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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 1/1999
av 29. januar 1999

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

EØS-KOMITEEN HAR �

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
77/97 av 12. november 1997(1).

Kommisjonsvedtak 96/627/EF av 17. oktober 1996 om
gjennomføring av artikkel 2 i rådsdirektiv 77/311/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lydnivået ved
ørene til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med
hjul(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 10 (rådsdirektiv 77/311/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

�� 396 D 0627:  Kommisjonsvedtak 96/627/EF av
17. oktober 1996 (EFT L 282 av 1.11.1996, s. 72).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 96/627/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

_____________
(1) EFT L 134 av 7.5.1998, s. 5, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av 7.5.1998, s. 30.

(2) EFT L 282 av 1.11.1996, s. 72.

2000/EØS/7/01
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KOMMISJONSVEDTAK

av 17. oktober 1996

om gjennomføring av artikkel 2 i rådsdirektiv 77/311/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul(*)

(96/627/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 77/311/EØF av 29. mars 1977 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lydnivået ved ørene
til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul(1), særleg
artikkel 2,

med tilvising til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(2), særleg
artikkel 13, og

ut frå desse synsmåtane:

Det må fastsetjast når den overgangsperioden som er fastsett i
direktiv 77/311/EØF, skal gå ut, slik at grensene for lydnivået
ved øyra til føraren i artikkel 2 nr. 1 i direktivet kan ta til å gjelde.

Eit slikt initiativ er naudsynt for å skape faste og pålitelege
rammereglar og for å sikre at dei same grensene for lydnivå vert
nytta på ein einsarta måte i alle medlemsstatane.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå Utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga av
direktiv om fjerning av tekniske handelshindringar på området
jordbruks- og skogbrukstraktorar �

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Den overgangsperioden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1 og 2 i
direktiv 77/311/EØF, går ut 1. oktober 1999.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal innan 30. september 1999 vedta dei
føresegnene som er naudsynte for å rette seg etter dette vedtaket.
Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. oktober 1996.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 282 av 1.11.1996, s. 72, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 1/1999 av 29. januar 1999 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 105 av 28.4.1977, s. 2.

(2) TEF nr. L 84 av 28.3.1974, s. 10.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 2/1999
av 29. januar 1999

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
106/98 av 27. november 1998(1).

Kommisjonsdirektiv 97/71/EF av 15. desember 1997 om endring
av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og
90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av
animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

1. I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 38 (rådsdirektiv
86/362/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�- 397 L 0071: Kommisjonsdirektiv 97/71/EF av
15. desember 1997 (EFT L 347 av 18.12.1997,
s. 42).�

2. I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 39 (rådsdirektiv
89/363/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�- 397 L 0071: Kommisjonsdirektiv 97/71/EF av
15. desember 1997 (EFT L 347 av 18.12.1997,
s. 42).�

3. I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54 (rådsdirektiv
90/642/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�- 397 L 0071: Kommisjonsdirektiv 97/71/EF av
15. desember 1997 (EFT L 347 av 18.12.1997,
s. 42).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 97/71/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

2000/EØS/7/02

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

_________________

(1) EFT L 277 av 28.10.1999, s.40, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 28.10.1999, s. 1.

(2) EFT L 347 av 18.12.1997, s. 42.
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KOMMISJONSDIREKTIV 97/71/EF

av 15. desember 1997

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn,

næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler
på og i korn(1), sist endret ved direktiv 97/41/EF(2), særlig artikkel
10,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986 om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler
på og i næringsmidler av animalsk opprinnelse(3), sist endret ved
direktiv 97/41/EF, særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i visse produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(4), sist endret ved
direktiv 97/41/EF, særlig artikkel 10, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved rådsdirektiv 93/57/EØF(5), 94/29/EF(6), 95/39/EF(7) og
96/33/EF(8 ) ble vedlegg II til direktiv 86/362/EØF og
86/363/EØF endret for å fastsette maksimumsverdier for lister
over rester av plantevernmidler. Enkelte posisjoner har imidlertid
blitt stående åpne, da de tilgjengelige opplysningene var
utilstrekkelige for å fastsette maksimumsverdier, og fordi
de berørte partene fikk mulighet ti l  å framskaffe de
manglende opplysningene innen en fastsatt frist. Dersom
maksimumsverdiene ikke er vedtatt innen datoene nevnt i
fotnotene til listene tilføyd vedlegg II til direktiv 86/362/EØF og

86/363/EØF ved direktiv 93/57/EØF, 94/29/EF, 95/39/EF og
96/33/EF, vil den egnede nedre bestemmelsesgrense komme til
anvendelse.

Ved rådsdirektiv 93/58/EØF(9), 94/30/EF(10), 95/38/EF(11) og
96/32/EØF(12) ble vedlegg II til direktiv 90/642/EØF endret for å
fastsette maksimumsverdier for l ister over rester av
plantevernmidler. Enkelte posisjoner har imidlertid blitt stående
åpne, da de tilgjengelige opplysningene var utilstrekkelige for å
fastsette maksimumsverdier, og fordi de berørte partene derved
fikk mulighet til å framskaffe de manglende opplysningene innen
en fastsatt frist. Dersom maksimumsverdiene ikke er vedtatt
innen datoene nevnt i fotnotene til listene tilføyd vedlegg II til
direktiv 90/642/EØF ved direktiv 93/58/EØF, 94/30/EF,
95/38/EF og 96/32/EF, vil den egnede nedre bestemmelsesgrense
komme til anvendelse.

Medlemsstatene kan fastsette nasjonale maksimumsverdier for
rester når slike ikke er fastsatt ved direktiv 86/362/EØF,
86/363/EØF og 90/642/EØF. Medlemsstatene bør fastsette
nasjonale verdier i samsvar med deres nasjonale godkjenninger av
plantefarmasøytiske produkter som inneholder vedkommende
aktive stoff, og som bygger på opplysninger som er tilstrekkelige
til å sikre at forbrukerne ikke utsettes for uakseptable mengder
av plantevermiddelrester.

De nasjonale maksimumsverdiene for rester som er fastsatt av
medlemsstatene og som skal forby eller begrense markedsføring
av produkter med opprinnelse i andre medlemsstater, er underlagt
en framgangsmåte for forlik etter artikkel 5a i direktiv
86/362/EØF og 86/363/EØF og artikkel 5b i direktiv
90/642/EØF, der det er fastsatt unntaksbestemmelser, herunder
en eventuell fastsettelse av en midlertidig maksimumsverdi.

For korn og produkter av vegetabilsk opprinnelse gjenspeiler
maksimumsverdiene for rester bruken av de minstekvanta av
plantevernmidler som er nødvendige for å sikre et tilfredsstillende
vern av planter, slik anvendt at mengden av rester blir så liten
som mulig og toksikologisk akseptabel, særlig når det gjelder det
beregnede daglige inntak. For næringsmidler av animalsk
opprinnelse, gjenspeiler maksimumsverdiene for rester forbruket

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.

(2) EFT L 184 av 12.7.1997, s. 33.

(3) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43.

(4) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.

(5) EFT L 211 av 23.8.1993, s. 1.

(6) EFT L 189 av 23.7.1994, s. 67.

(7) EFT L 197 av 22.8.1995, s. 29.

(8) EFT L 144 av 18.6.1996, s. 35.

_________________

(9) EFT L 211 av 23.8.1993, s. 6.

(10) EFT L 189 av 23.7.1994, s. 70.

(11) EFT L 197 av 22.8.1995, s. 14.

(12) EFT L 144 av 18.6.1996, s. 12.

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 347 av 18.12.1997, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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av korn og produkter av vegetabilsk opprinnelse behandlet med
plantevernmidler som medfører restmengder i dyr og animalske
produkter, samtidig som det tas hensyn til rester som følge av
eventuell bruk av veterinærpreparater.

De berørte parter har forpliktet seg til å framskaffe de manglende
opplysningene når det gjelder plantevernmidler oppført på listene
i direktiv 93/57/EØF og 93/58/EØF. Kommisjonen og
myndighetene i medlemsstatene er i ferd med å ta stilling til de
framlagte opplysningene for å forberede det nødvendige utkastet
til endring av Kommisjonens direktiver. For at de nødvendige
arbeidene og konsultasjonene skal kunne fullføres, bør fristen for
innfylling av de åpne posisjoner i direktiv 93/57/EØF og
93/58/EØF, forlenges til 31. oktober 1998.

Alle aktive stoffer i plantefarmasøytiske produkter som allerede
er på markedet to år etter datoen for underretning om rådsdirektiv
91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(1), skal vurderes på nytt i
forbindelse med den nye undersøkelsen av eksisterende aktive
stoffer som omfattes av arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel
8 nr. 2 i nevnte direktiv. Det første trinnet i vurderingen av disse
aktive stoffene og de plantefarmasøytiske produktene som
inneholder dem er ennå ikke avsluttet. Vurderingene og de
påfølgende beslutninger bør få stor innvirkning på den godkjente
bruken, og dermed på de maksimumsverdier som bør fastsettes
for disse plantevernmidlene. Fristene fastsatt i direktiv
94/29/EF, 94/30/EF, 96/32/EF og 96/33/EF for når de egnede
nedre bestemmelsesgrenser for de åpne posisjoner skal få
anvendelse, bør derfor forlenges til 1. juli 2000, som fastsatt i
direktiv 95/38/EF og 95/39/EF, for at det skal være mulig å ta
hensyn til konsekvensene av en ny vurdering av tillatelsene for
vedkommende plantevernmidler når denne foreligger. Når
resultatene av den nye vurderingen foreligger, bør Kommisjonen
endre maksimumsverdiene fastsatt for disse plantevernmidlene,
og også fastsette eller endre maksimumsverdiene for visse
plantevernmidler før 1. juli 2000 når alle nødvendige opplysninger
og undersøkelser foreligger og er vurdert. Senest 31. mars 1998
bør det være utarbeidet et arbeidsprogram som oversendes de
berørte parter og som fastsetter frister for når slike opplysninger
og undersøkelser skal oversendes fra de berørte partene til
Kommisjonen og medlemsstatene.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for plantehelse �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg II til direktiv 86/362/EØF gjøres følgende endringer:

1) i fotnote a), b) og c) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 93/57/EØF, endres «1. januar 1998» til
«31. oktober 1998»,

2) i fotnote a), b) og c) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 94/29/EF, endres «30. juni 1999» til
«senest 1. juli 2000»,

3) i fotnote a) og b) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 96/33/EF, endres «30. april 2000» til
«senest 1. juli 2000».

Artikkel 2

I vedlegg II til direktiv 86/363/EØF gjøres følgende endringer:

1) i fotnote a) til listen over rester av plantevernmidler innført
ved direktiv 93/57/EØF, endres «1. januar 1998» til
«31. oktober 1998»,

2) i fotnote a) til listen over rester av plantevernmidler innført
ved direktiv 94/29/EF, endres «30. juni 1999» til «senest
1. juli 2000»,

3) i fotnote a) og b) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 96/33/EF, endres «30. april 2000» til
«senest 1. juli 2000».

Artikkel 3

I vedlegg II til direktiv 90/642/EØF gjøres følgende endringer:

1) i fotnote a), b), c) og d) ti l  l isten over rester av
plantevernmidler innført ved direktiv 93/58/EØF, endres
«1. januar 1998» til «31. oktober 1998»,

2) i fotnote a), b) og c) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 94/30/EF, endres «30. juni 1999» til
«senest 1. juli 2000»,

3) i fotnote a), b), c) og d) ti l  l isten over rester av
plantevernmidler innført ved direktiv 96/32/EF, endres
«30. april 2000» til «senest 1. juli 2000».

Artikkel 4

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
31. desember 1997.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1997.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

_________________

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 3/1999
av 29. januar 1999

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 106/98 av 27. november 1998(1).

Kommisjonsdirektiv 98/28/EF av 29. april 1998 om
unntak frå visse føresegner i rådsdirektiv 93/43/EØF om
næringsmiddelhygiene med omsyn til sjøtransport av råsukker i
bulk(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54j (rådsdirektiv
94/43/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�- 398 L 0028:  Kommisjonsdirektiv 98/28/EF av
29. april 1998 (EFT L 140 av 12.5.1998, s. 10).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 98/28/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

2000/EØS/7/03

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

__________________

(1) EFT L 277 av 28.10.1999, s. 40, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 28.10.1999, s. 1.

(2) EFT L 140 av 12.5.1998, s. 10.
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/28/EF

av 29. april 1998

om unntak frå visse føresegner i rådsdirektiv 93/43/EØF om næringsmiddelhygiene med
omsyn til sjøtransport av råsukker i bulk(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 93/43/EØF av 14. juni 1993 om
næringsmiddelhygiene(1), særleg artikkel 3 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

Opplysningar viser at det i røynda er vanskeleg å gjennomføre
kapittel IV nr. 2 andre leddet i vedlegget til direktiv 93/43/EØF
om bulktransport av næringsmiddel i flytande form, i form av
granulat eller pulver i romfang og/eller containerar/tankar som er
sette av til transport av næringsmiddel, og at gjennomføringa
inneber ei urimeleg tung bør for næringsmiddelføretak når det
gjeld sjøtransport av råsukker som ikkje skal nyttast til konsum
eller som næringsmiddelingrediens utan at det har gjennomgått
fullstendig og fullgod raffinering.

Det må likevel sikrast at eit unntak frå føresegnene gjev eit
tilsvarande vernenivå for folkehelsa, ved at det vert knytt visse
vilkår til unntaket.

Talet på romfang og/eller containerar/tankar som er sette av til
sjøtransport av næringsmiddel, er ikkje tilstrekkeleg høgt til å
sikre handel utan avbrot med råsukker som ikkje skal nyttast til
konsum eller som næringsmiddelingrediens utan at det har
gjennomgått fullstendig og fullgod raffinering.

Røynsler frå dei seinare åra viser at raffinert sukker ikkje vert
ureina når sjøtransporten av råsukker i bulk skjer i romfang og/
eller containerar/tankar som ikkje er sette av til transport av
næringsmiddel. Det må likevel provast at romfang og/eller
containerar/tankar som tidlegare er nytta til transport, er vortne
forsvarleg reingjorde, og at reingjeringa vert vurdert som ein
avgjerande faktor (eit «kritisk punkt») for den allmenne
tryggleiken og helsesemda til det raffinerte sukkeret.

I medhald av artikkel 8 i direktiv 93/43/EØF ligg det på
medlemsstatane å utføre kontrollar for å sikre gjennomføringa av
dette direktivet.

Det særskilte unntaket som er fastsett i dette direktivet, rører
ikkje ved dei allmenne føresegnene i direktiv 93/43/EØF.

Vitskapsutvalet for næringsmiddel er rådspurt.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste næringsmiddelutvalet �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I dette direktivet er det gjort eit unntak frå føresegnene i kapittel IV
nr. 2 andre leddet i vedlegget til direktiv 93/43/EØF og fastsett
tilsvarande vilkår for å sikre vernet av folkehelsa og tryggleiken
og helsesemda til dei aktuelle næringsmidla.

Artikkel 2

1. Sjøtransport i bulk av råsukker som ikkje skal nyttast til
konsum eller som næringsmiddelingrediens utan at det har
gjennomgått fullstendig og fullgod raffinering, er tillaten i romfang
og/eller containerar/tankar som ikkje er sette av berre til trans-
port av næringsmiddel.

2. Dei romfanga og/eller containerane/tankane som er nemnde
i nr. 1, er underlagde følgjande vilkår:

� før lastinga av råsukkeret skal romfanga og/eller
containerane/tankane gjennomgå ei forsvarleg reingjering for
å fjerne restar frå den førre lasta og all anna ureinske og
inspiserast for å slå fast at slike restar er fjerna på ein
effektiv måte.

� den siste lasta før lasta med råsukker skal ikkje ha vore
flytande varer i bulk.

(1) TEF L 175 av 19.7.1993, s. 1.

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 140 av 12.5.1998, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Artikkel 3

1. Det næringsmiddelføretaket som er ansvarleg for
sjøtransporten av råsukker, skal ha i forvaring nøyaktige og
detaljerte underlagsdokument for den førre lasta som vart førd i
romfanga og/eller containerane/tankane, og for korleis og kor
forsvarleg desse vart reingjorde før transporten av råsukkeret.

2. Underlagsdokumenta skal følgje sendinga gjennom alle
transportstrekningane heilt fram til raffineriet, som skal ha i
forvaring ein kopi av desse dokumenta. Underlagsdokumenta
skal vere merkte med setninga «Dette produktet må raffinerast
før det vert nytta til konsum» godt synleg og usletteleg på eitt
eller fleire fellesskapsspråk.

3. Det næringsmiddelføretaket som er ansvarleg for
sjøtransporten av råsukkeret og/eller raffineringa, skal etter
oppmoding leggje fram dei underlagsdokumenta som er nemnde
i nr. 1 og 2, for dei rette offisielle styresmaktane med ansvar for
kontroll av næringsmiddel.

Artikkel 4

1. Råsukker som er vorte frakta sjøvegen i romfang og/eller
containarar/tankar som ikkje er sette av berre til transport av
næringsmiddel, skal gjennomgå ei fullstendig og fullgod raffinering
før det vert rekna som eigna til konsum som næringsmiddel eller
næringsmiddelingrediens.

2. Dei næringsmiddelføretaka som er ansvarlege for
transporten og raffineringa, skal vurdere reingjeringa av romfanga
og/eller containerane/tankane før lastinga av råsukkeret som ein
avgjerande faktor (eit «kritisk punkt») for tryggleiken
og helsesemda til det raffinerte sukkeret slik det er definert i

artikkel 3 nr. 2 i direktiv 93/43/EØF, samstundes som det vert
teke omsyn til kva type last som sist vart frakta i romfanga
og/eller containerane/tankane.

Artikkel 5

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
1. august 1998. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

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.

