte konvensjon er det fastsatt at ufravikelige
bestemmelser i en annen stats lovgivning, særlig
lovgivningen i den medlemsstat til hvis territorium
arbeidstakeren er midlertidig utsendt, på visse vilkår kan få
anvendelse parallelt med den lovgivning som er erklært som
gjeldende.

(4)

EFT nr. L 266 av 9.10.1980, s. 1.
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11) I samsvar med prinsippet om forrang for fellesskapsretten
fastsatt i nevnte konvensjons artikkel 20 berører ikke
konvensjonen anvendelsen av bestemmelser som på
særskilte områder fastsetter lovvalgsregler for avtaleforpliktelser, og som er eller vil bli nedfelt i rettsakter fra
De europeiske fellesskaps organer eller i nasjonal lovgivning
harmonisert ved gjennomføring av slike rettsakter.
12) Fellesskapsretten er ikke til hinder for at medlemsstatene
anvender sin lovgivning eller tariffavtaler inngått mellom
partene i arbeidslivet på personer som er ansatt, også
midlertidig, på deres territorium, selv om arbeidsgiveren er
etablert i en annen medlemsstat. Fellesskapsretten forbyr
ikke medlemsstatene å sikre med egnede midler at disse
reglene overholdes.
13) Medlemsstatenes lovgivning må samordnes for å fastsette
en grunnstamme av ufravikelige regler for minimumsvern
som skal overholdes i vertslandet av de arbeidsgivere som
sender ut arbeidstakere som skal utføre midlertidig arbeid
på territoriet til den medlemsstat der tjenestene ytes. Slik
samordning kan oppnås bare ved hjelp av fellesskapsretten.
14) Tjenesteyteren bør overholde en grunnstamme av klart
definerte verneregler, uten hensyn til varigheten av
arbeidstakerens utsending.
15) Det bør fastsettes at reglene om minstelønn og minste antall
feriedager med lønn per år ikke får anvendelse i visse klart
definerte tilfeller av montering og/eller installering.
16) Det bør også sikres en viss fleksibilitet i anvendelsen av
bestemmelsene om minstelønn og minste antall feriedager
med lønn per år. Når utsendingen ikke varer mer enn én
måned, kan medlemsstatene på visse vilkår fravike
bestemmelsene om minstelønn eller gi mulighet til å fravike
gjennom tariffavtaler. Dersom arbeidet som skal utføres, er
av ubetydelig omfang, kan medlemsstatene fravike
bestemmelsene om minstelønn og minste antall feriedager
med lønn per år.
17) De ufravikelige reglene om minimumsvern som gjelder i
vertsstaten, må ikke være til hinder for at det anvendes
arbeids- og ansettelsesvilkår som er gunstigere for
arbeidstakerne.
18) Prinsippet om at foretak etablert utenfor Fellesskapet ikke
må få gunstigere behandling enn foretak etablert på en
medlemsstats territorium, bør overholdes.
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20) Dette direktiv berører verken de avtaler som er inngått 00
av
Fellesskapet med tredjestater eller medlemsstatenes
lovgivning om den adgang tredjestaters tjenesteytere har til
deres territorium. Dette direktiv berører heller ikke nasjonal
lovgivning om innreise, opphold og arbeid for arbeidstakere
fra tredjestater.
21) I rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter
innenfor Fellesskapet(1 ) er det fastsatt bestemmelser som
får anvendelse på trygdeytelser og -premier.
22) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes lover om
kollektive tiltak til forsvar for faglige og yrkesmessige
interesser.
23) Vedkommende organer i de forskjellige medlemsstater må
samarbeide ved anvendelsen av dette direktiv.
Medlemsstatene må treffe egnede tiltak for tilfeller der dette
direktiv ikke overholdes.
24) Det er nødvendig å sikre riktig anvendelse av dette direktiv
og med henblikk på dette sørge for et nært samarbeid mellom
Kommisjonen og medlemsstatene.
25) Senest fem år etter at dette direktiv er vedtatt, må
Kommisjonen gjennomgå gjennomføringsreglene for
direktivet med sikte på å foreslå eventuelle nødvendige
endringer VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Virkeområde
1. Dette direktiv får anvendelse på foretak som er etablert i en
medlemsstat, og som i forbindelse med tjenesteyting over
landegrensene sender ut arbeidstakere i samsvar med nr. 3 til en
medlemsstats territorium.
2. Dette direktiv får ikke anvendelse på foretak i handelsflåten
med hensyn til skipsbesetningen.
3. Dette direktiv får anvendelse i den utstrekning foretakene
nevnt i nr. 1 treffer et av følgende tiltak over landegrensene:
a)

sender ut arbeidstakere til en medlemsstats territorium for
egen regning og under egen ledelse i henhold til avtale inngått
mellom utsendingsforetaket og mottakeren av
tjenesteytelsene, som driver virksomhet i denne
medlemsstaten, forutsatt at det foreligger et arbeidsforhold
mellom utsendingsforetaket og arbeidstakeren i
utsendingsperioden, eller

(1)

EFT nr. L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 3096/95 (EFT nr. L 335 av 30.12.1995, s. 10).

19) Med forbehold for andre bestemmelser i fellesskapsretten
innebærer dette direktiv ikke en forpliktelse til å anerkjenne
vikarbyråer juridisk, og det hindrer heller ikke at
medlemsstatene anvender sin lovgivning om utleie av
arbeidstakere og vikarbyråer til foretak som ikke er etablert
på deres territorium, men som driver virksomhet der i
forbindelse med tjenestyting.
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b)

c)
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sender ut arbeidstakere til en medlemsstats territorium, til
et forretningssted eller til et foretak som eies av gruppen,
forutsatt at det foreligger et arbeidsforhold mellom
utsendingsforetaket og arbeidstakeren i utsendingsperioden,
eller
i egenskap av vikarbyrå eller i egenskap av virksomhet som
stiller en arbeidstaker til rådighet, sender ut en arbeidstaker
til et brukerforetak som er etablert eller driver virksomhet
på en medlemsstats territorium, forutsatt at det foreligger
et arbeidsforhold mellom vikarbyrået eller foretaket som
stiller en arbeidstaker til rådighet, og arbeidstakeren i
utsendingsperioden.

4. Foretak etablert i en ikke-medlemsstat, skal ikke gis
gunstigere behandling enn foretak etablert i en medlemsstat.

Nr.48/263

f)

vernetiltak med hensyn til arbeids- og ansettelsesvilkår
for gravide kvinner eller kvinner som nylig har født,
for barn og for ungdom,

g)

likebehandling av kvinner og menn og andre
bestemmelser om likebehandling.

I dette direktiv defineres begrepet minstelønn nevnt i nr. 1
bokstav c) i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis
i den medlemsstat arbeidstakeren er utsendt til.
2. I tilfelle av førstegangsmontering og/eller første installering
som utgjør en integrerende del av en avtale om levering av varer,
som er nødvendig for å kunne ta de leverte varene i bruk, og som
utføres av leverandørforetakets faglærte arbeidere og/eller
spesialarbeidere, får nr. 1 annet strekpunkt bokstav b) og c) ikke
anvendelse dersom utsendingsperioden ikke overstiger åtte dager.

Artikkel 2
Definisjon
1. I dette direktiv menes med utsendt arbeidstaker en
arbeidstaker som i et begrenset tidsrom utfører arbeid på territoriet
til en annen medlemsstat enn den stat der vedkommende til vanlig
arbeider.
2. I dette direktiv defineres arbeidstaker på samme måte som
i lovgivningen til den medlemsstat arbeidstakeren er utsendt til.
Artikkel 3
Arbeids- og ansettelsesvilkår
1. Medlemsstatene skal påse at foretakene nevnt i artikkel 1
nr. 1, uansett hvilken lovgivning som gjelder for arbeidsforholdet,
på områdene nedenfor sikrer arbeidstakere som er utsendt til
deres territorium, de arbeids- og ansettelsesvilkår som i
medlemsstaten der arbeidet utføres, er fastsatt
–

ved lov eller forskrift og/eller

–

ved tariffavtaler eller voldgiftskjennelser som er erklært å
ha allmenn gyldighet i henhold til nr. 8, i den utstrekning de
angår virksomhet som er nevnt i vedlegget:
a)

lengste arbeidstid og korteste hviletid,

b)

minste antall feriedager med lønn per år,

c)

minstelønn, herunder overtidsbetaling; dette gjelder
ikke for supplerende yrkesbaserte pensjonsordninger,

d)

e)

vilkår for utleie av arbeidstakere, særlig gjennom
vikarbyråer,
helse, sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen,

Denne bestemmelse får ikke anvendelse på byggearbeid oppført
i vedlegget.
3. Medlemsstatene kan etter konsultasjon med partene i
arbeidslivet i samsvar med tradisjon og praksis i hver medlemsstat
vedta ikke å anvende nr. 1 annet strekpunkt bokstav c) i de tilfeller
som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav a) og b), når utsendingens
varighet ikke overstiger én måned.
4. Medlemsstatene kan i samsvar med nasjonal lovgivning og/
eller praksis fastsette at det kan gjøres unntak fra nr. 1 annet
strekpunkt bokstav c) i tilfellene nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav
a) og b) og fra vedtak gjort av en medlemsstat i henhold til nr. 3 i
denne artikkel ved tariffavtaler i henhold til nr. 8 i denne artikkel
for én eller flere virksomhetssektorer dersom utsendingens
varighet ikke overstiger én måned.
5. Medlemsstatene kan fastsette at det kan gjøres unntak fra
nr. 1 annet strekpunkt bokstav b) og c) i tilfellene nevnt i artikkel
1 nr. 3 bokstav a) og b) når omfanget av det arbeid som skal
utføres, er ubetydelig.
Medlemsstater som benytter seg av muligheten nevnt i første
ledd, skal fastsette kriterier som må oppfylles for at omfanget av
arbeidet som skal utføres, skal kunne betraktes som «ubetydelig».
6. Utsendingens varighet skal beregnes på grunnlag av en
referanseperiode på ett år fra begynnelsen av utsendingen.
Ved slik beregning skal det tas hensyn til eventuelle tidligere
perioder der stillingen har vært besatt av en utsendt arbeidstaker.
7. Nr. 1–6 skal ikke være til hinder for at det anvendes arbeidsog ansettelsesvilkår som er gunstigere for arbeidstakerne.
Ytelser som gjelder spesielt for utsendingen, skal betraktes som
en del av minstelønnen, med mindre de betales som refusjon av
utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for
eksempel reiseutgifter, kost og losji.
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8. Med «tariffavtaler eller voldgiftskjennelser som er erklært
å ha allmenn gyldighet» menes tariffavtaler eller voldgiftskjennelser som må overholdes av alle foretak i det aktuelle
geografiske område og innenfor det aktuelle yrke eller den aktuelle
næring.
Dersom det ikke finnes ordninger for å erklære at tariffavtaler
eller voldgiftskjennelser skal ha allmenn gyldighet i henhold til
første ledd, kan medlemsstatene, dersom de ønsker det, basere
seg på
–

tariffavtaler eller voldgiftskjennelser som generelt anvendes
på alle tilsvarende foretak i det aktuelle geografiske område
og innenfor det aktuelle yrke eller den aktuelle næring, og/
eller

–

tariffavtaler som er inngått av de mest representative
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene på nasjonalt
plan, og som anvendes på hele det nasjonale territorium,

forutsatt at det ved anvendelsen av dem på foretakene nevnt i
artikkel 1 nr. 1 på områdene oppført i nr. 1 første ledd i denne
artikkel sikres likebehandling av disse foretakene og de øvrige
foretakene nevnt i dette ledd som er i en tilsvarende situasjon.
Likebehandling i henhold til denne artikkel skal anses å foreligge
dersom nasjonale foretak i en tilsvarende situasjon
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Samarbeid om informasjon
1. Ved gjennomføringen av dette direktiv skal medlemsstatene
i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis utpeke ett
eller flere samarbeidskontorer eller én eller flere vedkommende
nasjonale myndigheter.
2. Medlemsstatene skal sørge for samarbeid mellom de
offentlige myndigheter som i samsvar med nasjonal lovgivning er
ansvarlige for å føre tilsyn med arbeids- og ansettelsesvilkårene
nevnt i artikkel 3. Slikt samarbeid skal særlig bestå i å besvare
grunngitte anmodninger om informasjon fra slike myndigheter
om utleie av arbeidstakere over landegrensene, herunder
henvendelser om åpenbart misbruk eller mulige tilfeller av ulovlig
virksomhet over landegrensene.
Kommisjonen og de offentlige myndigheter nevnt i første ledd
skal samarbeide nært for å gjennomgå eventuelle vanskeligheter
som måtte oppstå ved gjennomføringen av artikkel 3 nr. 10.
Gjensidig administrativ bistand skal gis gratis.
3. Hver medlemsstat skal treffe egnede tiltak for å gjøre
informasjonen om arbeids- og ansettelsesvilkår nevnt i artikkel 3
allment tilgjengelig.