Artikkel 6

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

Artikkel 7

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. april 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 4/1999
av 29. januar 1999

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
101/98 av 30. oktober 1998(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 426/98 av 23. februar 1998 om
endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)
nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse
av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpre-
parater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(2) og
kommisjonsforordning (EF) nr. 613/98 av 18. mars 1998
om endring av vedlegg II, III og IV til rådsforordning (EØF)
nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse
av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(3) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 14 (rådsforordning (EØF)
nr. 2377/90) skal nye strekpunkter lyde:

�- 398 R 0426: Kommisjonsforordning (EF) nr. 426/98 av
23. februar 1998 (EFT L 53 av 24.2.1998, s. 3),

- 398 R 0613: Kommisjonsforordning (EF) nr. 613/98 av
18. mars 1998 (EFT L 82 av 19.3.1998, s. 14).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 426/98 og (EF)
nr. 613/98 på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

__________________

(1) EFT L 197 av 29.7.1999, s. 53, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 33 av 29.7.1999, s. 6.

(2) EFT L 53 av 24.2.1998, s. 3.

(3) EFT L 82 av 19.3.1998, s. 14.

2000/EØS/7/04
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 426/98

av 23. februar 1998

om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte
i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater

i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 121/98(2), særleg artikkel 6, 7 og
8, og

ut frå desse synsmåtane:

I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis
fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle
farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i
veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for
næringsmiddelproduksjon.

Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at
Utvalet for veterinærpreparat har granska alle viktige
opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle
stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk
opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på
den industrielle foredlinga av næringsmiddel.

Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det
gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor
store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva
frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket
til Felleskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for
restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene.
Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,

og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel- eller
feittvev.

Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr
i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar
for egg, mjølk eller honning.

Triclabendazol bør førast opp i vedlegg I til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

Isofluran bør førast opp i vedlegg II til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar bør
teflubenzuron førast opp i vedlegg III til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

Det bør fastsetjast ein frist på 60 dagar før denne forordninga tek
til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene
i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i
løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er
gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
direktiv 93/40/EØF(4).

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 60. dagen etter at ho er kunngjord
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.

(2) TEF L 11 av 17.1.1998, s. 11.

_________________

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1.

(4) TEF L 214 av 24.8.1993, s. 31.

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 53 av 24.2.1998, s. 3, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 4/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 23. februar 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

___________



NORSK utgave
E

Ø
S-tillegget til D

e E
uropeiske Fellesskaps T

idende
10.2.2000

 00

N
r.7/12

VEDLEGG

A.  I vedlegg I vert det gjort følgjande endring:

2. Parasittmidler

2.1. Midler som virker på endoparasitter

2.1.3. Benzimidazoler og pro-benzimidazoler

Farmakologisk virksomme stoffer  Restmarkør  Dyreart  MRL  Målvev  Andre bestemmelser

«Triclabendazol Summen av ekstraherbare  Storfe, sauer  100 µg/kg  Muskler, lever, nyrer Skal ikke brukes til dyr som produserer
restmengder som kan oksi- melk for konsum»
deres til ketotriclabendazol

B. I vedlegg II vert det gjort følgjande endring:

2. Organiske forbindelser

                                    Farmakologisk virksomme stoffer  Dyreart  Andre bestemmelser

 «Isofluran Dyr av hestefamilien Bare til bruk som bedøvelsesmiddel»

C. I vedlegg III vert det gjort følgjande endring:

2. Parasittmidler

2.1. Midler som virker på ektoparasitter

2.1.2. Derivater av acylurea

Farmakologisk virksomme stoffer  Restmarkør  Dyreart  MRL  Målvev  Andre bestemmelser

«Teflubenzuron Teflubenzuron Laksefisk  500 µg/kg Muskler og hud i  Midlertidige MRL utløper 1. juli 1999»
naturlig forhold
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 613/98

av 18. mars 1998

om endring av vedlegg II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte
i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater

i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 426/98(2), særleg artikkel 6 og 8,
og

ut frå desse synsmåtane:

I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis
fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle
farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i
veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for
næringsmiddelproduksjon.

Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at
Utvalet for veterinærpreparat har granska alle viktige
opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle
stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk
opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på
den industrielle foredlinga av næringsmiddel.

Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det
gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor
store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva
frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket
til Felleskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for
restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene.
Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,

og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel- eller
feittvev.

Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i
laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for
egg, mjølk eller honning.

Kaliumnitrat, kalium-DL-aspartat, kaliumglukuronat og
kaliumglyserofosfat bør førast opp i vedlegg II til forordning
(EØF) nr. 2377/90.

For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar bør
florfenikol og moksidektin førast opp i vedlegg III til forordning
(EØF) nr. 2377/90.

For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar bør det
tidsrommet som det i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90
tidlegare er fastsett at dei mellombels maksimumsgrensene for
restmengder er gyldige for, lengjast for albendazolsvoveloksid og
karprofen.

Det har synt seg at det ikkje kan fastsetjast ei maksimumsgrense
for restmengder av metronidazol, fordi restmengder av dette stoffet
i næringsmiddel av animalsk opphav er helsefarlege for forbrukaren,
same kva grensa er. Difor bør metronidazol førast opp i vedlegg IV
til forordning (EØF) nr. 2377/90.

Det bør fastsetjast ein frist på 60 dagar før denne forordninga tek
til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene
i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i
løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er
gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
direktiv 93/40/EØF(4).

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg II, III og IV til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.

(2) TEF L 53 av 24.2.1998, s. 3.

_______________

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1.

(4) TEF L 214 av 24.8.1993, s. 31.

_______________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 82 av 19.3.1998, s. 14, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 4/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 60. dagen etter at ho er kunngjord
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle
medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. mars 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

A. I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar:

1. Uorganiske forbindelser

Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart  Andre bestemmelser

«Kaliumnitrat Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler

Kalium-DL-aspartat Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler

Kaliumglukuronat Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler

Kaliumglyserofosfat Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler»

B.  I vedlegg III vert det gjort følgjande endringar:

1. Anti-infektiva
1.2. Antibiotika
1.2.11. Florfenikol og relaterte forbindelser

  Farmakologisk virksomme stoffer  Restmarkør  Dyreart  MRL  Målvev  Andre bestemmelser

«Florfenikol Summen av florfenikol og Fisk 1 000 µg/kg Muskler og hud i Midlertidige MRL utløper 1. juli 2001»
dets metabolitter, målt som naturlig forhold
florfenikolamin

2. Parasittmidler
2.1. Midler som virker på endoparasitter
2.1.1. Benzimidazoler og pro-benzimidazoler

Farmakologisk virksomme stoffer  Restmarkør  Dyreart  MRL  Målvev  Andre bestemmelser

 «Albendazolsvoveloksid Summen av albendazol, alben-  Storfe, sauer, 1 000 µg/kg  Lever Midlertidige MRL utløper 1. januar 2000»
dazolsvoveloksid, albendazol-  fasaner
sulfon og 2-aminosulfon,  500 µg/kg  Nyrer
uttrykt som albendazol

100 µg/kg  Muskler, fett

Storfe, sauer  100 µg/kg  Melk
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2.3. Midler som virker på endo- og ektoparasitter
2.3.1. Avermektiner

 Farmakologisk virksomme stoffer  Restmarkør  Dyreart  MRL  Målvev  Andre bestemmelser

«Moksidektin Moksidektin Dyr av hestefamilien  50 µg/kg  Muskler Midlertidige MRL utløper 1. januar 2000»

500 µg/kg  Fett

 100 µg/kg  Lever

50 µg/kg Nyrer

4. Anti-inflammatoriske midler
4.1. Ikke-stereoide anti-inflammatoriske midler
4.1.1. Derivater av arylpropionsyre

Farmakologisk virksomme stoffer  Restmarkør  Dyreart  MRL  Målvev  Andre bestemmelser

«Karprofen Karprofen Storfe 1 000 µg/kg  Lever, nyrer  Midlertidige MRL utløper 1. januar 2000»

   500 µg/kg  Muskler, fett

Dyr av hestefamilien  1 000 µg/kg  Lever, nyrer

      50 µg/kg  Muskler

100 µg/kg  Fett

C. I vedlegg IV vert det gjort følgjande endring:

Liste over farmakologisk virksomme stoffer som det ikke kan fastsettes maksimumsgrenser for:

«Metronidazol»

_________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 5/1999
av 29. januar 1999

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

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
118/98 av 18. desember 1998(1).

Kommisjonsvedtak 98/143/EF av 3. februar 1998 om framgangs-
måten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sys-
tem av mekanisk festa, bøyelege vasstettingssjikt til tak(2) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/213/EF av 9. mars 1998 om framgangs-
måten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular
for innvendige skiljevegger(3) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/214/EF av 9. mars 1998 om framgangs-
måten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til
konstruksjonsmetallvarer og tilhøyrande varer(4) skal innlemmes
i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/279/EF av 5. desember 1997 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
omsyn til ikkje-berande, varige forskalingsmodular/-system som
er samansette av holblokker eller isolasjonsplater og eventuelt
betong(5) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I  avtalens vedlegg II kapittel  XXI nr. 1 (rådsdirektiv
89/106/EØF) skal nye strekpunkter lyde:

�- 398 D 0143:  Kommisjonsvedtak 98/143/EF av
3. februar 1998 (EFT L 42 av 14.2.1998, s. 58),

- 398 D 0213:  Kommisjonsvedtak 98/213/EF av
9. mars 1998 (EFT L 80 av 18.3.1998, s. 41),

- 398 D 0214: Kommisjonsvedtak 98/214/EF av 9. mars 1998
(EFT L 80 av 18.3.1998, s. 46),

- 398 D 0279:  Kommisjonsvedtak 98/279/EF av
5. desember 1997 (EFT L 127 av 29.4.1998, s. 26).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 98/143/EF, 98/213/EF, 98/214/EF
og 98/279/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso
_________________

(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 46, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av 18.11.1999, s. 27.

(2) EFT L 42 av 14.12.1998, s. 58.

(3) EFT L 80 av 18.3.1998, s. 41.

(4) EFT L 80 av 18.3.1998, s. 46.

(5) EFT L 127 av 29.4.1998, s. 26.

2000/EØS/7/05
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KOMMISJONSVEDTAK

av 3. februar 1998

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til system av mekanisk festa,

bøyelege vasstettingssjikt til tak(*)

(98/143/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
byggevarer(1), endra ved direktiv 93/68/EØF(2), særleg  artikkel 13
nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

I samband med samsvarsattestering av ei vare må Kommisjonen
velje den av dei to framgangsmåtane i artikkel 13 nr. 3 i direktiv
89/106/EØF som «er minst kostnadskrevende og samtidig forenlig
med hensynet til sikkerheten». Dette tyder at det for ei viss vare
eller varegruppe må avgjerast om det er eit naudsynt og
tilstrekkeleg vilkår for samsvarsattestering at det ved fabrikken
finst eit system for produksjonskontroll som produsenten har
ansvaret for, eller om det er naudsynt å nytte eit godkjent
sertifiseringsorgan for å rette seg etter dei kriteria som er nemnde
i artikkel 13 nr. 4.

Etter artikkel 13 nr. 4 skal den framgangsmåten som såleis vert
fastsett, førast opp i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.
Difor bør varene eller varegruppene definerast slik dei vert nytta
i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til direktivet.
Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå tydeleg fram, ved
tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei to framgangsmåtane
skal gjennomførast, ettersom visse system er gjevne førerang i
vedlegg III.

Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav a),
svarar til systema i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ utan

jamleg tilsyn og andre og tredje alternativ, medan framgangsmåten
som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav b), svarar til systema i
vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ med
jamleg tilsyn.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste byggjeutvalet �

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene som er oppførde i vedlegg I, skal samsvarsattesterast
etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det systemet for
produksjonskontroll som produsenten gjennomfører ved
fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan til å vurdere
og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller sjølve vara.

Artikkel 2

Framgangsmåten for samsvarsattestering i medhald av vedlegg II
skal gå fram av mandata for retningslinjer for europeisk teknisk
godkjenning.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. februar 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 42 av 14.2.1998, s. 58, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 5/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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VEDLEGG I

System av mekanisk festa, bøyelege vasstettingssjikt til tak, medrekna system for festing, skøyting og
avslutning, og eventuelt varmeisolasjon, avgrensa til samanhengande vasstette system med bøyelege lag
til taktekking.

____________
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VEDLEGG II

Varegruppe: System av mekanisk festa, bøyelege vasstettingssjikt til tak (1/1)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske organisasjonen for teknisk
godkjenning (EOTA) oppmoda om å spesifisere følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle
retningslinjene for europeisk teknisk godkjenning:

Varer   Tiltenkt bruk  Nivå  System for
eller klassar samsvars-

attestering

System av mekanisk festa,
bøyelege vasstettingssjikt til
tak, medrekna system for
festing, skøyting og avslutning,
og eventuelt varmeisolasjon,
avgrensa til samanhengande
vasstette system med bøyelege
lag

Til taktekking                            2 +

System 2+: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), første alternativ, medrekna sertifisering av
produksjonskontrollen ved fabrikken frå eit godkjent organ på grunnlag av innleiande
inspeksjon av fabrikken og produksjonskontrollen ved fabrikken og på grunnlag av jamleg
tilsyn, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen ved fabrikken.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 9. mars 1998

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i
rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for innvendige skiljevegger(*)

(98/213/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
byggevarer(1), endra ved direktiv 93/68/EØF(2), særleg artikkel 13
nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

I samband med samsvarsattestering av ei vare må Kommisjonen
velje den av dei to framgangsmåtane i artikkel 13 nr. 3 i direktiv
89/106/EØF som «er minst kostnadskrevende og samtidig forenlig
med hensynet til sikkerheten». Dette tyder at det for ei viss vare
eller varegruppe må avgjerast om det er eit naudsynt og
tilstrekkeleg vilkår for samsvarsattestering at det ved fabrikken
finst eit system for produksjonskontroll som produsenten har
ansvaret for, eller om det er naudsynt å nytte eit godkjent
sertifiseringsorgan for å rette seg etter dei kriteria som er nemnde
i artikkel 13 nr. 4.

Etter artikkel 13 nr. 4 skal den framgangsmåten som såleis vert
fastsett, førast opp i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.
Difor bør varene eller varegruppene definerast slik dei vert nytta
i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til direktivet.
Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå tydeleg fram, ved
tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei to framgangsmåtane
skal gjennomførast, ettersom visse system er gjevne førerang i
vedlegg III.

Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav a),
svarar til systema i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ utan
jamleg tilsyn og andre og tredje alternativ, medan framgangsmåten
som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav b), svarar til systema i

vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ med
jamleg tilsyn.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste byggjeutvalet �

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene og varegruppene som er oppførde i vedlegg I, skal
samsvarsattesterast etter ein framgangsmåte der produsenten har
eineansvaret for eit system for produksjonskontroll ved fabrikken
som sikrar at varene er i samsvar med dei aktuelle tekniske
spesifikasjonane.

Artikkel 2

Dei varene som er oppførde i vedlegg II, skal samsvarsattesterast
etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det systemet for
produksjonskontroll som finst ved fabrikken og produsenten har
ansvaret for, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan til å vurdere
og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller sjølve vara.

Artikkel 3

Framgangsmåten for samsvarsattestering i medhald av vedlegg III
skal gå fram av mandata for retningslinjer for europeisk teknisk
godkjenning.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. mars 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 80 av 18.3.1998, s. 41, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 5/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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VEDLEGG I

Modular for innvendige skiljevegger som inneheld materiale i euroklasse A(1 ), B(1) eller C(1), A (utan
prøving), D, E og F, og er meinte for bruk som er underlagd krav til yting ved brannpåverknad.

Modular for innvendige skiljevegger som er meinte for brannteknisk oppdeling.

Modular for innvendige skiljevegger meinte for bruk som er underlagd reglar for farlege stoff.

Modular for innvendige skiljevegger meinte for bruk som er underlagd reglar for «sikkerhet ved bruk».

Modular for innvendige skiljevegger som er meinte for annan bruk.

_________

VEDLEGG II

Modular for innvendige skiljevegger som inneheld materiale i euroklasse A(2 ), B(2) og C(2), og er meinte
for bruk som er underlagd krav til yting ved brannpåverknad.

_________

________________

(1) Materiale der ytinga ved brannpåverknad ikkje kan endre seg under produksjonsprosessen.

(2) Materiale der ytinga ved brannpåverknad kan endre seg under produksjonsprosessen.
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VEDLEGG III

SAMSVARSATTESTERING

Merknad: Når det gjeld modular som har fleire enn eitt av dei tiltenkte bruksområda som er oppførde i
varegruppene nedanfor, vert dei oppgåvene som ligg på det melde organet og er avleidde av dei ulike
systema for samsvarsattestering, kumulative.

VAREGRUPPE

MODULAR FOR INNVENDIGE SKILJEVEGGER (1/5)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske organisasjonen for teknisk
godkjenning (EOTA) oppmoda om å spesifisere følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle
retningslinjene for europeisk teknisk godkjenning:

Varer Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar samsvars-

(brannmotstand) attestering

Modular for innvendige Bruk som er underlagd krav  A(1), B(1) og C(1)  1 (2)
skiljevegger til yting ved brannpåverknad

A(3), B(3) og C(3)  3 (4)

A (utan prøving), 4 (5)
D, E og F

 (1) Materiale der ytinga ved brannpåverknad kan endre seg under produksjonsprosessen.

 (2) System 1: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 i), utan stikkprøvekontroll.

 (3) Materiale der ytinga ved brannpåverknad ikkje kan endre seg under produksjonsprosessen.

 (4) System 3: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), andre alternativ.

 (5) System 4: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.

2. Vilkår som EOTA skal leggje til grunn når systemet for samsvarsattestering skal spesifiserast

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE

MODULAR FOR INNVENDIGE SKILJEVEGGER (2/5)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske organisasjonen for teknisk
godkjenning (EOTA) oppmoda om å spesifisere følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle
retningslinjene for europeisk teknisk godkjenning:

Varer   Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar  samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Modular for innvendige Brannteknisk oppdeling  Alle  3 (1)
skiljevegger

(1) System 3: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), andre alternativ.
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2. Vilkår som EOTA skal leggje til grunn når systemet for samsvarsattestering skal spesifiserast

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE

MODULAR FOR INNVENDIGE SKILJEVEGGER (3/5)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske organisasjonen for teknisk
godkjenning (EOTA) oppmoda om å spesifisere følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle
retningslinjene for europeisk teknisk godkjenning:

Varer Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar  samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Modular for innvendige Bruk som er underlagd reglar �  3 (2)
skiljevegger for farlege stoff (1)

(1) Særleg dei farlege stoffa som er definerte i rådsdirektiv 76/769/EØF med endringar.