–

på det aktuelle arbeidssted eller i den aktuelle sektor er
underlagt samme forpliktelser som utsendingsforetakene
på områdene nevnt i nr. 1 første ledd og

4. Hver medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstater
og Kommisjonen om samarbeidskontorene og/eller de
vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1.

–

er pålagt å oppfylle slike forpliktelser med samme
virkninger.

Artikkel 5

9.

Medlemsstatene kan fastsette at foretakene nevnt i artikkel
1 nr. 1 må sikre arbeidstakerne nevnt i artikkel 1 nr. 3
bokstav c) de vilkår som gjelder for vikarer i den medlemsstat
der arbeidet utføres.

Tiltak

10. Dette direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene i
henhold til traktaten på grunnlag av likebehandling kan
pålegge nasjonale foretak og andre staters foretak

Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak i tilfelle av manglende
overholdelse av dette direktiv.
De skal særlig påse at arbeidstakere og/eller deres representanter
har egnede ordninger til rådighet med henblikk på overholdelse av
forpliktelsene fastsatt i dette direktiv.
Artikkel 6

–

–

arbeids- og ansettelsesvilkår på andre områder enn
dem som er nevnt i nr. 1 første ledd, når det dreier seg
om bestemmelser om offentlig orden,
arbeids- og ansettelsesvilkår fastsatt i tariffavtaler eller
voldgiftskjennelser i henhold til nr. 8 for annen
virksomhet enn den som er nevnt i vedlegget.

Domsmyndighet
For å gjøre gjeldende retten til arbeids- og ansettelsesvilkårene
sikret i artikkel 3 kan det innledes rettergang i den medlemsstat til
hvis territorium arbeidstakeren er eller har vært utsendt, uten at
det berører retten til å innlede rettergang i en annen stat i samsvar
med eksisterende internasjonale konvensjoner om
domsmyndighet.
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Artikkel 7

Artikkel 8

Gjennomføring

Gjennomgåelse ved Kommisjonen

Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 16. desember
1999. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Innen 16. desember 2001 skal Kommisjonen gjennomgå
gjennomføringsreglene for dette direktiv med henblikk på å foreslå
eventuelle nødvendige endringer for Rådet.

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

Artikkel 9
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 1991.

For Europaparlamentet

For Rådet

K. HÄNSCH

I. YATES

Formann

Formann
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VEDLEGG
Den virksomhet som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 annet strekpunkt, omfatter alt byggearbeid i forbindelse
med oppføring, reparasjon, vedlikehold, ombygging eller riving av bygninger, særlig følgende arbeid:
1.

utgraving

2.

grunnarbeid

3.

byggearbeid

4.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

5.

innredning eller installering

6.

ombygging

7.

renovering

8.

reparasjon

9.

demontering

10. riving
11. vedlikehold
12. oppussing – malings- og renholdsarbeid
13. sanering
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Nr.48/267

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

98/EØS/48/17

nr. 38/98
av 30. april 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

Artikkel 2

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 XXI er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 17/98 av 6. mars 1998(1).

Teksten til tilpasningene til rådsforordning (EØF) nr. 696/93,
rådsdirektiv 78/546/EØF, rådsdirektiv 80/1119/EØF og
rådsdirektiv 80/1177/EØF, fastsatt i vedlegg I kapittel XV
henholdsvis nr. 1, 4, 5 og 6 i akten om tiltredelsesvilkårene for
Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket
Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske
unions grunnlag på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3

Tilpasningene til rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars
1993 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av
produksjonssystemet i Fellesskapet(2), rådsdirektiv 78/546/EØF
av 12. juni 1978 om statistiske oppgaver over godstransport på
vei innenfor rammen av regional statistikk( 3), rådsdirektiv
80/1119/EØF av 17. november 1980 om statistiske oppgaver
over godstransport på innlands vannveier(4) og rådsdirektiv
80/1177/EØF av 4. desember 1980 om statistiske oppgaver over
godstransport med jernbane innenfor rammen av regional
statistikk(5) fastsatt i vedlegg I kapittel XV henholdsvis nr. 1, 4,
5 og 6 i akten om tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike,
Republikken Finland og Kongeriket Sverige og tilpasningen av de
traktater som er Den europeiske unions grunnlag( 6), skal
innlemmes i EØS-avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
Avtalens vedlegg XXI endres som fastsatt i vedlegget til denne
beslutning.
Utferdiget i Brussel, 30. april 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
(1)

EFT nr. L 272 av 8.10.1998, s. 24, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 42
av 8.10.1998, s. 112.

(2)

EFT nr. L 76 av 30.3.1993, s. 1.

(3)

EFT nr. L 168 av 26.6.1978, s. 29.

(4)

EFT nr. L 339 av 15.12.1980, s. 30.

(5)

EFT nr. L 350 av 23.12.1980, s. 23.

(6)

EFT nr. C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT nr. L 1 av 1.1.1995,
s. 1.
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VEDLEGG
til EØS-komiteens beslutning nr. 38/98
I EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) gjøres følgende endringer:
1.

I nr. 1 under overskriften ‘Sektorvis tilpasning’ utgår ordene “Østerrike, Finland,” og “, Sverige”.

2.

I nr. 1 (rådsdirektiv 64/475/EØF) utgår ordene “Finland,” og “, Sverige” i tilpasning d) og “Østerrike,
Finland,” og “, Sverige” i tilpasning e).

3.

I nr. 2 (rådsdirektiv 72/211/EØF) erstattes tilpasning d) og e) med følgende:
“c) Norge skal senest fra og med 1995 samle inn opplysningene som kreves etter dette direktiv.”

4.

I nr. 3 (rådsdirektiv 72/221/EØF) utgår ordene “Finland,” og “og Sverige” i tilpasning d).

5.

I nr. 4 (rådsdirektiv 78/166/EØF) utgår ordene “Finland,” og “, Sverige og Østerrike” i tilpasning e).

6.

I nr. 4a (rådsforordning (EØF) nr. 3924/91) utgår ordene “Finland,” og “og Sverige” i tilpasning a),
og tilpasning e) skal lyde:
“e) Island og Norge skal gjennomføre undersøkelsen fastsatt i denne forordning senest fra og med
1995. Før 1997 kreves det imidlertid ikke at de spesifiserer produktene i PRODCOM-listen
som tilsvarer det sjuende og åttende siffer i Den kombinerte nomenklatur som definert i
rådsforordning (EØF) nr. 3367/87 av 9. november 1987 om anvendelse av Den kombinerte
nomenklatur i statistikk over handel mellom medlemsstatene (EFT nr. L 321 av 11.11.1987, s.
3).”

7.

I nr. 4b (rådsforordning (EØF) nr. 2186/93) utgår tilpasning b), og tilpasning c) blir tilpasning b).

8.

I nr. 5 (rådsdirektiv 78/546/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:
“-

9.

1 94 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken Finland og
Kongeriket Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag
(EFT nr. C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT nr. L 1 av 1.1.1995, s. 1).”

I nr. 5 (rådsdirektiv 78/546/EØF) skal tilpasning b), c) og g) lyde:
“b) I vedlegg II tilføyes følgende etter postene for Det forente kongerike:
“Island
Ísland
Norge
Norge/Noreg
Liechtenstein
Liechtenstein”.
c)

Vedlegg III skal lyde:
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“LISTE OVER STATER
Belgia
Danmark
Det forente kongerike
Finland
Frankrike
Hellas
Irland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
Spania
Sverige
Tyskland
Østerrike
Island
Liechtenstein
Norge
Sveits
Bulgaria
Jugoslavia
Polen
Romania
Sovjetunionen
Tsjekkoslovakia
Tyrkia
Ungarn
Andre europeiske land
Nordafrikanske land
Land i Det nære østen og i Midt-Østen
Andre land”.”
“g) Liechtenstein og Norge skal senest fra og med 1995 sammenstille opplysningene som kreves
etter dette direktiv. Island skal senest fra og med 1988 sammenstille opplysningene.”
10. I nr. 6 (rådsdirektiv 80/1119/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:
“-

1 94 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken Finland og
Kongeriket Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag
(EFT nr. C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT nr. L 1 av 1.1.1995, s. 1).”

11. I nr. 6 (rådsdirektiv 80/1119/EØF) skal tilpasning a) og b) lyde:
“a) I vedlegg II tilføyes følgende etter postene for Det forente kongerike:
“Island
Ísland
Norge
Norge/Noreg”.
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b)

I vedlegg III gjøres følgende endringer:
Følgende skytes inn mellom overskriften “LISTE OVER…” og tabellens del 1:
“A. EØS-statene”
Del II-VII erstattes med følgende:
“II. EFTA-stater som er medlemmer av EØS
16. Island
17. Norge
B.

Land utenfor EØS

III. Europeiske land utenfor EØS
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sveits
Sovjetunionen
Polen
Tsjekkoslovakia
Ungarn
Romania
Bulgaria
Jugoslavia
Tyrkia
Andre europeiske land utenfor EØS

IV.

28. Amerikas forente stater

V.

29. Andre land”.”

12. I nr. 7 (rådsdirektiv 80/1177/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:
“-

1 94 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken Finland og
Kongeriket Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag
(EFT nr. C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT nr. L 1 av 1.1.1995, s. 1).”

13. I nr. 7 (rådsdirektiv 80/1177/EØF) skal tilpasning a), b) og c) lyde:
“a) I artikkel 1 nr. 2 bokstav a) tilføyes følgende:
“NSB: Norges Statsbaner”
b)

I vedlegg II tilføyes følgende etter postene for Det forente kongerike:
“Norge
Norge/Noreg”

c)

I vedlegg III gjøres følgende endringer:
Følgende skytes inn mellom overskriften “LISTE OVER…” og tabellens del 1:
“A. EØS-statene”
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Del II skal lyde:
“II. EFTA-stater som er medlemmer av EØS
16. Norge
B.

Land utenfor EØS
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sveits
Sovjetunionen
Polen
Tsjekkoslovakia
Ungarn
Romania
Bulgaria
Jugoslavia
Tyrkia
Land i Det nære Østen og i Midt-Østen
Andre land”.”

14. I nr. 9 (kommisjonsforordning (EØF) nr. 546/77) utgår postene “Østerrike:”, “Finland:” og “Sverige:”,
herunder bestemmelsene, i tilpasning a) og b).
15. I nr. 18 (rådsforordning (EØF) nr. 311/76) endres ordene “Finland, Island, Liechtenstein, Norge,
Sverige” i tilpasning a) til “EFTA-statene”.
16. I nr. 19 (rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom) utgår ordene “Finland,” og “, Sverige og Østerrike” i
tilpasning b).
17. I nr. 20 (rådsforordning (EØF) nr. 3037/90) endres ordene “Island, Liechtenstein, Norge, Sverige,
Østerrike” i tilpasningen til “EFTA-statene”, og setningen “Finland skal senest fra og med 1997
etterkomme denne forordning” utgår.
18. I nr. 20a (rådsforordning (EØF) nr. 696/93) tilføyes følgende:
“, endret ved:
-

1 94 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken Finland og
Kongeriket Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag
(EFT nr. C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT nr. L 1 av 1.1.1995, s. 1).”

19. I nr. 20a (rådsforordning (EØF) nr. 696/93) skal tilpasning a), b) og c) lyde:
“a) Island og Norge skal bruke definisjonene nevnt i forordningens artikkel 1 for statistiske
opplysninger som gjelder forhold etter 1. januar 1995,
b)

for Island og Norge skal overgangsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 1 være fra 1. januar 1995 til
31. desember 1996,

c)

i vedleggets avsnitt II punkt B.2 tilføyes følgende:
“sveitarfélag” i Island, “Gemeinde” i Liechtenstein, “kommune” i Norge.”

20. I nr. 21 (rådsdirektiv 72/280/EØF) utgår postene “Finland”, “Sverige” og “Østerrike”, herunder
bestemmelsene, i tilpasning b) og ordene “Finland,”, “, Sverige” og “og Østerrike” i tilpasning c), e)
og f).
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21. I nr. 22 (kommisjonsvedtak 72/356/EØF) utgår postene “Finland:”, “Sverige:” og “Østerrike:”,
herunder bestemmelsene, i tilpasning a) og ordene “Finland,” og “, Sverige” i tilpasning b).
22. I nr. 23 (rådsforordning (EØF) nr. 571/88) endres ordene “Finland, Island, Liechtenstein, Norge,
Sverige” i tilpasning g) og h) til “EFTA-statene”.
23. I nr. 24 (rådsforordning (EØF) nr. 837/90) utgår postene “Finland”, “Sverige” og “Østerrike”,
herunder bestemmelsene, i tilpasning b) og ordene “Finland,” og “, Sverige og Østerrike” i tilpasning
d).
24. I nr. 26 (rådsdirektiv 90/377/EØF) utgår ordene “Østerrike, Finland, ” og “, Sverige” i tilpasning a)
og b), og tilpasning d) skal lyde:
“d) Norge skal senest fra og med 1995 gi opplysningene som kreves etter dette direktiv, og innen
1. januar 1993 opplyse Eurostat om de steder og regioner der priser vil bli registrert i samsvar
med post 11 i vedlegg I og post 2 og 13 i vedlegg II.”
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Følgende tekst med samme gyldighet kunngjøres i samsvar med artikkel 2 og 4 i
EØS-komiteens beslutning nr. 38/98
1.

Rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993(1):
I vedlegget, avsnitt II del B, Geografiske kriterier, skal teksten i nr. 2 etter “i Nederland,” lyde:
“Gemeinde” i Østerrike, “concelho” i Portugal, “kunta/kommun” i Finland, “primärkommun” i
Sverige og “ward” i Det forente kongerike.”

4.

Rådsdirektiv 78/546/EØF av 12. juni 1978(2):
a.

I vedlegg II tilføyes følgende etter postene for Nederland:
“Østerrike:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg”
og etter postene for Portugal:
“Finland:
avventer beslutning om NUTS-klassifikasjon (NUTS 2 skal brukes)
Sverige:
avventer beslutning om NUTS-klassifikasjon (NUTS 2 skal brukes)”.

b.

I vedlegg III:
Etter “Nederland” innsettes følgende:
“Østerrike”.
Etter “Portugal” innsettes følgende:
“Finland”, “Sverige”.
“Østerrike”, “Sverige” og “Finland” utgår i listen over tredjestater.

(1)

EFT nr. L 76 av 30.3.1993, s. 1.

(2)

EFT nr. L 168 av 26.6.1978, s. 29.
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Nr. 48/274

5.

Rådsdirektiv 80/1119/EØF av 17. november 1980(1):
a.

I vedlegg II tilføyes følgende etter postene for Nederland:
“Østerrike:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg”
og etter postene for Portugal:
“Finland:
avventer beslutning om NUTS-klassifikasjon (NUTS 2 skal brukes)
Sverige:
avventer beslutning om NUTS-klassifikasjon (NUTS 2 skal brukes)”.

b.

I vedlegg III gjøres følgende endringer i listen over stater:
i.

Første del skal lyde:
“I. Stater i Det europeiske fellesskap
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ii.

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

I del III utgår “Østerrike”, og nr. 13 til 25 blir nr. 16 til 27.

c.

I vedlegg IV, skjema 7a, 8a og 8b, endres overskriften “EUR 12” til “EUR 15”, og kolonne A
flyttes til “EUR 15” etter “L”.

d.

I vedlegg IV, skjema 10a og 10b, endres overskriften “EUR 12” i første kolonne til “EUR 15”.
Etter “Nederland” tilføyes følgende:
“Østerrike”.

(1)

EFT nr. L 339 av 15.12.1980, s. 30.

19.11.1998

00

19.11.1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Etter “Portugal” tilføyes følgende:
“Finland”, “Sverige”.
Ytterligere henvisning til Østerrike utgår.
6.

Rådsdirektiv 80/1177/EØF av 4. desember 1980(1):
a.

I artikkel 1 nr. 2 bokstav a) tilføyes følgende:
“ÖBB:
VR:
SJ:

b.

Österreichische Bundesbahnen
Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
Statens järnvägar”.

I vedlegg II tilføyes følgende etter postene for Nederland:
“Østerrike:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg”
og etter postene for Portugal:
“Finland:
avventer beslutning om NUTS-klassifikasjon (NUTS 2 skal brukes)
Sverige:
avventer beslutning om NUTS-klassifikasjon (NUTS 2 skal brukes)”.

c.

I vedlegg III gjøres følgende endringer i listen over stater:
i)

Første del skal lyde:
“I. De europeiske fellesskap
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ii)

(1)

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

I andre del utgår “Østerrike”, “Sverige” og “Finland”, og nr. 13 til 28 blir nr. 16 til 28.

EFT nr. L 350 av 23.12.1980, s. 23.
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KOMMISJONEN
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/EKSF.1289 - British Steel/Layde)

98/EØS/48/18

1.

Kommisjonen mottok 5. november 1998 melding i henhold til EKSF-traktatens artikkel 66 om en
planlagt foretakssammenslutning, der foretaket British Steel plc overtar kontroll over hele Laminacion
y Derivados SA (Layde), ved kjøp av aksjer.

2.

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

British Steel: produksjon og distribusjon av stålprodukter,

-

Layde: produksjon og distribusjon av stålprodukter.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for EKSF-traktatens artikkel 66. 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 346 av 14.11.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/EKSF.1289 - British Steel/Layde, til følgende adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

19.11.1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1305 – Eurostar)

Nr.48/277

98/EØS/48/19

1.

Kommisjonen mottok 6. november 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene National Express Group plc
(NEG), Société Natinale des Chemins de Fer Français (SNCF) og Société Nationale des Chemins de
Fer Belges (SNCB) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over hele Eurostar (UK) Limited (EUKL), ved en driftsavtale og kjøp av aksjer i et nyopprettet
selskap som utgjør et fellesforetak (Intercontinental and Regional Rail Limited (ICRRL).

2.

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

NEG: tjenester knyttet til drift av busser og turvogner, lufthavner og jernbanetransport,

-

SNCF og SNCB: jernbanetransport og andre transporttjenester samt tilknyttet virksomhet,

-

ICRR: forvaltning av EUKL,

-

EUKL: drift (sammen med SNCF og SNCB) av passasjertogforbindelse mellom Storbritannia
og kontinentet gjennom tunnelen under Den engelske kanal (”Eurostar”).

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 346 av 14.11.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1305 - Eurostar, til følgende adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1)

EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/
97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Nr. 48/278

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1356 – Metsä-Serla/UK Paper)

19.11.1998

00
98/EØS/48/20

1.

Kommisjonen mottok 6. oktober 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Metsä-Serla Corporation, som
tilhører gruppen Metsäliitto, overtar enekontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over flere foretak (hovedsakelig UK Paper Ltd, New Thames Paper Company Ltd. og
Guppy Paper Ltd.), samt felles kontroll over et annet foretak, Grovenhurst Energy Ltd., fra UK
Paper plc, som tilhører Fletcher Challenge Limited Group, ved kjøp av aktiva.

2.

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

Metsä-Serla Corporation: produksjon av og handel med ulike papirkvaliteter, papp, papirmasse,
emballasjemateriale og silkepapir,

-

UK Paper Plc: produksjon av og handel med ulike papirkvaliteter og produksjon av papp og
papirmasse.