(2) System 3: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), andre alternativ.

2. Vilkår som EOTA skal leggje til grunn når systemet for samsvarsattestering skal spesifiserast

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE

MODULAR FOR INNVENDIGE SKILJEVEGGER (4/5)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske organisasjonen for teknisk
godkjenning (EOTA) oppmoda om å spesifisere følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle
retningslinjene for europeisk teknisk godkjenning:

Varer Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar  samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Modular for innvendige Bruk som kan innebere fare  �  3 (1)
skiljevegger med omsyn til «sikkerhet ved

bruk», og som er underlagd
reglar for dette

(1) System 3: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), andre alternativ.
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2. Vilkår som EOTA skal leggje til grunn når systemet for samsvarsattestering skal spesifiserast

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE

MODULAR FOR INNVENDIGE SKILJEVEGGER (5/5)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske organisasjonen for teknisk
godkjenning (EOTA) oppmoda om å spesifisere følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle
retningslinjene for europeisk teknisk godkjenning:

Varer Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar  samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Modular for innvendige Annan bruk enn den som er  �  4 (1)
skiljevegger nemnd i 1/5, 2,5, 3/5 og 4/5

(1) System 4: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.

2. Vilkår som EOTA skal leggje til grunn når systemet for samsvarsattestering skal spesifiserast

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

__________
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KOMMISJONSVEDTAK

av 9. mars 1998

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til konstruksjonsmetallvarer og

tilhøyrande varer(*)

(98/214/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
byggevarer(1), endra ved direktiv 93/68/EØF(2), særleg  artikkel 13
nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

I samband med samsvarsattestering av ei vare må Kommisjonen
velje den av dei to framgangsmåtane i artikkel 13 nr. 3 i direktiv
89/106/EØF som «er minst kostnadskrevende og samtidig forenlig
med hensynet til sikkerheten». Dette tyder at det for ei viss vare
eller varegruppe må avgjerast om det er eit naudsynt og
tilstrekkeleg vilkår for samsvarsattestering at det ved fabrikken
finst eit system for produksjonskontroll som produsenten har
ansvaret for, eller om det er naudsynt å nytte eit godkjent
sertifiseringsorgan for å rette seg etter dei kriteria som er nemnde
i artikkel 13 nr. 4.

Etter artikkel 13 nr. 4 skal den framgangsmåten som såleis vert
fastsett, førast opp i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.
Difor bør varene eller varegruppene definerast slik dei vert nytta
i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til direktivet.
Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå tydeleg fram, ved
tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei to framgangsmåtane
skal gjennomførast, ettersom visse system er gjevne førerang i
vedlegg III.

Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav a),
svarar til systema i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ utan
jamleg tilsyn og andre og tredje alternativ, medan framgangsmåten
som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav b), svarar til systema
i vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ med
jamleg tilsyn.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste byggjeutvalet �

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene som er oppførde i vedlegg I, skal samsvarsattesterast
etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det systemet for
produksjonkontroll som produsenten gjennomfører ved
fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan til å vurdere
og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller sjølve vara.

Artikkel 2

Framgangsmåten for samsvarsattestering i medhald av vedlegg II
skal gå fram av mandata for harmoniserte standardar.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. mars 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 80 av 18.3.1998, s. 46, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 5/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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VEDLEGG I

Profilar av konstruksjonsmetall

Profilar med ulik form som er varmvalsa, kaldforma eller framstilte på andre måtar (T-, L-, H-, U-, Z- og
I-profilar, kanalar, vinkelprofilar, holprofilar, røyr), flate varer (blekk, plater, band), stenger, støypegods
og smigods framstilte av ulike metallmateriale og handsama eller ikkje handsama med rustvernmiddel.

Bygningsdelar av konstruksjonsmetall

Ferdige metallvarer, t.d. metallrammer til nedsenka himlingar (ekstra kraftige), fagverk, dragarar, søyler,
trapper, fundamentpælar, bærande pælar og spuntvegger, profilar som er tilskorne etter mål og meinte for
visse bruksområde, og skinner og sviller.

Varene kan vere handsama eller ikkje handsama med rustvernmiddel, sveiste eller ikkje sveiste.

Sveisemateriale

Samanbindingsmiddel til berande konstruksjonar

Metallnaglar, boltar (mutrar og skiver) og HR-boltar (høgfaste friksjonsboltar), tappar, skruer,
festeinnretningar til jarnbaneskinner.

___________
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VEDLEGG II

VAREGRUPPE

KONSTRUKSJONSMETALLVARER OG TILHØYRANDE VARER (1/4)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC) oppmoda om å spesifisere
følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle harmoniserte standardane:

Varer Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar  samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Profilar av konstruksjonsmetall

Profilar med ulik form som er
varmvalsa, kaldforma eller framstilte
på andre måtar (T-, L-, H-, U-, Z- og I-
profilar, kanalar, vinkelprofilar,
holprofilar, røyr), flate varer (blekk,
plater, band), stenger, støypegods og
smigods framstilte av ulike metall-
materiale og handsama eller ikkje
handsama med rustvernmiddel

Til bruk i metallkonst-
ruksjonar eller i sam-
verknads-konstruks-
jonar av metall og betong

       2+ (1)

(1) System 2 +: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), første alternativ, medrekna sertifisering av produksjonskontrollen
ved fabrikken frå eit godkjent organ på grunnlag av jamleg tilsyn, vurdering og godkjenning.

2. Vilkår som CEN skal leggje til grunn når systemet for samsvarsattestering skal spesifiserast

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE

KONSTRUKSJONSMETALLVARER OG TILHØYRANDE VARER (2/4)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC) oppmoda om å spesifisere
følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle harmoniserte standardane:
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Varer Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar  samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Bygningsdelar av konstruksjonsmetall

Ferdige metallvarer, t.d. fagverk,
dragarar, søyler, trapper, fundament-
pælar, bærande pælar og spuntvegger,
profilar som er tilskorne etter mål og
meinte for visse bruksområde, og skin-
ner og sviller.

Varene kan vere handsama eller ikkje
handsama med rustvernmiddel, sveiste
eller ikkje sveiste.

Til bruk i berande
konstruksjonar og funda-
ment

�        2+ (1)

Bygningsdelar av konstruksjonsmetall

Ferdige metallvarer, som t.d.
metallrammer til nedsenka himlingar
(ekstra kraftige).

Til bruk i berande
konstruksjonar

(A, B, C) (2)  1 (3)

Varene kan vere handsama eller ikkje
handsama med rustvernmiddel, sveiste
eller ikkje sveiste.

(A, B, C) (4), 2+ (1)
D, E, F,

A (5)

(1) System 2 +: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), første alternativ, medrekna sertifisering av produksjonskontrollen
ved fabrikken frå eit godkjent organ på grunnlag av jamleg tilsyn, vurdering og godkjenning.

 (2) Materiale der ytinga ved brannpåverknad kan endre seg under produksjonsprosessen (gjeld vanlegvis materiale som vert
utsette for kjemiske endringar, t.d. brannhemmande middel, eller materiale der endringar i samansetnaden kan føre til endringar
i ytinga ved brannpåverknad).

 (3) System 1: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 i), utan stikkprøvekontroll.

 (4) Materiale der ytinga ved brannpåverknad ikkje kan endre seg under produksjonsprosessen.

 (5) Materiale i klasse A der ytinga ved brannpåverknad ikkje treng prøvast i samsvar med vedtak 96/603/EF.

2. Vilkår som CEN skal leggje til grunn når systemet for samsvarsattestering skal spesifiserast

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE

KONSTRUKSJONSMETALLVARER OG TILHØYRANDE VARER (3/4)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC) oppmoda om å spesifisere
følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle harmoniserte standardane:
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Varer Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar  samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Sveisemateriale Til bruk i berande  2+ (1)
metallkonstruksjonar

 (1) System 2 +: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), første alternativ, medrekna sertifisering av produksjonskontrollen
ved fabrikken frå eit godkjent organ på grunnlag av jamleg tilsyn, vurdering og godkjenning.

2. Vilkår som CEN skal leggje til grunn når systemet for samsvarsattestering skal spesifiserast

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

VAREGRUPPE

KONSTRUKSJONSMETALLVARER OG TILHØYRANDE VARER (4/4)

1. System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
(CEN) og Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC) oppmoda om å spesifisere
følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle harmoniserte standardane:

Varer Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar  samsvars-

(brannmotstand)  attestering

Samanbindingsmiddel til berande
konstruksjonar

Metallnaglar, boltar (mutrar og skiver)
og HR-boltar (høgfaste friksjons-
boltar), tappar, skruer, festeinn-
retningar til jarnbaneskinner

Til bruk i berande
metallkonstruksjonar

 2+ (1)

(1) System 2 +: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), første alternativ, medrekna sertifisering av produksjonskontrollen
ved fabrikken frå eit godkjent organ på grunnlag av jamleg tilsyn, vurdering og godkjenning.

2. Vilkår som CEN skal leggje til grunn når systemet for samsvarsattestering skal spesifiserast

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

_________
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KOMMISJONSVEDTAK

av 5. desember 1997

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i
rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til ikkje-berande, varige forskalingsmodular/-system som

er samansette av holblokker eller isolasjonsplater og eventuelt betong(*)

(98/279/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
byggevarer(1), endra ved direktiv 93/68/EØF(2), særleg artikkel 13
nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

I samband med samsvarsattestering av ei vare må Kommisjonen
velje den av dei to framgangsmåtane i artikkel 13 nr. 3 i direktiv
89/106/EØF som «er minst kostnadskrevende og samtidig forenlig
med hensynet til sikkerheten». Dette tyder at det for ei viss vare
eller varegruppe må avgjerast om det er eit naudsynt og
tilstrekkeleg vilkår for samsvarsattestering at det ved fabrikken
finst eit system for produksjonskontroll som produsenten har
ansvaret for, eller om det er naudsynt å nytte eit godkjent
sertifiseringsorgan for å rette seg etter dei kriteria som er nemnde
i artikkel 13 nr. 4.

Etter artikkel 13 nr. 4 skal den framgangsmåten som såleis vert
fastsett, førast opp i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.
Difor bør varene eller varegruppene definerast slik dei vert nytta
i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til direktivet.
Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå tydeleg fram, ved
tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei to framgangsmåtane
skal gjennomførast, ettersom visse system er gjevne førerang i
vedlegg III.

Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav a),
svarar til systema i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ utan jamleg
tilsyn og andre og tredje alternativ, medan framgangsmåten som
er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav b), svarar til systema i
vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ med
jamleg tilsyn.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå Det faste byggjeutvalet �

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene som er oppførde i vedlegg I, skal samsvarsattesterast
etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det systemet for
produksjonskontroll som produsenten gjennomfører ved
fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan til å vurdere
og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller sjølve vara.

Artikkel 2

Framgangsmåten for samsvarsattestering i medhald av vedlegg II
skal gå fram av mandata for europeiske tekniske spesifikasjonar.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. desember 1997.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.

_______________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 127 av 29.4.1998, s. 26, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
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VEDLEGG I

Ikkje-berande, varige forskalingsmodular/-system som skal fyllast med vanleg betong, eventuelt med
armering, og som er samansette anten av holblokker framstilte av eit isolasjonsmateriale (eller av ein
kombinasjon av eit isolasjonsmateriale og andre materiale) eller av plater framstilte av eit isolasjonsmateriale
(eller av ein kombinasjon av eit isolasjonsmateriale og andre materiale) og samansette av forskalingsplater
som er bundne saman med avstandshaldarar; i byggverk skal det i begge tilfelle nyttast materiale i ei
brannmotstandsklasse som er meint for oppføring av yttervegger og innervegger som er underlagde
brannforskrifter.

Ikkje-berande, varige forskalingsmodular/-system som skal fyllast med vanleg betong, eventuelt med
armering, og som er samansette anten av holblokker framstilte av eit isolasjonsmateriale (eller av ein
kombinasjon av eit isolasjonsmateriale og andre materiale) eller av plater framstilte av eit isolasjonsmateriale
(eller av ein kombinasjon av eit isolasjonsmateriale og andre materiale) og samansette av forskalingsplater
som er bundne saman med avstandshaldarar; i byggverk skal det i begge tilfelle nyttast materiale i ei
brannmotstandsklasse som er meint for oppføring av yttervegger og innervegger som ikkje er underlagde
brannforskrifter.

____________
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VEDLEGG II

VAREGRUPPE

IKKJE-BERANDE, VARIGE FORSKALINGSMODULAR/-SYSTEM SOM ER SAMANSETTE
AV HOLBLOKKER ELLER ISOLASJONSPLATER OG EVENTUELT BETONG (1/1)

System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske organisasjonen for teknisk
godkjenning (EOTA) oppmoda om å spesifisere følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle
retningslinjene for europeisk teknisk godkjenning:

Varer   Tiltenkt bruk  Nivå eller System for
klassar samsvars-

(brannmotstand) attestering

Ikkje-berande, varige fors-
kalingsmodular/-system
som skal fyllast med vanleg
betong, eventuelt med arme-
ring, og som er samansette
anten av

� holblokker framstilte av
eit isolasjonsmateriale
(eller av ein kombinasjon
av eit isolasjonsmateriale
og andre materiale)

I byggverk, til oppføring av
yttervegger og innervegger som
er underlagde brannforskrifter

A (*), B (*), C (*)                 1

A (**), B (**), C (**) 2 +
A (***)
D, E, Feller av

� plater framstilte av eit
isolasjonsmateriale (eller
av ein kombinasjon av eit
isolasjonsmateriale og
andre materiale) og
samansette av for-
skalingsplater som er
bundne saman med
avstandshaldarar

I byggverk, til oppføring av
yttervegger og innervegger som
ikkje er underlagde brann-
forskrifter

Alle  2+

System 1: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 i), utan stikkprøvekontroll.

 System 2+: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), første alternativ, medrekna sertifisering av produksjonskontrollen ved
fabrikken frå eit godkjent organ på grunnlag av innleiande inspeksjon av fabrikken og produksjonskontrollen ved
fabrikken og på grunnlag av jamleg tilsyn, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen ved fabrikken.

 (*) Materiale der ytinga ved brannpåverknad kan endre seg under produksjonsprosessen.

 (**) Materiale der ytinga ved brannpåverknad ikkje kan endre seg under produksjonsprosessen.

 (***) Materiale i klasse A der ytinga ved brannpåverknad ikkje treng prøvast i samsvar med vedtak 96/106/EF.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er
naudsynt å fastsetje yteevna til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den
aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta).
I slike tilfelle kan produsentane ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å
opplyse om kva yteevne vara har på dette området.

____________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 6/1999
av 29. januar 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

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 XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
120/98 av 18. desember 1998(1).

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 710/97/EF av 24. mars 1997
om en samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse på området
satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet(2)
skal innlemmes i avtalen.

De internasjonale aspekter ved vedtak nr. 710/97/EF skal tilpasses
for avtalens formål -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XI etter nr. 5c (europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/62/EF) skal nytt nr. 5ca lyde:

�5ca. 397 D 0710: Europaparlaments- og rådsvedtak
nr. 710/97/EF av 24. mars 1997 om en samordnet
framgangsmåte for å gi t i l latelse på området
satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i
Fellesskapet (EFT L 105 av 23.4.1997, s. 4).

Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med
følgende tilpasninger:

Med hensyn til forbindelser med tredjestater omhandlet i
vedtakets artikkel 9 skal følgende gjelde:

1. Med sikte på å oppnå en størst mulig grad av tilnærming
ved anvendelse av ordninger med tredjestater med hensyn
til satellittbaserte personkommunikasjonstjenester, skal
avtalepartene utveksle opplysninger som beskrevet i
artikkel 9 nr. 1, og holde samråd i EØS-komiteen om forhold
nevnt i artikkel 9 nr. 2 etter bestemte framgangsmåter som
skal fastsettes av avtalepartene.

2. Når Fellesskapet forhandler med en tredjestat på grunnlag
av artikkel 9 nr. 2 for å oppnå faktisk og tilsvarende adgang
for sine operatører, skal det søke å oppnå den samme
behandling for operatører i EFTA-statene.�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 710/97/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso
_________________

(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 49, og  EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av 18.11.1999, s. 70.

(2) EFT L 105 av 23.4.1997, s. 4.

2000/EØS/7/06
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 710/97/EF

av 24. mars 1997

om en samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse på området
satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57, 66 og 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådet vedtok 7. desember 1993 en resolusjon om innføring
av satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i
Fel lesskapet(4). I resolusjonen anerkjente Rådet
ønskeligheten av samordnet handling for å muliggjøre
innføringen av satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester i Fellesskapet, under hensyn til slike tjenesters
globale karakter. Rådet understreket betydningen av å
utvikle en effektiv politikk på området, og anmodet
Kommisjonen om å undersøke saken, overvåke utviklingen
internasjonalt og foreslå egnede tiltak og/eller handlinger.

2) Den 19. mai 1995 vedtok Europaparlamentet en resolusjon
om mobile kommunikasjonstjenester og person-
kommunikasjonstjenester i Den europeiske union(5), der
det anser det som en prioritert oppgave å innføre en
harmonisert lisensordning for satellittbaserte mobile
kommunikasjonstjenester og personkommunikasjons-
tjenester, og på dette grunnlag raskt å innføre framgangsmåter
for tildeling av lisenser for slike systemer. I henhold
til resolusjonen skal ordningen være gjennomført innen
1. januar 1996 for å ta hensyn til den raske utvikling

innen slike tjenester på globalt nivå, og tjenestenes
samfunnsmessige og kommersielle muligheter.

3) Den 29. juni 1995 vedtok Rådet en resolusjon om
videreutvikling av mobil- og personkommunikasjon i Den
europeiske union(6), der det anser det som en prioritert
oppgave å sikre innføringen av en harmonisert
framgangsmåte i  forbindelse med ti l latelser for
satellittbaserte mobile kommunikasjonstjenester og
personkommunikasjonstjenester, etter at Den europeiske
komité for reguleringsspørsmål på teleområdet (ECTRA)
har foretatt en undersøkelse.

4) Den 18. juni 1996 vedtok Rådet sin felles holdning nr.
34/96 med henblikk på vedtakelse av europaparlaments-
og rådsdirektivet om samtrafikk på telekommunikasjons-
området med henblikk på å sikre universelle tjenester og
samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang
til åpne telenett (ONP)(7), heretter kalt «samtrafikk-
direktivet». Prinsippene om samtrafikk mellom mobile
tjenester, herunder satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester i separate telenett, er fastsatt i nevnte direktiv.

5) Den 6. desember 1995 framla Kommisjonen et forslag til
europaparlaments- og rådsdirektiv om teleterminalutstyr
og satell i t t jordstasjonsutstyr, herunder gjensidig
anerkjennelse av utstyrets samsvar (konsolidert versjon).

6) Europaparlamentet og Rådet vurderer for tiden en felles
holdning, med henblikk på vedtakelse av europaparlaments-
og rådsdirektivet om en felles ramme for generelle tillatelser
og individuelle lisenser på området telekommunika-
sjonstjenester(8), heretter kalt «lisensdirektivet». På
bakgrunn av disse spørsmålenes hastekarakter, og det faktum
at ingen slike tillatelsestiltak er blitt vedtatt eller
gjennomført, er det i samsvar med dette vedtak nødvendig
å vedta en handling på fellesskapsplan på området
satell ittbaserte personkommunikasjonstjenester.
Handlingen bør ha begrenset varighet.

7) Etter å ha vurdert tele-, handels- og industriaspektene samt
frekvens- og standardiseringsproblemene innen
satellittbasert personkommunikasjon og etter konsultasjon
med den berørte bransje, har Kommisjonen framlagt et

(1) EFT nr. C 15 av 20.1.1996, s. 6, og EFT nr. C 350 av 21.11.1996, s. 14.

(2) EFT nr. C 204 av 15.7.1996, s. 8.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 19. juni 1996 (EFT nr. C 198 av 8.7.1996,
s. 93), Rådets felles holdning av 9. desember 1996 (EFT nr. C 41 av
10.2.1997, s. 37) og europaparlamentsbeslutning av 20. februar 1997
(EFT nr. C 85 av 17.3.1997). Rådsbeslutning av 6. mars 1997.

(4) EFT nr. C 339 av 16.12.1993, s. 1.

(5) EFT nr. C 151 av 19.6.1995, s. 473.

_________________

(6) EFT nr. C 188 av 22.7.1995, s. 3.

(7) EFT nr. C 220 av 29.7.1996, s. 13.

(8) EFT nr. C 41 av 10.2.1997, s. 48.

___________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 105 av 23.4.1997, s. 4, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 6/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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forslag til vedtak, fulgt av en tidsplan, med henblikk på å
harmonisere tillatelsene i forbindelse med satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester, på grunnlag av en felles
framgangsmåte.

8) I samsvar med Kommisjonsdirektiv 94/46/EF av
13. oktober 1994 om endring av direktiv 88/301/EØF og
90/388/EØF særlig med hensyn ti l  satell itt-
kommunikasjon(1), kan markedsadgangen for operatører
innen romsegmentet av satellittbasert personkommunika-
sjon begrenses bare på grunnlag av objektive, oversiktlige,
forholdsmessige og ikke-diskriminerende kriterier ved
begrensede ressurser. Dersom et spektrum ikke er tilgjengelig
for samtlige aktuelle systemer, bør avgjørelser i forbindelse
med slike restriksjoner samordnes.

9) Det er et påtrengende behov for å harmonisere bruken av
frekvensbånd for satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester, som for dette vedtaks formål bestemmes som
frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz. Medlems-
statenes endelige tildeling av frekvenser til individuelle
systemer bør være i samsvar med framgangsmåtene til Den
internasjonale teleunion.

10) Hver stat har suveren myndighet til å treffe avgjørelser om
eventuell deltakelse i satellittbaserte personkommuni-
kasjonssystemer og til å bestemme vilkårene for adgang til
sl ike systemer fra statens territorium, kjent som
«oppforbindelse», og operatører av satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester pålegges å drive sin
virksomhet der tjenestene leveres i samsvar med de juridiske,
finansielle og forskriftsmessige krav som gjelder på
territoriet til medlemsstaten der tjenestene tillates.
Operatører av satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester er derfor omfattet samtidig av den myndighet som
utøves av meldingsmyndigheten for satellittbaserte
personkommunikasjonssystemer og jurisdiksjonen til de
stater der tjenestene tillates.

11) Til tross for den prioritet som for tiden gis tjenester som
benytter nevnte frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz,
anerkjenner medlemsstatene det mulige behov for å
harmonisere benyttelsen av andre satellittfrekvensbånd,
særlig dem som ti lsvarer «small  LEO»-systemer
(stemmeuavhengige, ikke-geostasjonære satellittbaserte
mobile telekommunikasjonssystemer).

12) Ettersom satellittbaserte personkommunikasjonstjenester
etter sin art er rettet hovedsakelig mot behovene til
mobilbrukere som reiser mellom medlemsstatene, og særlig
utenfor Fellesskapet, ville anvendelsen av innbyrdes
motstridende nasjonale lover og forskrifter hemme eller til
og med hindre ytingen av satellittbaserte person-
kommunikasjonstjenester i hele Fellesskapet samt fri
omsetning av tilknyttet utstyr, og dermed en vellykket

innføring av satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester på det indre marked.

13) Friheten til å yte satellittbaserte personkommuni-
kasjonstjenester og fri omsetning av tilknyttet utstyr på
det indre marked krever ti lnærming av nasjonale
bestemmelser og forskrifter.

14) På grunn av behovet for satellittbaserte personkommunika-
sjonstjenester som har et størst mulig geografisk
dekningsområde, bør medlemsstatene arbeide med sikte på
rask og samtidig innføring av kompatible satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet etter en
samordnet framgangsmåte, bygd på det indre markeds
prinsipper.

15) Tatt i betraktning den fastsatte tidsplanen for etableringen
av systemer for satellittbasert personkommunikasjon har
dette vedtak som mål å sikre, i det begrensede tidsrom det
er i kraft, at det treffes egnede reguleringstiltak i Fellesskapet
for å sikre harmonisert yting av satell i t tbasert
personkommunikasjon, i det det tas hensyn til den
internasjonale dimensjon og krav som den medfører.

16) Det er nødvendig å fastslå om mangelen på frekvenser i
frekvensbåndene 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz innebærer
en grense for antallet satellittbaserte personkommuni-
kasjonstjenester som kan tilbys i Fellesskapet når de aktuelle
systemene skal dele frekvensbåndene. For å unngå at det
oppstår satellittsystemer som eksisterer bare på papiret,
må det tas tilbørlig hensyn til hvilket utviklingsnivå
systemene befinner seg på.

17) Prinsippet om åpenhet bør få anvendelse på ethvert tiltak
som treffes i henhold til dette vedtak og på ethvert stadium
i framgangsmåten, uten at det rettmessige krav om
fortrolighet berøres.

18) Tillatelsene skal gis i samsvar med gjeldende nasjonale
ordninger i henhold til direktiv 94/46/EF.

19) Tiltakene vedtatt av Den europeiske radiokommuni-
kasjonskomité (ERC) og ECTRA kan tjene som grunnlag
for benyttelse av frekvenser for satell i t tbaserte
personkommunikasjonstjenester, og for utarbeiding av
kriterier for tillatelse for slike tjenester, dersom de er
forenlige med fellesskapsretten.

20) Europeiske standardiseringsorganer som Det europeiske
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner (ETSI),
Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering
(CENELEC) kan, når tiden er inne, anmodes om å utarbeide
nødvendige standarder på dette området.

________________

(1) EFT nr. L 268 av 19.10.1994, s. 15.
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21) Dessuten vil særlig Den europeiske post- og telekonferanse
(CEPT) ved ECTRA og ERC bli gitt mandat til å
harmonisere vilkår og framgangsmåter for tillatelse.

22) For å lette tildelingen av tillatelser for satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester til foretak i flere enn én
medlemsstat, bør det etableres en framgangsmåte ved
ettstedshandel. Framgangsmåten ved ettstedshandel bør
gjennomføres uten at nasjonale bestemmelser om språket
som brukes i de aktuelle framgangsmåter berøres.

23) Satellittbaserte personkommunikasjonssystemers og
-tjenesters globale dimensjon samt de internasjonale
rammeregler de er underlagt, spiller en viktig rolle i
Fellesskapets drøftinger. Kommisjonen bør følge
utviklingen utenfor Fellesskapet, særlig med hensyn til
regelutviklingen, og eventuelt rådspørre tredjestater når
det gjelder en samordnet innføring av satellittbasert
personkommunikasjon på verdensbasis. Den foreliggende
handling på fellesskapsplan bør gi Fellesskapet og
medlemsstatene mulighet til å øve større innflytelse på
utviklingen av mobil- og personkommunikasjon på
verdensbasis.

24) Satellittbaserte personkommunikasjonstjenesters iboende
globale karakter kan gjøre det påkrevd å inngå et betraktelig
antall avtaler med tredjestater om blant annet samtrafikk,
fri omsetning og bruk av utstyr, drift av satellittsystemer
og satellittkontroll, tilgang til stasjoner med tilknytning til
satellitt og adgang til tredjestaters markeder. Nevnte avtaler
henger nøye sammen med avtaler om markedsadgang.

25) Fellesskapsforetak bør ha faktisk og tilsvarende adgang til
tredjestaters markeder, og nyte godt av samme behandling
i tredjestater som den som tilbys i Fellesskapet til foretak
som eies i sin helhet, kontrolleres ved en majoritetsandel
eller faktisk kontrolleres av borgere fra vedkommende
tredjestater.

26) Kommisjonen kan derfor starte multilaterale og bilaterale
forhandlinger om de nevnte aspekter ved satellittbasert
personkommunikasjon på grunnlag av særskilte mandater
gitt av Rådet, som bør gjøre det mulig å inngå balanserte
avtaler som særlig sikrer operatører fra Fellesskapet faktisk
og tilsvarende adgang i tredjestatene.

27) Resultatene av internasjonale konsultasjoner og andre
forhold som endrer situasjonen kan gjøre det påkrevd å
endre vedtak gjort i henhold til dette vedtak eller å treffe
andre egnede tiltak.

28) Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for
gjennomføring av dette vedtak, og de vedtak som følger av

det, i rett tid, og underrette Kommisjonen om alle nasjonale
gjennomføringstiltak som treffes.

29) Den industrisektor som er berørt, bør inviteres til et nært
samarbeid med Kommisjonen og nasjonale
reguleringsmyndigheter i forbindelse med gjennomføringen
av dette vedtak.

30) De opplysninger som søkere og andre representanter for
den berørte industrisektor framlegger, kan kommersielt sett
være av fortrolig art. Slike opplysninger skal behandles
med den største forsiktighet �

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Virkeområde

Formålet med dette vedtak er å lette en rask innføring av
kompatible satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i
Fellesskapet, bygd på prinsippene om det indre marked og innen
en rimelig frist, ved hjelp av en samordnet framgangsmåte.

Artikkel 2

Samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse

1. Ved utformingen og anvendelsen av sine ordninger for
tillatelser skal medlemsstatene sikre at ytingen av satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester ordnes på frekvensbånd som er
harmonisert av CEPT, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 3.

2. Dersom det fastslås, i samsvar med artikkel 3 og sammen
med CEPT, at det er nødvendig å begrense antallet tillatelser for
satellittbaserte personkommunikasjonstjenester på grunn av et
begrenset tilgjengelig frekvensspektrum, skal medlemsstatene
samordne sine framgangsmåter for å gi tillatelse med henblikk på
å tillate de samme satellittbaserte personkommunikasjonstjenester
i hele Fellesskapet.

3. Medlemsstatene kan knytte vilkårene angitt i vedlegg I til
en tillatelse.

Nevnte vilkår kan pålegges selv om ikke noen del av de
satellittbaserte personkommunikasjonssystemene ligger på en
medlemsstats territorium.

4. Medlemsstatene skal treffe alle egnede tekniske og andre
tiltak for å sikre fri omsetning av teknisk utstyr på deres territorium
i samsvar med europeiske harmoniserte standarder og felles
tekniske forskrifter.
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Artikkel 3

Samarbeid med CEPT

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7
gi CEPT/ECTRA og CEPT/ERC mandat med henblikk på
harmonisering av frekvensbruken og vilkårene tilknyttet generelle
tillatelser for satellittbaserte personkommunikasjonstjenester,
uten å berøre virkeområdet fastsatt i lisensdirektivet for
individuelle lisenser. I mandatene skal det være bestemt hvilke
oppgaver som skal utføres, og hvilken tidsplan som skal følges.

2. Tidsplanen for de første mandatene er oppført i vedlegg II.

3. Ved mandatenes utløp skal det avgjøres, etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 6, om resultatene av det arbeid
som er utført i henhold til mandatene, skal gis anvendelse i
Fellesskapet.

4. Dersom Kommisjonen eller en medlemsstat anser at arbeidet
som CEPT/ECTRA eller CEPT/ERC har gjort i henhold til
mandatet ikke utvikler seg tilfredsstillende under hensyn til den
fastsatte tidsplan, skal den forelegge saken for komiteen fastsatt
i artikkel 5, som skal treffe sin beslutning etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 6, uten hensyn til artikkel 2 nr. 1.

Artikkel 4

Framgangsmåte ved ettstedshandel

1. Kommisjonen skal treffe de tiltak som er nødvendige, når
det er aktuelt og sammen med CEPT/ECTRA og CEPT/ERC, for
gjennomføring av en framgangsmåte ved ettstedshandel som skal
anvendes på tildeling av individuelle lisenser, og for generelle
tillatelser, på meldingsprosedyrer, herunder egnede bestemmelser
om administrasjon av framgangsmåten, etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 6. Opplysninger om nevnte framgangsmåte
ved ettstedshandel skal offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

2. Framgangsmåten ved ettstedshandel skal oppfylle følgende
vilkår:

a) den skal være åpen for alle foretak som ønsker å yte
telekommunikasjonstjenester i Fellesskapet,

b) det skal være mulig å inngi søknader og meldinger, og det
skal utpekes ett eller flere organer for dette formål,

c) for individuelle lisenser skal søknader oversendes
vedkommende nasjonale reguleringsmyndigheter av
organene de ble innsendt til, innen sju virkedager etter at de
er registrert mottatt,

For generelle tillatelser skal meldinger oversendes
vedkommende nasjonale reguleringsmyndigheter av organene
de ble innsendt til, innen to virkedager etter at de er registrert
mottatt,

d) for individuelle lisenser skal vedkommende nasjonale
reguleringsmyndigheter treffe beslutning innen en rimelig
frist om slik lisens skal tildeles, særlig skal de underrette
søkere om sin avgjørelse så snart som mulig, men ikke senere
enn seks uker etter at søknadene er mottatt. Medlemsstatene
kan forlenge fristen til fire måneder i objektivt begrunnede
tilfeller,  som skal være uttrykkelig bestemt i
gjennomføringsbestemmelsene for lisensdirektivet. Særlig
ved sammenlignende anbudskonkurranse kan medlems-
statene forlenge fristen til høyst fire måneder. Nevnte frister
berører ikke gjeldende internasjonale avtaler om samordning
av frekvenser og satellitter.

Innen en uke etter at de nasjonale reguleringsmyndigheter
har truffet sine beslutninger, skal de underrette søkerne og
organene som vedkommende søknader ble framlagt for.

For generelle tillatelser kan vedkommende nasjonale
reguleringsmyndigheter kreve at søkerne venter inntil fire
uker etter at alle påkrevde opplysninger er registrert mottatt
av myndighetene, før de begynner å yte tjenestene som
omfattes av den generelle tillatelsen,

e) organene som søknader og meldinger innsendes til, skal hvert
år framlegge en rapport for Kommisjonen om hvordan
framgangsmåten ved ettstedshandel virker, og den skal særlig
inneholde opplysninger om avslag på søknader og
innvendinger som er reist mot meldinger,

f) organene som berøres av framgangsmåten ved ettstedshandel
skal være forpliktet til å overholde kravene til fortrolighet
fastsatt i artikkel 11.

Artikkel 5

Komité

1. I forbindelse med gjennomføringen av dette vedtak skal
Kommisjonen bistås av Lisenskomiteen nedsatt ved
lisensdirektivet. Lisenskomiteen skal arbeide i samsvar med
artikkel 6 og 7.

2. På bakgrunn av disse spørsmålenes hastekarakter og til
komiteen nevnt i nr. 1 er nedsatt, skal Kommisjonen midlertidig
bistås av en ad hoc-komité, som skal tre sammen ved behov og
arbeide i samsvar med artikkel 6 og 7.
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Artikkel 6

Komiteens framgangsmåte II b)(1)

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

2. Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet
om dem. I dette tilfellet

� skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene den
har vedtatt, i tre måneder regnet fra den dagen underretningen
blir gitt,

� kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i første strekpunkt.

Artikkel 7

Komiteens framgangsmåte I(1)

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet,
om nødvendig ved avstemning, innen en frist som lederen kan
fastsette etter hvor mye saken haster.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat ha
rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

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.

Artikkel 8

Utveksling av opplysninger

1. Kommisjonen skal jevnlig underrette komiteen om resultatet
av konsultasjonene med representanter for teleoperatørene,
brukerne, forbrukerne, produsentene, tjenesteyterne og
fagforeningene.

2. Komiteen skal, idet den tar hensyn til Fellesskapets politikk
på telekommunikasjonsområdet, fremme utvekslingen av
opplysninger mellom medlemsstatene og Kommisjonen om
situasjonen for og utviklingen i lovgivningen med hensyn til
tillatelse for satellittbaserte personkommunikasjonstjenester.