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 346 av 14.11.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1356 - Metsä-Serla/UK Paper, til følgende adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1361 - Rast- und Tankstätten AG)

98/EØS/48/21

1.

Kommisjonen mottok 5. november 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene LSG Lufthansa Service Holding
AG (LSG), som kontrolleres av Lufthansa AG, og Allianz Capital Partners GmbH (Allianz), som
tilhører Allianz-gruppen, overtar felles kontroll over foretaket Autobahn Tank & Rast AG (Tank &
Rast), ved kjøp av aksjer.

(1)

EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF) nr.
1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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2.

Nr.48/279

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

LSG: cateringtjenester til luftselskaper,

-

Allianz: holdingselskap for ikke børsnoterte selskaper i Allianz-gruppen,

-

Tank & Rast: kjøp av grunn til leasing og drift av serviceområder langs tyske motorveier.

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 345 av 13.11.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1361 - Rast- und Tankstätten AG, til følgende
adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Innledning av formell behandling
(Sak nr. IV/M.1313 - Danish Crown/Vestjyske Slagterier)

98/EØS/48/22

Kommisjonen besluttet 6. november 1998 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha
kommet til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er
forenlig med det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte
foretakssammenslutningen innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.
Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
For at merknadene skal bli tatt fullt hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 345 av 13.11.1998. Merknadene kan
sendes Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse
IV/M.1313 - Danish Crown/Vestjyske Slagterier, til følgende adresse:
Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel
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Nr. 48/280

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1335 - Dana/Glacier Vandervell)

19.11.1998

00
98/EØS/48/23

1.

Kommisjonen mottok 10. november 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Dana Corporation overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Glacier Vandervell Bearings
Group, ved kjøp av aksjer kombinert med kjøp av aktiva.

2.

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

Dana Corporation: deler til biler og tunge lastebiler samt andre industrikomponenter,
utleiefinansiering,

-

Glacier Vandervell Bearings Group: tynnveggslagre og tørrlagre.

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 353 av 19.11.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1335 - Dana/Glacier Vandervell, til følgende adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1336 – Deutsche Bank/Vianova)

98/EØS/48/24

1.

Kommisjonen mottok 9. november 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Deutsche Bank Aktiengesellschaft
(Deutsche Bank) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
Vianova Resins GmbH (Vianova) fra Hoechst AG, ved kjøp av verdipapirer.

2.

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

Deutsche Bank: alle typer bankvirksomhet,

-

Vianova: framstilling av kjemiske produkter, særlig syntetisk harpiks.

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.

(1)

EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF) nr.
1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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4.

Nr.48/281

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 348 av 17.11.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1336 - Deutsche Bank/Vianova til følgende adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1342 – Knorr-Bremse/Robert Bosch)

98/EØS/48/25

1.

Kommisjonen mottok 12. november 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Robert Bosch GmbH og KnorrBremse AG overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, ved kjøp av aksjer og ved avtale.

2.

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

Robert Bosch GmbH: deler til motorvogner, kommunikasjonsteknologi, forbrukervarer,
produksjonsutstyr,

-

Knorr-Bremse AG: bremsesystemer og andre deler til jernbanevogner og nyttekjøretøyer,

-

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH: bremsesystemer og andre deler til
nyttekjøretøyer.

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 353 av 19.11.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1342 - Knorr-Bremse/Robert Bosch, til følgende
adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1)

EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF) nr.
1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Nr. 48/282

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1366 – Paribas/CDC/Beaufour)

19.11.1998
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1.

Kommisjonen mottok 9. november 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Paribas og Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) samt Beaufour-familien overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Mayroy, ved kjøp av aksjer.

2.

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

Paribas: forretningsbankvirksomhet,

-

CDC: omfattende forretnings-, finans- og bankvirksomhet, livsforsikring, tjenester knyttet til
by- og kommuneutvikling, forvaltning av sparefond, finansiering av offentlig boligbygging og
forvaltning av statspensjoner,

-

Mayroy: holdingselskap med eierandeler i gruppen Beaufour på legemiddelområdet.

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 348 av 17.11.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1366 - Paribas/CDC/Beaufour, til følgende adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/JV.13 – Wintershall/EnBW/MVV/WV/DEO)
1.

98/EØS/48/27

Kommisjonen mottok 16. oktober 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Wintershall Aktiengesellschaft,
som tilhører BASF-gruppen, EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbH, som tilhører gruppen Energi
Baden-Württemberg, Stadtwerke Mannheim AG, som tilhører gruppen MVV og Wirtschaftliche
Vereinigung Deutscher Versorgungsunternehmen AG oppnår felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Deutsche Energy One Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, ved kjøp av aksjer i et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.
Meldingen ble 27. oktober 1998 erklært ufullstendig. De berørte foretakene har nå framlagt de
nødvendige tilleggsopplysninger, og meldingen ble 11. november 1998 fullstendig i betydningen av
artikkel 10 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Den fikk dermed virkning 12. november 1998.

(1)

EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF) nr.
1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Nr.48/283

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

Wintershall Aktiengesellschaft: produksjon, raffinering og salg av olje og naturgass,

-

EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbH: salg av elektrisitet til kunder og distributører,

-

Stadtwerke Mannheim AG: forsyning av elektrisitet, gass, vann og varme, avfallshåndtering,
planlegging, bygging og drift av telekommunikasjonsanlegg og rådgivning på disse områdene,

-

Wirtschaftliche Vereinigung Deutscher Versorgungsunternehmen AG: handel med generelle
forsyningsvarer, handel med brensel og petroleumsprodukter, handel med produkter knyttet
til virksomheten i forsyningsverk, handel med varer som kreves i slik virksomhet.