Artikkel 9

Internasjonale aspekter

1. Medlemsstatene kan underrette Kommisjonen om alle
problemer av allmenn art som operatører i Fellesskapet møter
juridisk eller faktisk i forbindelse med innføringen av
satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i tredjestater, og
som medlemsstatene har fått kjennskap til.

2. Når Kommisjonen underrettes om slike problemer, kan den
om nødvendig framlegge for Rådet forslag til et egnet
forhandlingsmandat med henblikk på å sikre faktisk og tilsvarende
adgang i disse tredjestater for operatører i Fellesskapet. Rådet
skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

3. Tiltak truffet i henhold til nr. 2 berører ikke Fellesskapets
og medlemsstatenes forpliktelser i henhold til relevante
internasjonale avtaler.

Artikkel 10

Underretning

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen de opplysninger
den anmoder om for å kunne kontrollere gjennomføringen av
dette vedtak.

Artikkel 11

Fortrolighet

1. Verken Kommisjonen eller nasjonale reguleringsmyndigheter
skal røpe opplysninger som omfattes av taushetsplikt, særlig
opplysninger om foretak og deres forretningsforbindelser eller
kostnadsforhold.

2. Nr. 1 berører ikke de nasjonale reguleringsmyndigheters rett
til å røpe opplysninger når det er nødvendig for å utføre de
oppgaver de er pålagt; i slike tilfeller skal det som røpes, være
avpasset situasjonen, og det skal tas hensyn til foretakenes legi-
time behov for å beskytte sine forretningshemmeligheter.

3. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at det offentliggjøres
opplysninger om vilkår for tildeling av lisenser når de ikke
omfatter opplysninger av fortrolig art.

Artikkel 12

Varighet

Dette vedtak trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende, og skal være i kraft i tre år
fra denne dato.

___________________

(1) Framgangsmåte fastsatt ved rådsbeslutning 87/373/EØF av 13. juli 1987
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen (EFT nr. L 197 av
18.7.1987, s. 33).
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Artikkel 13

Rapport

Kommisjonen skal følge utviklingen innen satellittbasert
personkommunikasjon, og skal etter to år rapportere til
Europaparlamentet og Rådet om hvordan tiltakene truffet i
henhold til dette vedtak har virket.

Artikkel 14

Gjennomføring

Medlemsstatene skal treffe alle lovgivnings- eller
forvaltningsmessige tiltak som er nødvendige for at tiltakene
fastsatt i eller avtalt i henhold til dette vedtak, blir gjennomført.

Artikkel 15

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. mars 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES H. VAN MIERLO

President Formann
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VEDLEGG I

VILKÅR SOM KAN KNYTTES TIL TILLATELSER

1. Ethvert vilkår som er knyttet til en tillatelse, skal være forenlig med traktatens konkurranseregler.

2. Vilkår som kan knyttes til tillatelsene, der det er berettiget og når forholdsmessighetsprinsippet
overholdes:

2.1. Vilkår beregnet på å sikre at relevante grunnleggende krav overholdes.

2.2. Vilkår knyttet til framlegging av opplysninger som med rimelighet kan kreves for kontroll av at
vilkår som får anvendelse, overholdes, og for statistiske formål.

2.3. Vilkår beregnet på å forhindre konkurransebegrensende opptreden på telekommunikasjonsmarkedet,
herunder tiltak for å sikre at takster ikke er diskriminerende og ikke innebærer konkurransevridning.

2.4. Vilkår knyttet til faktisk og effektiv utnyttelse av nummerkapasiteten.

3. Særskilte vilkår som kan knyttes til generelle tillatelser til å yte offentlig tilgjengelige teletjenester og
stille til rådighet offentlige telenett som er påkrevd for yting av slike tjenester, der det er berettiget
og når forholdsmessighetsprinsippet overholdes:

3.1. Vilkår knyttet til vern av brukere og abonnenter, særlig for:

� nasjonale reguleringsmyndigheters forhåndsgodkjenning av abonnementsavtaler,

� krav til spesifisert og nøyaktig fakturering,

� krav til en framgangsmåte for tvisteløsning,

� offentliggjøring av vilkår for tilgang til tjenestene, herunder takster, kvalitet og tjenestenes
tilgjengelighet, og tilfredsstillende varsel ved endring av vilkårene.

3.2. Finansielle bidrag til yting av universelle tjenester i samsvar med fellesskapsretten.

3.3. Spredning av opplysninger i kundedatabaser som er nødvendig for ytingen av universelle
opplysningstjenester.

3.4. Yting av nødmeldingstjenester.

3.5. Særskilte ytelser til funksjonshemmede.

3.6. Vilkår knyttet til samtrafikk mellom nett og tjenestenes samtrafikkevne i samsvar med
samtrafikkdirektivet, og til forpliktelser i henhold til fellesskapsretten.

4. Særskilte vilkår som kan knyttes til individuelle lisenser, når det er berettiget og når
forholdsmessighetsprinsippet overholdes:

4.1. Særskilte vilkår knyttet til fordelingen av nummerrettigheter (overholdelse av nasjonale
nummerplaner).

4.2. Særskilte vilkår knyttet til faktisk bruk og effektiv forvaltning av radiofrekvenser.

4.3. Særskilte krav knyttet til miljøet, til by- og regionplanlegging, særlig vilkår knyttet til adgangen til
offentlig eller privat grunn, og vilkår knyttet til samlokalisering og felles bruk av anlegg.
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4.4. Maksimal varighet, som ikke skal være urimelig kort, særlig med tanke på å sikre effektiv bruk av
radiofrekvenser eller numre eller adgangen til offentlig eller privat grunn, uten at andre bestemmelser
om tilbakekalling eller midlertidig oppheving av lisenser berøres.

4.5. Oppfyllelse av plikten til å yte universelle tjenester, i samsvar med samtrafikkdirektivet og
europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember 1995 om anvendelse av vilkår for
tilgang til åpne telenett (ONP) på telefontjenesten(1 ).

4.6. Vilkår som anvendes på operatører med betydelig markedsmakt, som meldt av medlemsstatene i
henhold til samtrafikkdirektivet, beregnet på å sikre samtrafikk eller kontroll med betydelig
markedsmakt.

4.7. Vilkår som gjelder eiendomsretten, i samsvar med fellesskapsretten eller Fellesskapets forpliktelser
overfor tredjestater.

4.8. Krav knyttet til en tjenestes eller et netts kvalitet, tilgjengelighet og varighet, herunder dem som
berører søkerens økonomiske evne, tekniske og forvaltningsmessige kompetanse og vilkår som
fastsetter en minsteperiode for driften, som eventuelt og i samsvar med fellesskapsretten skal
omfatte forpliktelse til å stille til rådighet offentlig tilgjengelige teletjenester og offentlige telenett.

4.9. Særskilte vilkår knyttet til leid samband i samsvar med rådsdirektiv 92/44/EØF av 5. juni 1992 om
anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett på leide samband(2).

Listen over vilkår skal ikke berøre:

� noen andre vilkår som ikke særskilt gjelder telekommunikasjonssektoren,

� tiltak truffet av medlemsstatene i samsvar med krav som berører offentlighetens interesse, anerkjent
av traktaten, særlig artikkel 36 og 56, og som gjelder særlig offentlig moral, offentlig sikkerhet,
herunder politietterforskning, og offentlig orden.

____________

_________________

(1) EFT nr. L 321 av 30.12.1995, s. 6.

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

TIDSPLAN

1997

Juli Formulering av mandatene om harmonisering for frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz

Juli Framgangsmåte ved ettstedshandel for planlagte tjenester i frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og
1.9/2.1 GHz

Juli Avgjørelse av spørsmålet om det begrensende antall frekvenser i frekvensbånd 1.6/2.4 GHz
og 1.9/2.1 GHz innebærer en grense for antallet satellittbaserte telekommunikasjonstjenester
som kan ytes i nevnte bånd i Fellesskapet

September Harmonisering av framgangsmåter for å gi tillatelse i forbindelse med systemer planlagt med
tanke på drift på frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz.

__________________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 7/1999
av 29. januar 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

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 XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
120/98 av 18. desember 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 1997
om samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med henblikk
på å sikre universelle tjenester og samtrafikkevne ved anvendelse
av prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP)(2) skal
innlemmes i avtalen.

Bestemmelsene om tredjestatsaspekter i direktiv 97/33/EF skal
tilpasses for avtalens formål -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XI etter nr. 5ca (europaparlaments- og
rådsvedtak nr. 710/97/EF) skal nytt nr. 5cb lyde:

�5cb. 397 L 0033: Europaparlaments- og rådsdirektiv
97/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk på
telekommunikasjonsområdet med henblikk på å sikre
universelle tjenester og samtrafikkevne ved anvendelse
av prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP) (EFT
L 199 av 26.7.1997, s. 32).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde
med følgende tilpasninger:

a) I artikkel 17 nr. 1 bokstav a) erstattes ordet �traktaten�
med �avtalen�.

b) Med hensyn til  samtrafikk med operatører fra
tredjestater omhandlet i direktivets artikkel 21 skal
følgende gjelde:

1. Med sikte på å oppnå en størst mulig grad av
tilnærming ved anvendelse av ordninger med
tredjestater med hensyn til samtrafikk, skal
avtalepartene utveksle opplysninger som
beskrevet i artikkel 21 nr. 1, og holde samråd i
EØS-komiteen om forhold nevnt i artikkel 21
nr. 2 etter bestemte framgangsmåter som skal
fastsettes av avtalepartene.

2. Når Fellesskapet forhandler med en tredjestat
på grunnlag av artikkel 21 nr. 2 for å oppnå
sammenlignbare rettigheter for sine operatører,
skal det søke å oppnå den samme behandling
for operatører i EFTA-statene.�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

2000/EØS/7/07

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso
__________________

(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 49, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av 18.11.1999, s. 70.

(2) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32).
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/33/EF

av 30. juni 1997

om samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med henblikk på å sikre universelle tjenester og
samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 19. mars 1997, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fra 1. januar 1998 vil adgangen til å yte teletjenester og til
å stille til rådighet telekommunikasjonsinfrastruktur i
Fellesskapet bli liberalisert, med overgangsperioder for visse
medlemsstater. I rådsresolusjon av 7. februar 1994 om
prinsippene for universelle tjenester innen telekommuni-
kasjonssektoren(4) erkjennes det at det for å fremme
utviklingen av teletjenester på fellesskapsplan er nødvendig
å sikre samtrafikk mellom offentlige nett, og under framtidige
konkurranseforhold, samtrafikk mellom ulike operatører
på nasjonalt plan og på fellesskapsplan. 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)(5 ) er det fastsatt harmoniserte
prinsipper for åpen og effektiv tilgang til og bruk av
offentlige telenett og, eventuelt, offentlig tilgjengelige
teletjenester. I rådsresolusjon av 22. juli 1993 om
undersøkelse av situasjonen innen telekommuni-
kasjonssektoren og av behovet for ytterligere utvikling på
telekommunikasjonsmarkedet(6) erkjennes det at tiltak i

forbindelse med tilgang til åpne nett utgjør en hensiktsmessig
ramme for harmonisering av vilkår for samtrafikk. Denne
harmoniseringen er en vesentlig forutsetning for
gjennomføringen av et indre marked for teletjenester som
virker tilfredsstillende. I rådsresolusjon av 18. september
1995 om gjennomføring av de framtidige rammeregler for
teletjenester(7) erkjennes det at opprettholdelse og utvikling
av universelle tjenester samt særskilte regler for samtrafikk
er viktige elementer i disse framtidige rammereglene, og det
fastsettes noen retningslinjer på området.

2) For å gi tjenester til brukere i Fellesskapet samtrafikkevne
fra sluttbruker til sluttbruker er det nødvendig med generelle
rammeregler for samtrafikk med offentlige telenett og offentlig
tilgjengelige teletjenester, uavhengig av hvilken underliggende
teknologi som er anvendt. Rimelige, forholdsmessige og ikke-
diskriminerende vilkår for samtrafikk og samtrafikkevne er
viktige elementer for å fremme utviklingen av åpne og
konkurransepregede markeder.

3) Opphevingen av særretter og eneretter på telekommuni-
kasjonsområdet innebærer at visse eksisterende definisjoner
må revideres. For dette direktivs formål omfatter ikke
teletjenester tjenester i tilknytning til kringkasting av radio
og fjernsyn. Tekniske vilkår, takster, bruks- og leveringsvilkår
som gjelder for samtrafikk, kan være forskjellige fra vilkårene
som gjelder for sluttbruker/nettgrensesnitt.

4) Rammereglene for samtrafikk omfatter de situasjoner der de
sammenkoplede nett brukes til yting av offentlig tilgjengelige
teletjenester i næringsøyemed. Rammereglene for samtrafikk
omfatter ikke tilfeller der et telenett brukes til å yte
teletjenester som er tilgjengelige bare for en særskilt
sluttbruker eller en lukket brukergruppe, men bare tilfeller
der et telenett brukes til yting av offentlig tilgjengelige
tjenester. Sammenkoplede telenett kan være eid av de berørte
parter eller de kan være basert på leide samband og/eller
overføringskapasitet som de berørte parter ikke eier.

5) Når særretter og eneretter til teletjenester og -infrastruktur
er avskaffet i Fellesskapet, kan det bli nødvendig med en
form for godkjenning fra medlemsstatene for å kunne stille
til rådighet telenett eller yte teletjenester. Operatører med
tillatelse til å stille til rådighet offentlige telenett eller yte

(1) EFT nr. C 313 av 24.11.1995, s. 7.

(2) EFT nr. C 153 av 28.5.1996, s. 21.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 14. februar 1996 (EFT nr. C 65 av 4.3.1996,
s. 69), Rådets felles holdning av 18. juni 1996 (EFT nr. C 220 av 29.7.1996,
s. 13) og europaparlamentsbeslutning av 19. september 1996 (EFT nr. C
320 av 28.10.1996, s. 138). Rådsbeslutning av 2. juni 1997.
Europaparlamentsbeslutning av 11. juni 1997.

(4) EFT nr. C 48 av 16.2.1994, s. 1.

(5) EFT nr. L 192 av 24.7.1990, s. 1.

(6) EFT nr. C 213 av 6.8.1993, s. 1.

_________________

(7) EFT nr. C 258 av 3.10.1995, s. 1.

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32 (direktivet
endret ved direktiv 98/61/EF (EFT L 268 av 3.10.1998, s. 37), er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 7/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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offentlig tilgjengelige teletjenester i alle deler av Fellesskapet
bør stå fritt til å forhandle seg fram til avtaler om samtrafikk
på forretningsmessig grunnlag i samsvar med
fellesskapsretten, forutsatt at de nasjonale regulerings-
myndigheter fører tilsyn og om nødvendig griper inn. Det
må sikres tilstrekkelig samtrafikk innen Fellesskapet
mellom visse nett samt samtrafikkevne for tjenester som er
viktige for den sosiale og økonomiske velferden til brukere
i Fellesskapet, særlig faste og mobile offentlige telefonnett
og -tjenester samt leide samband. Med «offentlig» menes i
dette direktiv verken eierskap eller et begrenset antall tilbud
betegnet som «offentlige nett» eller «offentlige tjenester»,
men alle nett eller tjenester som er gjort offentlig tilgjengelige
for tredjemann.

6) Det er nødvendig å fastlegge hvilke operatører som har rett
og plikt til samtrafikk. For å kunne stimulere utvikling av
nye typer teletjenester er det viktig å fremme nye former
for samtrafikk og spesiell nettilknytning på andre punkter
enn de nettermineringspunkter som tilbys flertallet av
sluttbrukerne. En operatørs markedsmakt 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 internasjonale forbindelser, dets tilgang på økonomiske
midler og dets erfaring med å tilby produkter og tjenester
på markedet. Det bør være de nasjonale regulerings-
myndigheter som fastslår hvilke operatører som har
betydelig markedsmakt, idet de tar hensyn til situasjonen
på det relevante markedet.

7) Begrepet universelle tjenester må utvikles i takt med den
teknologiske utvikling, markedsutviklingen og endringer i
brukernes behov. De nye vilkår for yting av universelle
tjenester bør vurderes ved en framtidig revisjon av dette
direktiv.

8) Plikten til å yte universelle tjenester bidrar til å nå
Fellesskapets mål om økonomisk og sosial utjevning samt
geografisk likestilling. I en medlemsstat kan flere enn én
operatør ha plikt t i l  å yte universelle t jenester.
Medlemsstatene bør oppmuntre til at ny teknologi, som
det digitale flertjenestenettet (ISDN), innføres tidlig og på
et så bredt grunnlag som mulig. På sitt nåværende
utviklingstrinn i Fellesskapet er ISDN ikke tilgjengelig for
alle brukere og omfattes ikke av bestemmelsene om
universelle tjenester i dette direktiv. Med tiden bør det
overveies om ISDN bør utgjøre en del av de universelle
tjenestene. Ved beregning av nettokostnaden for universelle
tjenester bør det tas behørig hensyn til kostnader og
inntekter samt til ytre økonomiske faktorer og immaterielle
goder som følger av yting av universelle tjenester, men
beregningen bør ikke hindre den pågående prosess med å
gjenopprette likevekt når det gjelder takstene. Kostnader i

forbindelse med plikten til å yte universelle tjenester bør
beregnes etter oversiktlige metoder. Finansielle bidrag i
forbindelse med deling av plikten til å yte universelle tjenester
bør være atskilt fra samtrafikkavgifter. Når plikt til å yte
universelle tjenester innebærer en urimelig belastning for en
operatør, er det hensiktsmessig å tillate medlemsstatene å
innføre ordninger for deling av nettokostnaden som knytter
seg til plikten til å stille til rådighet et fast offentlig telefonnett
eller en fast offentlig telefontjeneste på universelt grunnlag,
med andre operatører som driver offentlige telenett og/eller
offentlig tilgjengelige telefontjenester. I denne forbindelse
må fellesskapsrettens prinsipper overholdes, særlig
prinsippene om likebehandling og forholdsmessighet, og
traktatens artikkel 100 A nr. 2 må ikke berøres.

9) Det er viktig å fastsette prinsipper som sikrer oversiktlighet,
adgang til opplysninger, likebehandling og lik tilgang, særlig
for operatører med betydelig markedsmakt.

10) Fastsettelsen av takster for samtrafikk er et viktig element
for å bestemme konkurransens struktur og intensitet i
overgangen til et liberalisert marked. Operatører med
betydelig markedsmakt må være i stand til å påvise at deres
samtrafikktakster er fastsatt på grunnlag av objektive kriterier
og overholder prinsippene om oversiktl ighet og
kostnadsorientering, og at de er tilstrekkelig oppdelt med
hensyn til de nett- og tjenesteelementene som ytes.
Offentliggjøringen av en liste over samtrafikktjenester,
-takster og -vilkår øker den nødvendige oversiktlighet og
likebehandling. Beregningen av samtrafikktakstene bør være
fleksibel slik at takstene for eksempel kan variere etter
kapasitet. Takstnivået bør fremme produktiviteten og
nyetablering av effektive og levedyktige operatører på
markedet, og takstene bør verken ligge under det nivå som
på grunnlag av de faktiske kostnadene kan beregnes ut fra
langsiktige differansekostnader og anvendte
kostnadsfordelingsmetoder, eller over det nivå som kan
beregnes etter særkostnadene for å yte den aktuelle
samtrafikktjeneste. Avgifter i forbindelse med samtrafikk
basert på et prisnivå som er nært knyttet til de langsiktige
differansekostnader ved å tilby adgang til samtrafikk, er
egnet til å fremme en hurtig utvikling av et åpent og
konkurransepreget marked.

11) Dersom en operatør med særretter eller eneretter på et annet
område enn telekommunikasjonsområdet også yter
teletjenester, kan regnskapsmessig atskillelse eller strukturell
atskillelse være egnede midler til å hindre konkurranse-
vridende kryss-subsidier, i det minste ved telekommuni-
kasjonsvirksomhet over en viss omsetning. Når en operatør
har betydelig markedsmakt, sikrer t i lstrekkelig
regnskapsmessig atskillelse mellom samtrafikkvirksomhet
og annen virksomhet på telekommunikasjonsområdet at
interne kostnadsoverføringer blir oversiktlige ved at alle
kostnads- og inntektselementer i tilknytning til disse former
for virksomhet framgår.
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12) De nasjonale reguleringsmyndigheter spiller en viktig rolle
når det gjelder å fremme et konkurransepreget marked som
tjener interessene til brukerne i Fellesskapet, og når det
gjelder å sikre tilstrekkelig samtrafikk mellom nett og
samtrafikkevne for tjenester. Tilstrekkelig samtrafikk tar
hensyn til anmodningene fra operatøren som ønsker
samtrafikk, særlig med hensyn til de mest egnede
sammenkoplingspunktene, der hver operatør har ansvaret
for ruting av samtaler og fastsettelse av innbyrdes takster
fram til sammenkoplingspunktet. Forhandlinger om
samtrafikkavtaler kan lettes ved at de nasjonale
reguleringsmyndigheter på forhånd fastsetter visse vilkår i
samsvar med fellesskapsretten og under hensyn til
Kommisjonens anbefalinger om å lette utviklingen av et
virkelig europeisk hjemmemarked, og ved at de angir hvilke
andre områder som skal omfattes av samtrafikkavtaler. I
tilfelle tvist om samtrafikk mellom parter i den samme
medlemsstaten, skal den skadelidte part kunne henvende
seg til den nasjonale reguleringsmyndighet for å få løst
tvisten. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal kunne kreve
at operatører kopler sammen sine anlegg når det kan påvises
at dette er i brukernes interesse.

13) I samsvar med direktiv 90/387/EØF er de grunnleggende
krav som berettiger restriksjoner på tilgang til og bruk av
offentlige telenett eller -tjenester, begrenset til nettets
driftssikkerhet, sikring av nettets integritet, tjenestenes
samtrafikkevne når dette er berettiget, samt eventuelt
datasikring. Begrunnelsene for disse restriksjonene må
offentliggjøres. Bestemmelsene i dette direktiv er ikke til
hinder for at en medlemsstat treffer tiltak som er begrunnet
ut fra hensynene angitt i traktatens artikkel 36 og 56, særlig
ut fra hensynet til offentlig sikkerhet, orden og moral.

14) Felles bruk av anlegg kan være en fordel av
byplanleggingsmessige hensyn samt av miljømessige,
økonomiske eller andre hensyn og bør fremmes av de
nasjonale reguleringsmyndigheter på grunnlag av frivillige
avtaler. Obligatorisk felles bruk av anlegg kan være
hensiktsmessig under visse omstendigheter, men bør ikke
pålegges en operatør før etter en fullstendig, offentlig høring.

15) Nummerforvaltning er et viktig element i forbindelse med
lik tilgang. De nasjonale reguleringsmyndigheter bør ha
ansvaret for å forvalte og kontrollere de nasjonale
nummerplanene, samt for de sider ved teletjenester som er
knyttet til navn og adresser, der det er nødvendig med en
samordning på nasjonalt plan for å sikre effektiv
konkurranse. Når de nasjonale reguleringsmyndigheter
ivaretar disse oppgavene, må de ta hensyn ti l
forholdsmessighetsprinsippet, særlig når det gjelder
eventuelle ti l taks virkning på nettoperatører,
videreforhandlere og forbrukere. Nummeroverførbarhet er
en viktig tjeneste for brukerne og bør innføres snarest mulig.
Nummerplaner bør utvikles etter omfattende samråd med
alle berørte parter og i samsvar med langsiktige europeiske

nummerforvaltningsprinsipper og internasjonale
nummerplaner slik det overveies i Den europeiske post- og
telekonferanse (CEPT). Behovet for nummerforvaltning i
Europa, behovet for felleseuropeiske og nye tjenester samt
samvirket på et stadig mer verdensomspennende
telekommunikasjonsmarked gjør det nødvendig å samordne
nasjonale synspunkter i  samsvar med traktaten i
internasjonale organisasjoner og fora der beslutninger om
nummerforvaltning treffes.

16) I samsvar med direktiv 90/387/EØF må harmoniseringen av
tekniske grensesnitt og vilkår for tilgang baseres på felles
tekniske spesifikasjoner som tar hensyn til internasjonal
standardisering. Det kan være behov for å utvikle nye
europeiske standarder for samtrafikk. I samsvar med
rådsdirektiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske
forskrifter(1) må nye nasjonale standarder ikke utvikles på
områder der harmoniserte europeiske standarder er under
utvikling.

17) I samsvar med direktiv 90/387/EØF må vilkårene for tilgang
til åpne telenett være oversiktlige og offentliggjøres på en
passende måte. Det ble ved nevnte direktiv nedsatt en komité
(ONP-komiteen) som skal bistå Kommisjonen, og fastsatt
en framgangsmåte for samråd med teleoperatører, brukere,
forbrukere, produsenter og tjenesteytere.

18) I tillegg til den klageadgang som er fastsatt i nasjonal
lovgivning eller i fellesskapsretten, er det behov for en enkel
framgangsmåte for løsning av tvister på tvers av
landegrensene som ligger utenfor myndighetsområdet til den
enkelte nasjonale reguleringsmyndighet. Denne
framgangsmåten, som skal innledes på anmodning fra en av
partene i tvisten, bør være hurtig, billig og oversiktlig.

19) For at Kommisjonen effektivt skal kunne overvåke
anvendelsen av dette direktiv, er det nødvendig at
medlemsstatene gir Kommisjonen melding om hvilke
nasjonale myndigheter som vil være ansvarlige for de
oppgaver som fastsettes i dette direktiv, og hvilke operatører
som omfattes av direktivets bestemmelser.

20) Det bør på bakgrunn av den dynamiske utviklingen på dette
området innføres en hurtig framgangsmåte for tilpasning av
enkelte vedlegg til dette direktiv som fullt ut tar hensyn til
medlemsstatenes synspunkter, og som bør omfatte
ONP-komiteen.

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

22) Gjennomføringen av visse forpliktelser må knyttes til datoen
for liberalisering av teletjenester og -infrastruktur, og det

____________________

(1) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8. Direktivet sist endret ved
kommisjonsvedtak 96/139/EF (EFT nr. L 32 av 10.2.1996, s. 31).

(2) EFT nr. C 102 av 4.4.1996, s. 1.
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skal særlig for de berørte medlemsstater fullt ut tas hensyn
til de relevante overgangsperioder samt til om det er
opprettholdt særretter eller eneretter i forbindelse med
direkte samtrafikk mellom nevnte medlemsstaters mobilnett
og faste telenett eller mobilnett i andre medlemsstater. Det
kan innvilges utsettelse for plikten til å sørge for
nummeroverførbarhet dersom Kommisjonen er enig i at
forpliktelsen vil innebære en urimelig belastning for visse
operatører.

23) Dette direktiv er ikke til hinder for at det i forbindelse med
foretak som ikke er etablert i Fellesskapet, i samsvar med
fellesskapsretten og gjeldende internasjonale forpliktelser,
kan treffes ti ltak som har som formål å sikre at
medlemsstatenes borgere får tilsvarende behandling i
tredjestater. Fellesskapsforetak bør i tredjestater nyte godt
av en behandling og en faktisk adgang til markedet som kan
sammenlignes med den behandling og den markedsadgang
som innrømmes borgere fra de berørte stater i
fellesskapssammenheng. Fellesskapet må i forbindelse med
forhandlinger om telekommunikasjon søke å oppnå en
avbalansert flersidig avtale som gir fellesskapsoperatører
faktisk og tilsvarende adgang til markedet i tredjestater.

24) Dette direktivs virkemåte bør vurderes innen
31. desember 1999 særlig for å undersøke omfanget av
plikten til å yte universelle tjenester og tidsplanen for
innføring av nummeroverførbarhet. Situasjonen med
hensyn til samtrafikk med tredjestater bør også vurderes
regelmessig, slik at det kan treffes egnede tiltak.

25) Hovedmålet med samtrafikk mellom nett og samtrafikkevne
for tjenester i Fellesskapet kan ikke nås i tilstrekkelig grad
av medlemsstatene og kan derfor nås bedre av Fellesskapet
gjennom dette direktiv. Det er ønskelig at det i forbindelse
med revisjonen av dette direktiv vurderes om det skal
opprettes en europeisk reguleringsmyndighet, samtidig som
det blant annet tas hensyn til det forberedende arbeid som
Kommisjonen har utført. Når det er oppnådd effektiv
konkurranse på markedet, vil traktatens konkurranseregler
i prinsippet være tilstrekkelige til å gjennomføre en
etterfølgende kontroll av om konkurransen foregår på riktige
vilkår, og nødvendigheten av dette direktiv kan dermed tas
opp til ny vurdering, med unntak av bestemmelsene om
universelle tjenester og løsning av tvister.

26) Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse med forbehold
for traktatens konkurranseregler �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde og mål

I dette direktiv er det fastsatt rammeregler for Fellesskapet med
henblikk på å sikre samtrafikk mellom telenett og særlig
samtrafikkevne for tjenester samt yting av universelle tjenester i
åpne og konkurransepregede markeder.

Direktivet omhandler harmonisering av vilkårene for åpen og
effektiv samtrafikk mellom og tilgang til offentlige telenett og
offentlig tilgjengelige teletjenester.

Artikkel 2

Definisjoner

1. I dette direktiv menes med:

a) «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 for å
få tilgang til andre operatørers tjenester. Tjenester kan ytes
av de berørte parter eller av andre parter som har adgang til
nettet,

b) «offentlige telenett»: telenett som helt eller delvis brukes
til yting av offentlig tilgjengelige teletjenester,

c) «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,

d) «teletjenester»: tjenester som består helt eller delvis i
overføring og ruting av signaler i et telenett, med unntak av
kringkasting (radio og fjernsyn),

e) «brukere»: enkeltpersoner, herunder forbrukere eller
organisasjoner som bruker eller etterspør offentlig
tilgjengelige teletjenester,

f) «særretter», rettigheter som en medlemsstat gir et begrenset
antall foretak ved lov eller forskrift som innenfor et gitt
geografisk område begrenser antall foretak med tillatelse til
å yte en tjeneste eller utøve en virksomhet til to eller flere
etter kriterier som ikke er objektive, forholdsmessige og
sikrer likebehandling, eller som etter andre kriterier enn
dem nevnt ovenfor utpeker flere konkurrerende foretak til
foretak som kan yte en tjeneste eller utøve en virksomhet,
eller gir ett eller flere foretak etter andre kriterier enn dem
nevnt ovenfor rettslige eller lovgivningsmessige fordeler som
i betydelig grad påvirker ethvert annet foretaks mulighet til
å yte den samme tjeneste eller utøve den samme virksomhet
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innenfor det samme geografiske området på vilkår som i all
hovedsak er like,

g) «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.

2. De øvrige definisjonene i direktiv 90/387/EØF får
anvendelse i den grad de er relevante.

Artikkel 3

Samtrafikk på nasjonalt plan og på fellesskapsplan

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å fjerne
eventuelle restriksjoner som hindrer operatører som
medlemsstatene har gitt tillatelse å stille til rådighet offentlige
telenett og yte offentlig tilgjengelige teletjenester, å forhandle seg
fram til samtrafikkavtaler seg imellom i samsvar med
fellesskapsretten. De berørte operatører kan befinne seg i samme
medlemsstat eller i forskjellige medlemsstater. Tekniske og
forretningsmessige ordninger for samtrafikk skal være gjenstand
for avtale mellom de berørte parter, med forbehold for
bestemmelsene i dette direktiv og traktatens konkurranseregler.

2. Medlemsstatene skal sikre tilstrekkelig og effektiv
samtrafikk mellom offentlige telenett oppført i vedlegg I, i den
grad det er nødvendig for å sikre disse tjenesters samtrafikkevne
for alle brukere innen Fellesskapet.

3. Medlemsstatene skal sikre at operatører som
sammenkopler sine anlegg med offentlige telenett og/eller offentlig
tilgjengelige teletjenester som oppført i vedlegg II, til enhver tid
respekterer at de opplysninger som overføres eller lagres, er
fortrolige.

Artikkel 4

Rettigheter og plikter i forbindelse med samtrafikk

1. Operatører med tillatelse til å stille til rådighet offentlige
telenett og/eller å yte offentlig tilgjengelige teletjenester som
oppført i vedlegg II skal ha rett til og, når operatører av denne
kategori anmoder om det, plikt til innbyrdes å forhandle seg fram
til avtaler om samtrafikk med sikte på å yte de aktuelle tjenester,
for å sikre at disse nett stilles til rådighet, og at disse tjenester
ytes i hele Fellesskapet. Den nasjonale reguleringsmyndighet
kan fra sak til sak gi sitt samtykke til at denne plikten begrenses
midlertidig dersom det foreligger teknisk og økonomisk
levedyktige alternativer til den samtrafikk det er anmodet om, og
dersom kostnadene i forbindelse med den samtrafikk det er
anmodet om, ikke står i et rimelig forhold til de disponible midler.
Enhver begrensning av denne art pålagt av en nasjonal
reguleringsmyndighet skal begrunnes fullt ut og offentliggjøres i
samsvar med artikkel 14 nr. 2.

2. Operatører som har tillatelse til å stille til rådighet offentlige
telenett og yte offentlig tilgjengelige teletjenester som oppført i
vedlegg I, og som har betydelig markedsmakt, skal imøtekomme
alle rimelige anmodninger om tilgang til nettet, herunder tilgang til
andre punkter enn de nett-termineringspunkter som tilbys flertallet
av sluttbrukerne.

3. En operatør skal anses å ha betydelig markedsmakt når
foretaket har en andel på mer enn 25 % av et bestemt
telekommunikasjonsmarked i det geografiske området i en
medlemsstat der det har tillatelse til å utøve sin virksomhet.

De nasjonale reguleringsmyndigheter kan likevel bestemme at en
operatør med en markedsandel på under 25 % i det relevante
markedet har betydelig markedsmakt. De kan også bestemme at
en operatør med en markedsandel på mer enn 25 % i det relevante
markedet ikke har betydelig markedsmakt. Det skal i begge tilfeller
tas hensyn til foretakets evne til å påvirke markedsvilkårene, dets
omsetning i forhold til markedets størrelse, 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.

Artikkel 5

Samtrafikk og yting av universelle tjenester

1. Dersom en medlemsstat i samsvar med bestemmelsene i
denne artikkel fastslår at plikten til å yte universelle tjenester
innebærer en urimelig belastning for en operatør, skal den innføre
en ordning for deling av nettokostnaden for plikten til å yte
universelle tjenester med andre operatører som driver offentlige
telenett og/eller offentlig tilgjengelige telefontjenester.
Medlemsstatene skal ta behørig hensyn til prinsippene om
oversiktlighet, likebehandling og forholdsmessighet ved
fastsettelsen av hvilke bidrag som skal betales. Det er bare
offentlige telenett og offentlig tilgjengelige teletjenester som oppført
i vedlegg I del 1 som kan finansieres på denne måten.

2. Bidrag til eventuelle kostnader i forbindelse med plikt til å
yte universelle tjenester kan baseres på en ordning som opprettes
særskilt for dette formål, og som forvaltes av et organ som er
uavhengig av mottakerne, og/eller kan ha form av en tilleggsavgift
som legges til samtrafikktaksten.

3. For å bestemme hvilken eventuell belastning ytingen av
universelle tjenester innebærer, skal operatører med plikt til å yte
universelle tjenester på anmodning fra sin nasjonale
reguleringsmyndighet beregne nettokostnaden i forbindelse med
slik plikt i samsvar med vedlegg III. Beregningen av nettokostnaden
i forbindelse med plikten til å yte universelle tjenester skal
kontrolleres av den nasjonale reguleringsmyndigheten eller et annet
kompetent organ som er uavhengig av teleoperatøren og godkjent
av den nasjonale reguleringsmyndigheten. Resultatene av
kostnadsberegningen og konklusjonene av kontrollen skal være
tilgjengelige for offentligheten i samsvar med artikkel 14 nr. 2.
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4. Når det på grunnlag av beregningen av nettokostnaden nevnt
i nr. 3 er berettiget, skal den nasjonale reguleringsmyndigheten
avgjøre om det skal opprettes en ordning for deling av
nettokostnaden for plikten til å yte universelle tjenester, idet det
tas hensyn til den markedsfordel som eventuelt oppnås av den
operatør som yter universelle tjenester.