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 348 av 17.11.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/JV.13- Wintershall/EnBW/MVV/WV/DEO, til følgende
adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1143 – DSM/Koninlijke Gist-Brocades)

98/EØS/48/28

Kommisjonen vedtok 7.5.1998 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og
å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
-

som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

-

i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 398M1143.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:
EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Informasjonsrutine - tekniske forskrifter
-

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

-

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

-

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av
direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen
Referanse( 1 )

Tittel

98-0435-NL

Forskrift om instrukser for sikring av skipslaster

6.1.1999

98-0436-NL

Forskrift om beregning av trappebredde om bord i
passasjerskip

6.1.1999

98-0437-NL

Forskrift om innretninger for ombordtaking av loser
og om losleidere

6.1.1999

98-0438-NL

Forskrift om lavt plassert belysning

6.1.1999

98-0439-D

Tekniske forskrifter til dekret om trykkbeholdere TRB 514 - Prøving utført av spesialister - regelmessig
prøving

4.1.1999

98-0440-D

Tekniske forskrifter til dekret om trykkbeholdere TRB 532 - Prøving utført av spesialister - regelmessig
prøving

4.1.1999

98-0441-F

Forskrift om doseringsmetoder for tilsetning av
vitamin B1, B2 og B6 i matvarer og drikkevarer

4.1.1999

98-0442-E

Utkast til forskrift om statlig metrologisk kontroll av
ikke-automatiske vekter - kontroll etter reparasjon
eller endring og regelmessig kontroll

13.1.1999

98-0443-E

Utkast til forskrift om ajourføring av de generelle
tekniske krav til vei- og broarbeid

13.1.1999

98-0444-NL

Kunngjøring til skipsfartsnæringen nr. 322/1998 (29.
endring i den internasjonale kodeks for transport av
farlig last til sjøs)

11.1.1999

98-0445-I

Tverrministerielt dekret om endringer i regler og
teknikker for dekontaminering, herunder for å uskadeliggjøre asbest i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav f)
i lov nr. 257 av 27. mars 1992 om standarder for stans
i bruken av asbest
Ministeriell dekret om fastsettelse av grenseverdier for
salmonella i kjøtt

11.1.1999

98-0447-B

Forskrift fra kollegiet for komiteen for det fransktalende samfunn om rutiner og framgangsmåter for
tildeling av sikkerhetssertifikat til overnattingsvirksomheter som var i drift før 1. januar 1991, og om
fastsettelse av sikkerhetsstandarder for brannsikring av
slike overnattingsvirksomheter

(5)

98-0453-UK

Forskrifter om vekter (båndvekter) 1998

18.1.1999

98-0450-D

Tekniske forskrifter for dampkjeler - TRD 402 utstyr - utstyr til dampkjeler med varmtvannsgenerator i klasse IV

15.1.1999

98-0451-D

Tekniske forskrifter for dampkjeler - TRD 401 utstyr - utstyr til dampgeneratorer i klasse IV

15.1.1999

98-0452-D

Tekniske forskrifter for dampkjeler - TRD 401,
vedlegg 1 - utstyr - krav til lukkesystemer for ovale
hånd-, hode- og mannhull i dampkjeler med et tillatt
driftsovertrykk på inntil 40 bar

15.1.1999

98-0446-I

(3)( 4)( 5)

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper( 2)

18.1.1999
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Kommisjonen gjør oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986 (EFT
nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk forskrift som
kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til Kommisjonen eller å
overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor tredjemann etter vilkårene i
den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at partene i en tvist har rett til å
forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske forskrifter det ikke er gitt melding
om som fastsatt i fellesskapsretten.
Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.

(1)

År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2)

Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3)

Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4)

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

(5)

Ingen stillstandsperiode for skatte- og finanstiltak; jf. artikkel 1(9)(3) i direktiv 94/10/EF.
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Domstolens dom (femte kammer) av 17. september 1998 i sak C-372/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Pretura Circondariale di Caserta): Antonio Pontillo mot Donatab Srl (felles markedsordning
- råtobakk - pris- og bonussystem - gyldigheten av rådsforordning (EØF) nr. 1738/91).
Domstolens dom av 22. september 1998 i sak C-61/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Retten
i Ålborg): Foreningen af danske Videogramdistributører på vegne av Egmont Film A/S mfl mot Laserdisken
(opphavsrett og beslektede rettigheter - utleie av videoplater).
Domstolens dom av 22. september 1998 i sak C-185/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Employment Appeal Tribunal, London): Belinda Jane Coote mot Granada Hospitality Ltd (rådsdirektiv
76/207/EØF - en arbeidsgivers nektelse av å gi attest til en tidligere arbeidstaker som ble oppsagt).
Domstolens dom (andre kammer) av 24. september 1998 i sak C-319/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Østre Landsret): Brinkmann Tabakfabriken GmbH mot Skatteministeriet (avgift på forbruk
av bearbeidet tobakk - direktiv 79/32/EØF - sigaretter - røyketobakk - begrep - en medlemsstats
erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold for brudd på fellesskapsretten).
Domstolens dom (femte kammer) av 24. september 1998 i sak C-413/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Højesteret): Skatteministeriet mot Sportgoods A/S (toll - tollskyld - tilbakebetaling av toll
etter tollklarering - fritak for importavgift).
Domstolens dom (femte kammer) av 24. september 1998 i sak C-35/97: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Frankrike (manglende oppfyllelse av forpliktelser - traktatens artikkel 48 ytelser ved arbeidsløshet - tildeling av tilleggspensjonspoenger - oppsigelsesvilkår - artikkel 7 i forordning
(EØF) nr. 1612/68 - grensearbeidere).
Domstolens dom (sjette kammer) av 24. september 1998 i sak C-76/97 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundesvergabeamt): Walter Tögel mot Niederösterreichische Gebietskrankenkasse
(kontrakter om offentlig tjenesteytelse - direkte virkning av et direktiv som ikke er gjennomført i nasjonal
lovgivning - klassifisering av tjenester i form av pasienttransport).
Domstolens dom (sjette kammer) av 24. september 1998 i sak C-111/97 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundesvergabeamt): EvoBus Austria GmbH mot Niederösterreichische Verhehrsorganisations
GmbH (Növog) (offentlige innkjøp i sektorene vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjoner
- virkningen av et direktiv om ikke er gjennomført).
Domstolens dom av 29. september 1998 i sak C-191/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - begrunnet
uttalelse - prinsippet kollegialitet - selskapsrett - direktiv 68/151/EØF og 78/660/EØF - årsregnskaper sanksjoner for manglende offentliggjøring).
Domstolens dom av 29. september 1998 i sak C-39/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Bundesgerichtshof): Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (varemerkerett sannsynlighet for sammenblanding - likhet mellom varer eller tjenester).
Domstolens dom (første kammer) av 29. september 1998 i sak C-263/97 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra High Court of Justice, Queen’s Bench Division): The Queen mot Intervention Board for
Agricultural Produce, ex parte: First City Trading mfl (landbruk - felles markedsordning - storfekjøtt tilbakebetaling ved eksport - storfekjøtt av britisk opprinnelse gjeninnført til Storbritannia som følge av
kunngjøringer og beslutninger med hensyn til ’kugalskap’ - force majeure).
(1)