5. Dersom det opprettes en ordning for deling av
nettokostnaden i forbindelse med plikten til å yte universelle
tjenester som nevnt i nr. 4, skal de nasjonale regulerings-
myndigheter påse at prinsippene for kostnadsdeling og
opplysninger om den ordning som er brukt, gjøres tilgjengelige
for offentligheten i samsvar med artikkel 14 nr. 2.

De nasjonale reguleringsmyndigheter skal påse at det
offentliggjøres en årsrapport som inneholder den beregnede
kostnaden i forbindelse med plikten til å yte universelle tjenester,
og som angir bidragene fra alle berørte parter.

6. Inntil framgangsmåten beskrevet i nr. 3, 4 og 5 er
gjennomført, skal det gis melding ti l  den nasjonale
reguleringsmyndighet før det innkreves avgifter som skal betales
av en sammenkoplet part, og som omfatter eller utgjør et bidrag
til kostnaden i forbindelse med plikten til å yte universelle
tjenester. Med forbehold for artikkel 17 i dette direktiv skal den
berørte operatør pålegges å redusere avgiftene dersom den
nasjonale reguleringsmyndighet på eget initiativ eller på begrunnet
anmodning fra en av de berørte parter fastslår at de er for høye.
Slike reduksjoner får anvendelse med tilbakevirkende kraft fra
den dato avgiftene innkreves, men tidligst fra 1. januar 1998.

Artikkel 6

Likebehandling og oversiktlighet

Ved samtrafikk med offentlige telenett og offentlig tilgjengelige
teletjenester oppført i vedlegg I som tilbys av operatører som de
nasjonale reguleringsmyndigheter har meddelt har betydelig
markedsmakt, skal medlemsstatene påse at

a) de berørte operatører overholder prinsippet om
likebehandling med hensyn til samtrafikk som tilbys andre.
De skal anvende tilsvarende vilkår under tilsvarende
omstendigheter overfor tilkoplede operatører som yter
tilsvarende tjenester, og skal tilby andre de samme
samtrafikkytelser og opplysninger på samme vilkår og med
samme kvalitet som gjelder for tjenester ytt av dem selv,
deres datterforetak eller deres partnere,

b) alle nødvendige opplysninger og spesifikasjoner på
anmodning gjøres tilgjengelige for operatører som overveier
samtrafikk, for å gjøre det letterer å inngå en avtale;
opplysningene som gis, bør omfatte endringer planlagt for
gjennomføring innen de neste seks måneder, med mindre
noe annet er godkjent av de nasjonale regulerings-
myndigheter,

c) samtrafikkavtaler meldes til vedkommende nasjonale
reguleringsmyndigheter og på anmodning gjøres tilgjengelige
for de interesserte parter, i samsvar med artikkel 14 nr. 2,
med unntak av de deler som omhandler partenes
forretningsstrategi. De nasjonale reguleringsmyndigheter
skal bestemme hvilke deler som omhandler partenes
forretningsstrategi. I alle tilfeller skal nærmere opplysninger
om samtrafikktakster og -vilkår samt om eventuelle bidrag
til kostnadene i forbindelse med plikten til å yte universelle
tjenester gjøres tilgjengelige på anmodning fra interesserte
parter,

d) opplysninger fra en operatør som er interessert i samtrafikk,
brukes bare til det formål de er beregnet på. Slike
opplysninger skal ikke sendes videre til andre avdelinger,
datterforetak eller partnere som slike opplysninger vil gi
konkurransefortrinn.

Artikkel 7

Prinsipper for samtrafikktakster og systemer for føring
av kostnadsregnskap

1. Medlemsstatene skal påse at bestemmelsene i nr. 2-6 får
anvendelse på operatører som driver offentlige telenett og/eller
offentlig tilgjengelige teletjenester oppført i vedlegg I del 1 og 2,
og som de nasjonale reguleringsmyndigheter har meddelt har en
betydelig markedsmakt.

2. Takster for samtrafikk skal følge prinsippene om
oversiktlighet og kostnadsorientering. Det påhviler operatøren
som tilbyr samtrafikk med sine anlegg, å bevise at takstene er
beregnet på grunnlag av de faktiske kostnader, herunder en rimelig
kapitalforrentning. De nasjonale reguleringsmyndigheter kan
anmode en operatør om å framlegge fullstendig dokumentasjon
for sine samtrafikktakster, og eventuelt kreve at takstene tilpasses.
Dette nummer får også anvendelse på operatører oppført i vedlegg
I del 3 som de nasjonale reguleringsmyndigheter har meddelt har
en betydelig markedsmakt på det nasjonale marked for samtrafikk.

3. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal i samsvar med
artikkel 14 nr. 1 sikre at det offentliggjøres et standard-
samtrafikktilbud. Standardsamtrafikktilbudet skal omfatte en
beskrivelse av samtrafikktilbudene, inndelt i enkeltelementer
avhengig av markedssituasjonen, samt de tilhørende vilkår,
herunder takster.

Det kan fastsettes ulike takster og vilkår for samtrafikk for ulike
kategorier operatører som har tillatelse til å stille til rådighet nett
og tjenester, dersom slike forskjeller kan begrunnes objektivt på
grunnlag av den type samtrafikk som stilles til rådighet og/eller
de relevante nasjonale l isensvilkår. De nasjonale
reguleringsmyndigheter skal påse at slike forskjeller ikke medfører
konkurransevridning, og særlig at operatørene anvender de riktige
samtrafikktakster og -vilkår når de tilbyr samtrafikk for sine egne
tjenester eller for tjenestene til sine datterforetak eller partnere, i
samsvar med artikkel 6 bokstav a).
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Den nasjonale reguleringsmyndighet skal ha mulighet til å pålegge
endringer i standardsamtrafikktilbudet, når dette er berettiget.

Vedlegg IV inneholder en liste over eksempler på elementer som
kan inngå i utarbeidingen av samtrafikktakster, takststrukturer
og takstelementer. Dersom en operatør foretar endringer i det
offentliggjorte standardsamtrafikktilbudet, kan tilpasninger som
kreves av den nasjonale reguleringsmyndighet, ha tilbakevirkende
kraft fra den dato endringen innføres.

4. Samtrafikktakster skal i samsvar med fellesskapsretten være
tilstrekkelig oppdelt, slik at den som anmoder om samtrafikk,
ikke pålegges å betale for noe som strengt tatt ikke er knyttet til
den tjenesten det anmodes om.

5. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
15 utarbeide anbefalinger om systemer for føring av
kostnadsregnskap og atskilte regnskaper i forbindelse med
samtrafikk. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal påse at de
systemene for føring av kostnadsregnskap som de berørte
operatører bruker, oppfyller kravene i denne artikkel og er
dokumentert på et tilstrekkelig detaljert nivå, som angitt i
vedlegg V.

De nasjonale reguleringsmyndigheter skal påse at en beskrivelse
av systemet for føring av kostnadsregnskap som viser de viktigste
kostnadskategoriene og reglene som brukes ved fordelingen av
kostnadene i forbindelse med samtrafikk, gjøres tilgjengelig på
anmodning. Den nasjonale reguleringsmyndighet eller et annet
kompetent organ som er uavhengig av telekommunikasjons-
operatøren og godkjent av den nasjonale reguleringsmyndighet,
skal kontrollere at systemet for føring av kostnadsregnskap
overholdes. Det skal årlig offentliggjøres en erklæring om hvorvidt
systemet overholdes.

6. Når det anvendes takster for deling av kostnaden i
forbindelse med plikten til å yte universelle tjenester, som
beskrevet i artikkel 5, skal de være oppdelt og angis atskilt.

Artikkel 8

Regnskapsmessig atskillelse og økonomiske rapporter

1. Medlemsstatene skal kreve av operatører som stiller til
rådighet offentlige telenett og/eller offentlig tilgjengelige
teletjenester, og som har særretter eller eneretter i forbindelse
med yting av tjenester i andre sektorer i den samme eller en annen
medlemsstat, at de fører atskilte regnskaper for tele-
kommunikasjonsvirksomheten, i samme omfang som det ville ha
vært nødvendig dersom den aktuelle telekommunikasjons-
virksomhet ble utøvd av rettslig uavhengige foretak, slik at alle

kostnads- og inntektselementer i forbindelse med deres
telekommunikasjonsvirksomhet framgår, med tilhørende
beregningsgrunnlag og en detaljert beskrivelse av metodene som
er brukt, herunder en spesifisert inndeling av anleggsmidler og
strukturelle kostnader, eller at de holder telekommuni-
kasjonsvirksomheten utskilt strukturelt.

Medlemsstatene kan velge ikke å anvende kravene nevnt i første
ledd på disse operatørene dersom deres årlige omsetning på
telekommunikasjonsområdet i Fellesskapet ligger under grensen
oppført i vedlegg VI del 1.

2. Medlemsstatene skal kreve av operatører som driver
offentlige telenett og/eller offentlig tilgjengelige teletjenester som
oppført i vedlegg I del 1 og 2, som de nasjonale regulerings-
myndigheter har meddelt har betydelig markedsmakt, som stiller
til rådighet offentlige telenett og/eller teletjenester som er
tilgjengelige for brukere, og som yter samtrafikktjenester til andre
operatører, at de fører atskilte regnskaper på den ene side for sin
virksomhet i forbindelse med samtrafikk, som omfatter både
samtrafikktjenester som ytes internt, og samtrafikktjenester som
ytes til andre, og på den annen side for annen virksomhet, slik at
alle kostnads- og inntektselementer framgår, med tilhørende
beregningsgrunnlag og en detaljert beskrivelse av metodene som
er brukt, herunder en spesifisert inndeling av anleggsmidler og
strukturelle kostnader.

Medlemsstatene kan velge ikke å anvende kravene nevnt i første
ledd på disse operatørene dersom deres årlige omsetning på
telekommikasjonsområdet i medlemsstatene ligger under grensen
oppført i vedlegg VI del 2.

3. Operatører som stiller til rådighet offentlige telenett og/eller
offentlig tilgjengelige teletjenester, skal på anmodning omgående
oversende økonomiske opplysninger t i l  sin nasjonale
reguleringsmyndighet på det detaljnivå som kreves. De nasjonale
reguleringsmyndigheter kan offentliggjøre slike opplysninger som
kan bidra til et åpent og konkurransepreget marked, idet det tas
hensyn til forretningshemmeligheter.

4. De økonomiske rapportene til operatører som stiller til
rådighet offentlige telenett og/eller offentlig tilgjengelige
teletjenester, skal utarbeides, oversendes til uavhengig revisjon og
offentliggjøres. Revisjonen skal foretas i samsvar med de relevante
regler i nasjonal lovgivning.

Første ledd får også anvendelse på de atskilte regnskaper som
kreves i nr. 1 og 2.
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Artikkel 9

De nasjonale reguleringsmyndigheters alminnelige
ansvar

1. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal fremme og sikre
tilstrekkelig samtrafikk i alle brukeres interesse og ivareta sitt
ansvar på en måte som gir størst mulig kostnadseffektivitet og
størst mulige fordeler for sluttbrukerne. De nasjonale
reguleringsmyndigheter skal særlig ta hensyn til:

� behovet for å sikre tilfredsstillende kommunikasjon mellom
sluttbrukere,

� behovet for å fremme et konkurransepreget marked,

� behovet for å sikre en god og egnet utvikling av et
harmonisert europeisk telekommunikasjonsmarked,

� behovet for å samarbeide med de tilsvarende myndigheter
i andre medlemsstater,

� behovet for å fremme etableringen og utviklingen av
transeuropeiske nett og tjenester, samtrafikk mellom
nasjonale nett, samtrafikkevne for tjenester samt tilgang til
slike nett og tjenester,

� prinsippene om likebehandling (herunder lik tilgang) og
forholdsmessighet,

� behovet for å opprettholde og utvikle universelle tjenester.

2. De alminnelige vilkår som den nasjonale
reguleringsmyndighet har fastsatt på forhånd, skal offentliggjøres
i samsvar med artikkel 14 nr. 1.

Særlig i forbindelse med samtrafikk mellom operatører oppført
i vedlegg II

� kan de nasjonale reguleringsmyndigheter fastsette
forhåndsvilkår på områdene oppført i vedlegg VII del 1,

� skal de nasjonale reguleringsmyndigheter oppmuntre til at
samtrafikkavtalene omfatter forholdene oppført i vedlegg
VII del 2.

3. For å oppfylle målene nevnt i nr. 1 kan de nasjonale
reguleringsmyndigheter til enhver tid gripe inn på eget initiativ,
og de skal gjøre det dersom en av partene anmoder om det, for å
angi forhold som må omfattes av en samtrafikkavtale, eller for å
fastsette særlige vilkår som må oppfylles av en eller flere av
partene i en slik avtale. De nasjonale reguleringsmyndigheter
kan unntaksvis kreve at det gjøres endringer i samtrafikkavtaler
som allerede er inngått, dersom det er nødvendig for å sikre
effektiv konkurranse og/eller samtrafikkevne for tjenester som
brukere anvender.

Vilkår fastsatt av den nasjonale reguleringsmyndighet kan blant
annet omfatte vilkår beregnet på å sikre effektiv konkurranse,
tekniske vilkår, takster, leverings- og bruksvilkår, vilkår når det
gjelder overholdelse av relevante standarder, overholdelse av
grunnleggende krav, miljøvern og/eller opprettholdelse av en
tjenestes kvalitet i alle ledd.

Den nasjonale reguleringsmyndighet kan til enhver tid på eget
initiativ, eller dersom en av partene anmoder om det, også fastsette
tidsfrister for når forhandlinger om samtrafikk må være fullført.
Dersom det ikke er oppnådd noen avtale innen tidsfristen, skal
den nasjonale reguleringsmyndighet treffe tiltak for å få i stand en
avtale etter framgangsmåter fastsatt av nevnte myndighet.
Framgangsmåtene skal være åpne for offentlig innsyn i samsvar
med artikkel 14 nr. 2.

4. Dersom en operatør med tillatelse til å stille til rådighet
offentlige telenett eller offentlig tilgjengelige teletjenester inngår
samtrafikkavtaler med andre, skal den nasjonale
reguleringsmyndighet ha rett til å kontrollere alle slike
samtrafikkavtaler i sin helhet.

5. I tilfelle tvist om samtrafikk mellom operatører i en
medlemsstat skal den nasjonale reguleringsmyndighet i denne
medlemsstaten på anmodning fra en av partene treffe tiltak for å
løse tvisten innen seks måneder fra anmodningen ble gjort. Ved
løsning av tvisten skal det tas behørig hensyn til begge parters
berettigede interesser.

I den forbindelse skal den nasjonale reguleringsmyndighet blant
annet ta hensyn til

� brukerinteressen,

� lovgivningsmessige forpliktelser eller byrder som er pålagt
partene,

� at det er ønskelig å fremme nye markedstilbud og tilby
brukere en lang rekke teletjenester på nasjonalt plan og på
fellesskapsplan,

� tilgjengeligheten av teknisk og økonomisk levedyktige
alternativer til den samtrafikk det er anmodet om,

� at det er ønskelig å sikre like tilgangsordninger,

� behovet for å opprettholde offentlige telenetts integritet og
tjenesters samtrafikkevne,

� anmodningens art sett i forhold til de disponible midler for
å imøtekomme anmodningen,

� partenes relative markedsstilling,

� offentlighetens interesse (f.eks. miljøvern),
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� fremme av konkurranse,

� behovet for å opprettholde universelle tjenester.

Den nasjonale reguleringsmyndighets vedtak i denne sak skal
offentliggjøres etter nasjonale framgangsmåter. De berørte parter
skal gi en utførlig begrunnelse for vedtaket.

6. I tilfeller der operatører med tillatelse til å stille til rådighet
offentlige telenett og/eller offentlig tilgjengelige teletjenester ikke
har sammenkoplet sine anlegg, skal de nasjonale
reguleringsmyndigheter i samsvar med forholdsmessighets-
prinsippet og i brukernes interesse som en siste mulighet kunne
pålegge de berørte operatører å sammenkople sin anlegg for å
verne grunnleggende offentlige interesser og eventuelt kunne
fastsette samtrafikkvilkår.

Artikkel 10

Grunnleggende krav

For dette direktivs formål og uten at det berører tiltak som
eventuelt treffes i samsvar med artikkel 3 nr. 5 og artikkel 5 nr. 3
i direktiv 90/387/EØF, får de grunnleggende krav angitt i artikkel
3 nr 2 i direktiv 90/387/EØF anvendelse på samtrafikk med
offentlige telenett og/eller offentlig tilgjengelige teletjenester som
angitt i bokstav a)-d) i denne artikkel.

Dersom den nasjonale reguleringsmyndighet pålegger vilkår basert
på grunnleggende krav i samtrafikkavtaler, skal disse vilkår
offentliggjøres som fastsatt i artikkel 14 nr. 1.

a) Driftssikkerhet i nettet: Medlemstatene skal treffe alle
nødvendige tiltak for å sikre at tilgjengeligheten av offentlige
telenett og offentlig tilgjengelige teletjenester opprettholdes
i tilfelle av et katastrofalt nettsammenbrudd eller i
eksepsjonelle tilfeller av force majeure, f.eks. ekstreme
værforhold, jordskjelv, oversvømmelse, lynnedslag eller
brann.

I tilfelle omstendighetene nevnt i første ledd skulle inntreffe,
skal de berørte organer gjøre sitt ytterste for å opprettholde
tjenesten på høyeste nivå for å overholde de prioriteringer
som fastsettes av vedkommende nasjonale myndigheter.

Nødvendigheten av å oppfylle disse krav skal ikke være en
gyldig grunn for å nekte å forhandle om samtrafikkvilkår.

Dessuten skal den nasjonale reguleringsmyndighet påse at
eventuelle vilkår for samtrafikk som er knyttet til nettenes
sikkerhet i forbindelse med risiko for ulykker, er
forholdsmessige og ikke-diskriminerende, samt at de er
basert på objektive kriterier som er fastsatt på forhånd.

b) Sikring av nettets integritet: Medlemsstatene skal treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre offentlige telenetts integritet.