EFT nr. C 340 av 7.11.1998.
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Domstolens dom (sjette kammer) av 1. oktober 1998 i sak C-285/96: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Italia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - manglende
gjennomføring av direktiv 76/464/EØF - uteblivelsesdom).
Sak C-330/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberster Gerichtshof, ved nevnte domstols
beslutning av 12. august 1998 i saken The Wellcome Foundation Ltd mot Nycomed Austria GmbH.
Sak C-336/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, ved nevnte domstols beslutning av 28. januar 1998 i saken Agenzia R di Recapito Srl mot
Poste Italiane Ente Pubblico Economico og Rinaldi Agenzia di Recapito Srl.
Sak C-337/98: Søksmål anlagt 14. september 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.
Sak C-338/98: Søksmål anlagt 14. september 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Nederland.
Sak C-340/98: Søksmål anlagt 17. september 1998 av Republikken Italia mot Rådet for Den europeiske
union.
Sak C-341/98 P: Anke inngitt 17. september 1998 av Proderec - Formação e Desenvolvimento de Recursos
Humanos ACE mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (fjerde kammer)
16. juli 1998 i sak T-72/97 mellom Proderec - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos ACE
og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
Sak C-342/98: Søksmål anlagt 18. september 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.
Sak C-346/98: Søksmål anlagt 22. september 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Irland.
Sak C-347/98: Søksmål anlagt 22. september 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.
Sak C-349/98: Søksmål anlagt 23. september 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.
Sak C-351/98: Søksmål anlagt 25. september 1998 av Kongeriket Spania mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.
Sak C-353/98: Søksmål anlagt 25. september 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.
Sak C-354/98: Søksmål anlagt 25. september 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.
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Førsteinstansdomstolens dom av 15. september 1998 i forente saker T-374/94, T-375/94, T-384/94 og
T-388/94: European Night Services Ltd (ENS) mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(konkurranse - jernbanetransport - avtaler om jernbanetransport gjennom kanaltunnelen om natten konkurransebegrensninger - direktiv 91/440/EØF - merkbar påvirkning av samhandelen - nødvendige
tjenesteytelser - ’nødvendige fasiliteter’ - formell begrunnelse - vilkår for realitetsprøving).
Førsteinstansdomstolens dom av 15. september 1998 i sak T-11/95: BP Chemicals Limited mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte - søksmål om oppheving - frister - direkte berørte
personer - prinsippet om en privat investor i en markedsøkonomi - innledning av formell behandling i
henhold til traktatens artikkel 93 nr. 2).
Førsteinstansdomstolens dom av 24. september 1998 i sak T-112/95: Peter Dethlefs mfl mot Rådet for
Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (erstatningskrav - erstatningsansvar
utenfor kontraktsforhold - melk - tilleggsavgift - produsenter som har forpliktet seg til å stanse omsetningen
eller til omstilling - kompensasjon - forordning (EØF) nr. 2187/93 - renter).
Førsteinstansdomstolens dom av 15. september 1998 i sak T-140/95: Ryanair Limited mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (statsstøtte - formell undersøkelse i henhold til traktatens artikkel 93 nr. 2
- betinget vedtak om å godta støtte i form av kapitaltilførsel i rater - forutsetningene for utbetaling av
andre rate ikke oppfylt - senere vedtak om å godkjenne utbetaling av andre rate - søksmål om oppheving).
Førsteinstansdomstolens dom av 16. september 1998 i sak T-188/95: Waterleiding Maatschappij ’NoordWest Brabant’ NV mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte - avgiftsfritak - avvisning
av å innlede formell behandling etter traktatens artikkel 93 nr. 2 - betydningen av berørt person - bekreftelse
- avvisning).
Førsteinstansdomstolens dom av 15. september 1998 i sak T-95/96: Gestevisión Telecinco SA mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte - offentlig kringkasting - klage - begjæring om
erklæring om handlingsunnlatelse - Kommisjonens undersøkelsesplikt - frist - formell behandling etter
traktatens artikkel 93 nr. 2 - alvorlige vanskeligheter).
Førsteinstansdomstolens dom av 15. september 1998 i forente saker T-126/96 og T-127/96: Breda Fucine
Meridionali SpA (BFM) og Ente Partecipazioni e Fianziamento Industria Manifattureria (EFIM) mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte - EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 - kunngjøring om
innledning av formell behandling - støtte ikke uttrykkelig nevnt - støtte til selskaper i svakt utviklede
regioner - omstrukturering - tilbakebetaling av støtte - foreldelsesfrist).
Førsteinstansdomstolens dom av 15. september 1998 i forente saker T-180/96 og T-181/96: Mediocurso,
Estabelecimento de Ensino Particular, Limitada, mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Det
europeiske sosialfond - godkjenningsvedtak - reduksjon av finansiell støtte - forhåndshøring av mottakeren
- samråd med medlemsstaten - vern av berettigede forventninger - rettssikkerhet - formell begrunnelse klar vurderingsfeil).
Førsteinstansdomstolens beslutning av 15. september 1998 i sak T-79/94: Odetti Nikou Petridi Anonimos
Kapnemborikis Etairia AE mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål om oppheving forordning (EØF) nr. 3477/93 - avvisning).
Førsteinstansdomstolens beslutning av 15. september 1998 i sak T-100/94: Kapniki A. Michalidis AE
mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål om oppheving - forordning (EØF) nr.
cc3477/93 - avvisning).
Førsteinstansdomstolens beslutning (fjerde kammer) av 15. juli 1998 i sak T-115/94 (92): Opel Austria
GmbH mot Rådet for Den europeiske union (fastsettelse av saksomkostninger).
(1)

EFT nr. C 340 av 7.11.1998.
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Førsteinstansdomstolens beslutning av 15. september 1998 i sak T-136/95: Industria del Frio Auxiliar
Conservera SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (helsepolitikk - beskyttelsestiltak vedtak 95/119/EF - prinsippet om rettssikkerhet - prinsippet om vern av berettigede forventninger forholdsmessighetsprinsippet - prinsippet om lik behandling - formell begrunnelse - maktmisbruk).
Førsteinstansdomstolens beslutning av 9. september 1998 i sak T-269/97: Azienda Agricola Tre e Mezzo
(landbruk - søksmål om oppheving av en generell forordning - avvisning).
Sak T-116/98: Søksmål anlagt 23. juli 1998 av Compañia Trasmediterránea S.A. mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.
Sak T-127/98: Søksmål anlagt 7. august 1998 av UPS Europe NV/SA mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.
Sak T-138/98: Søksmål anlagt 31. august 1998 av Armement Coopératif Artisanal Vendéen (ACAV) mfl
mot Rådet for Den europeiske union.
Sak T-142/98: Søksmål anlagt 10. september 1998 av Image Création mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.
Avskriving i registeret av sak T-26/98: Hermanek & Rademacher GmbH mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.
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