Nødvendigheten av å sikre nettets integritet er ikke en gyldig
grunn for å nekte å forhandle om samtrafikkvilkår. Den
nasjonale reguleringsmyndighet skal påse at alle vilkår for
samtrafikk knyttet til vern av nettets integritet er
forholdsmessige og ikke-diskriminerende, samt at de er
basert på objektive kriterier som er fastsatt på forhånd.

c) Tjenesters samtrafikkevne: Medlemsstatene kan pålegge
vilkår i  samtrafikkavtaler for å sikre t jenesters
samtrafikkevne, herunder vilkår beregnet på å sikre
tilfredsstillende kvalitet i alle ledd. Slike vilkår kan omfatte
gjennomføring av særskilte tekniske standarder eller
spesifikasjoner eller av regler som markedsdeltakerne har
avtalt.

d) Datasikring: Medlemsstatene kan pålegge vilkår i
samtrafikkavtaler med henblikk på datasikring, i den grad
det er nødvendig for å sikre overholdelse av aktuelle
bestemmelser om datasikring fastsatt i eller i henhold til
lov, herunder sikring av persondata, fortrolig behandling,
overføring eller lagring av opplysninger samt vern av
privatlivets fred, i samsvar med fellesskapsretten.

Artikkel 11

Samlokalisering og felles bruk av anlegg

Dersom en operatør som stiller til rådighet offentlige telenett og/
eller offentlig tilgjengelige teletjenester i henhold til nasjonal
lovgivning, har rett til å etablere anlegg på, over eller under offentlig
eller privat grunn eller kan benytte seg av en framgangsmåte for
ekspropriasjon eller bruk av eiendom, skal de nasjonale
reguleringsmyndigheter oppmuntre til at slike anlegg og/eller slik
eiendom brukes i fellesskap med andre operatører som stiller til
rådighet telenett og offentlig tilgjengelige tjenester, særlig dersom
grunnleggende krav hindrer andre operatører i å få adgang til
realistiske alternativer.

Avtaler om samlokalisering eller felles bruk av anlegg skal vanligvis
være gjenstand for forretningsmessige og tekniske avtaler mellom
de berørte parter. Den nasjonale reguleringsmyndighet kan gripe
inn for å løse tvister, som fastsatt i artikkel 9.

Medlemsstatene kan pålegge ordninger for felles bruk av anlegg
og/eller eiendom (herunder fysisk samlokalisering) bare etter en
offentlig høring av rimelig varighet der alle interesserte parter må
gis mulighet til å framlegge sine synspunkter. Slike ordninger kan
omfatte regler for fordeling av kostnadene i forbindelse med felles
bruk av anlegg og/eller eiendom.

Artikkel 12

Nummerforvaltning

1. Medlemsstatene skal sikre at det stilles til rådighet et
tilstrekkelig antall numre og nummerserier for alle offentlig
tilgjengelige teletjenester.
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2. For å sikre full samtrafikkevne for nett og tjenester på
europeisk plan skal medlemsstatene i samsvar med traktaten
treffe alle nødvendige tiltak for å sikre samordning av sine
nasjonale standpunkter i internasjonale organisasjoner og fora
der det treffes beslutninger om nummerforvaltning, idet det tas
hensyn til den mulige framtidige utvikling av nummerforvaltning
i Europa.

3. Medlemsstatene skal påse at nasjonale nummerplaner for
telekommunikasjon kontrolleres av den nasjonale
reguleringsmyndighet for å garantere uavhengighet av operatører
som stiller til rådighet telenett eller teletjenester, og for å lette
nummeroverførbarhet. For å sikre effektiv konkurranse skal de
nasjonale reguleringsmyndigheter påse at framgangsmåtene for
tildeling av enkeltnumre og/eller nummerserier er oversiktlige,
upartiske og gjennomføres til rett tid, og at tildelingen skjer på en
objektiv, ikke-diskriminerende og oversiktlig måte. De nasjonale
reguleringsmyndigheter kan fastsette vilkår for anvendelsen av
visse prefikser eller kortnumre, særlig der disse benyttes til
tjenester av allmenn samfunnsmessig interesse (f.eks.
fritelefontjenester, kioskdebiterte tjenester, opplysningstjenester
eller nødmeldingstjenester), eller for å sikre lik tilgang.

4. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal påse at
hovedelementene i de nasjonale nummerplanene og alle senere
tillegg til eller endringer av dem offentliggjøres i samsvar med
artikkel 14 nr. 1, bare underlagt begrensninger pålagt av hensyn
til statens sikkerhet.

5. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal fremme innføring
snarest mulig av den ordning med nummeroverførbarhet som
innebærer at sluttbrukere som anmoder om det, kan beholde sitt
nummer/sine numre på det faste telefonnettet på et bestemt sted
uavhengig av hvilken operatør som yter tjenesten, og skal sikre
at denne ordningen i det minste er tilgjengelig i alle større
befolkningssentra innen 1. januar 2003.

For å sikre at de gebyrer forbrukerne skal betale, er rimelige, skal
de nasjonale reguleringsmyndigheter påse at takstene for
samtrafikk i forbindelse med denne ordningen er rimelige.

6. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at
nummerplaner og framgangsmåter for nummerforvaltning
anvendes slik at det gir rettferdig og lik behandling til alle som
yter offentlig tilgjengelige teletjenester. Medlemsstatene skal
særlig påse at en operatør som er tildelt en bestemt nummerserie,
unngår ubegrunnet forskjellsbehandling i forbindelse med de
nummerserier som brukes til å gi tilgang til andre teleoperatørers
tjenester.

Artikkel 13

Tekniske standarder

1. Uten at det berører artikkel 5 nr. 3 i direktiv 90/387/EØF,
der det er fastsatt at gjennomføringen av bestemte europeiske

standarder kan gjøres obligatorisk, skal de nasjonale
reguleringsmyndigheter sikre at operatører som stiller til rådighet
offentlige telenett eller offentlig tilgjengelige teletjenester, fullt ut
tar hensyn til de standarder som i De Europeiske Fellesskaps
Tidende er oppført som egnet for samtrafikkformål.

Dersom slike standarder ikke foreligger, skal de nasjonale
reguleringsmyndigheter oppmuntre til at det stilles til rådighet
tekniske grensesnitt for samtrafikk i samsvar med standardene
eller spesifikasjonene oppført nedenfor:

� standarder vedtatt av de europeiske standardiseringsorganer
som Det europeiske standardiseringsinstituttet for
telekommunikasjoner (ETSI) eller Den europeiske
standardiseringsorganisasjonen/Den europeiske komité for
elektroteknisk standardisering (CEN/CENELEC), eller
dersom slike standarder ikke foreligger,

� internasjonale standarder eller anbefalinger vedtatt av Den
internasjonale teleunion (ITU), Den internasjonale
standardiseringsorganisasjon (ISO) eller Den internasjonale
elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC), eller
dersom slike standarder ikke foreligger,

� nasjonale standarder.

2. Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
15 om nødvendig anmode de europeiske standardiseringsorganer
om å utarbeide standarder for samtrafikk og tilgang. Henvisninger
til standarder for samtrafikk og tilgang kan offentliggjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende i samsvar med artikkel 5 i direktiv
90/387/EØF.

Artikkel 14

Offentliggjøring av og adgang til opplysninger

1. Når det gjelder opplysningene omhandlet i artikkel 7 nr. 3,
artikkel 9 nr. 2, artikkel 10 og artikkel 12 nr. 4, skal de nasjonale
reguleringsmyndigheter sikre at ajourførte opplysninger
offentliggjøres på en slik måte at de er lett tilgjengelige for
interesserte parter. Det skal bekjentgjøres i den berørte
medlemsstats offisielle lysingsblad hvordan disse opplysninger
offentliggjøres.

2. Når det gjelder opplysningene omhandlet i artikkel 4 nr. 1,
artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 5, artikkel 6 bokstav c) og artikkel 9
nr. 3, skal de nasjonale reguleringsmyndigheter sikre at ajourførte
opplysninger nevnt i disse artiklene gjøres gratis tilgjengelige på
anmodning fra de interesserte parter innenfor normal arbeidstid.
Det skal bekjentgjøres i den berørte medlemsstats offisielle
lysingsblad når og hvor disse opplysninger er tilgjengelige.

3. Medlemsstatene skal innen 1. januar 1998 og deretter
umiddelbart ved enhver endring underrette Kommisjonen om
hvordan opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 gjøres tilgjengelige.
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Kommisjonen skal regelmessig offentliggjøre en tilsvarende
henvisning til slike meldinger i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 15

Framgangsmåten for den rådgivende komité

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt i henhold til
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 90/387/EØF, heretter kalt
«ONP-komiteen».

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet, om nødvendig ved avstemning, innen en frist som lederen
kan fastsette etter hvor mye saken haster,

3. Uttalelsen skal protokollføres; i til legg skal hver
medlemsstat ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt
protokollført.

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.

Artikkel 16

Framgangsmåte for forskriftskomiteen

1. Følgende framgangsmåte skal anvendes for saker som
omfattes av artikkel 19, uten hensyn til bestemmelsene i
artikkel 15.

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

3. 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 17

Framgangsmåte for løsning av tvister mellom operatører
som driver virksomhet med tillatelse fra forskjellige

medlemsstater

1. Med forbehold for

a) ethvert tiltak som Kommisjonen eller en medlemsstat kan
treffe i henhold til traktaten,

b) rettighetene som den part som innleder framgangsmåten i
nr. 2 og 3, de berørte operatører eller enhver annen part har
i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning,

skal framgangsmåten omhandlet i nr. 2 og 3 kunne anvendes for å
løse samtrafikktvister mellom operatører som driver virksomhet
med tillatelse fra forskjellige medlemsstater, dersom en slik tvist
ikke hører inn under ansvarsområdet til en enkelt nasjonal
reguleringsmyndighet som utøver sin myndighet i samsvar med
artikkel 9.

2. Enhver part som ønsker å framsette klage overfor en annen
operatør i forbindelse med samtrafikk, kan framsette klagen for
den nasjonale reguleringsmyndigheten i den medlemsstaten som
har gitt tillatelsen til den operatøren klagen er rettet mot. Den
nasjonale reguleringsmyndigheten skal treffe tiltak for å løse tvisten
etter framgangsmåtene og innenfor fristene fastsatt i artikkel 9
nr. 5.

3. Dersom det er flere samtidige tvister mellom de samme to
operatører, skal de berørte nasjonale reguleringsmyndigheter på
anmodning fra en av partene i tvistene samordne sitt arbeid for å
løse tvistene, i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 9 nr.
1, innen seks måneder etter at sakene ble framlagt. Løsningene
skal i samsvar med fellesskapsretten uttrykke en rimelig balanse
mellom begge parters rettmessige interesser og være i samsvar
med samtrafikkreglene i de berørte medlemsstater.

Artikkel 18

Meldinger

1. Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale
reguleringsmyndigheter har til rådighet de nødvendige midler til å
ivareta sine oppgaver i henhold til dette direktiv, og skal innen
31. januar 1997 meddele Kommisjonen hvilke nasjonale
reguleringsmyndigheter som er ansvarlige for nevnte oppgaver.

2. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal innen 31. januar
1997 og deretter umiddelbart ved enhver endring meddele
Kommisjonen navnene på de operatører

� som har plikt til å yte universelle tjenester og må stille til
rådighet de offentlige telenett og offentlig tilgjengelige
teletjenester oppført i vedlegg I del 1, og som har tillatelse
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til direkte å innkreve et bidrag til nettokostnadene for
universelle tjenester etter framgangsmåten i artikkel 5 nr. 2,

� som er underlagt dette direktivs bestemmelser om
operatører med betydelig markedsmakt,

� som omfattes av vedlegg II.

Kommisjonen kan anmode de nasjonale reguleringsmyndigheter
om å begrunne hvorfor de har fastsatt at en operatør har eller ikke
har betydelig markedsmakt.

3. Kommisjonen skal offentliggjøre navnene nevnt i nr. 2 i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 19

Tekniske tilpasninger

Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16
vedta nødvendige endringer for å tilpasse direktivets vedlegg IV,
V og VII til den seneste teknologiske utvikling eller til endringer
i markedet og forbrukernes etterspørsel.

Artikkel 20

Utsettelse av visse forpliktelser

1. Utsettelse av forpliktelsene i henhold til artikkel 3 nr. 1
og 2, artikkel 4 nr. 1 og 2 og artikkel 9 nr. 1 og 3, dersom disse
forpliktelser direkte berører samtrafikk mellom mobilnett i
medlemsstaten og faste telenett eller mobilnett i andre
medlemsstater, og i henhold til artikkel 5 skal gis de medlemsstater
nevnt i rådsresolusjon av 22. juli 1993 og av 22. desember 1994
som har rett til en ytterligere overgangsperiode for liberalisering
av teletjenester, i det tidsrom og i den utstrekning de benytter seg
av slike overgangsperioder. Medlemsstatene skal underrette
Kommisjonen om de vil gjøre bruk av denne muligheten.

2. Det kan anmodes om utsettelse av forpliktelser i henhold
til artikkel 12 nr. 5 dersom den berørte medlemsstat kan bevise at
forpliktelsene vil medføre en for stor byrde for visse operatører
eller grupper av operatører. Medlemsstaten skal underrette
Kommisjonen om grunnene for å anmode om utsettelse, på
hvilken dato kravene kan bli oppfylt, og hvilke tiltak som vil bli
truffet for å overholde denne fristen. Kommisjonen skal vurdere
anmodningen, idet den tar hensyn til den særlige situasjonen i
den berørte medlemsstat samt behovet for å sikre en enhetlig
rettstilstand på fellesskapsplan, og skal underrette medlemsstaten
om den anser at den særlige situasjonen i medlemsstaten gir
grunnlag for en utsettelse, og i så fall hvor lenge en slik utsettelse
er berettiget.

Artikkel 21

Samtrafikk med operatører fra tredjestater

1. Medlemsstatene kan underrette Kommisjonen om alle
problemer av allmenn art som operatører i Fellesskapet møter
juridisk eller faktisk i forbindelse med samtrafikk med operatører
fra tredjestater, og som medlemsstatene har fått kjennskap til.

2. Når Kommisjonen underrettes om slike problemer, kan den
om nødvendig framlegge for Rådet forslag til et egnet mandat for
å forhandle om sammenlignbare rettigheter i disse tredjestater for
operatører i Fellesskapet. Rådet skal treffe sin beslutning med
kvalifisert flertall.

3. Tiltak truffet i henhold til nr. 2 berører ikke Fellesskapets
og medlemsstatenes forpliktelser i henhold til relevante
internasjonale avtaler.

Artikkel 22

Ny gjennomgåelse

1. Kommisjonen skal innen 31. desember 1997 og deretter
regelmessig rapportere til Europaparlamentet og Rådet om hvilke
rettigheter operatører i Fellesskapet har til å etablere samtrafikk
i tredjestater.

2. Kommisjonen skal undersøke og regelmessig framlegge rap-
port for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av dette
direktiv, første gang innen 31. desember 1999. For dette formål
kan Kommisjonen anmode om opplysninger fra medlemsstatene.

I rapporten skal det vurderes hvilke bestemmelser i dette direktiv
som bør tilpasses i lys av utviklingen på markedet, den
teknologiske utvikling og endringer i forbrukernes etterspørsel,
særlig

a) når det gjelder bestemmelsene i artikkel 5,

b) med henblikk på å bekrefte tidsfristen i artikkel 12 nr. 5.

Kommisjonen skal i rapporten dessuten undersøke tilleggsverdien
ved å opprette en europeisk reguleringsmyndighet som skal utføre
de oppgaver som det viser seg kan ivaretas bedre på
fellesskapsplan.

Artikkel 23

Gjennomføring av dette direktiv

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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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 24

Direktivets ikrafttredelse

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

Artikkel 25

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. juni 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES A. NUIS

President Formann
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VEDLEGG I

OFFENTLIGE TELENETT OG OFFENTLIG TILGJENGELIGE TELETJENESTER AV
SÆRLIG BETYDNING

(som omhandlet i artikkel 3 nr. 2)

Følgende offentlige telenett og offentlig tilgjengelige teletjenester anses for å være av særlig betydning på
europeisk plan.

Operatører med en betydelig markedsmakt som stiller til rådighet de offentlige telenett og/eller offentlig
tilgjengelige tjenester som er nevnt nedenfor, har som angitt i artikkel 4 nr. 2 og i artikkel 6 og 7 særlige
forpliktelser i forbindelse med samtrafikk og tilgang.

Del 1

Det faste offentlige telefonnett

Med «det faste offentlige telefonnett» menes det offentlige svitsjede telenettet som er beregnet på
overføring av tale og audioinformasjon (3,1 kHz båndbredde) mellom nett-tilkoplingspunkter med fast
plassering, f.eks.:

� taletelefoni,
� telefaksmeddelelser (gruppe III), i samsvar med ITU-T-rekommandasjonene i «T-serien»,
� dataoverføring i talebåndet via modemer med en overføringshastighet på minst 2 400 bit/s, i samsvar

med ITU-T-rekommandasjonene i «V-serien».

Adgang til sluttbrukerens nett-termineringspunkt oppnås via ett eller flere numre som inngår i den
nasjonale nummerplan.

Telefontjenester på det faste offentlige telefonnett i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
95/62/EF av 13. desember 1995 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på
telefontjenesten(1).

Med «telefontjenester på det faste offentlige telefonnett» menes at sluttbrukere med fast plassering
tilbys en tjeneste som består av etablering eller mottaking av nasjonale og internasjonale anrop, og som
kan omfatte adgang til nødmeldingstjenester (112-tjenester), sentralbordtjenester, opplysningstjenester,
offentlige betalingstelefoner, tilbud om tjenester som ytes på særlige vilkår, og/eller tilbud om spesialutstyr
for funksjonshemmede eller abonnenter med særlige sosiale behov.

Adgang til sluttbrukeren oppnås via ett eller flere numre i den nasjonale nummerplanen.

Del 2

Tjenester på leide samband

Med «leide samband» menes telekommunikasjonsinstallasjoner som gir transparent overføringskapasitet
mellom nett-termineringspunkter, og som ikke omfatter brukerkontrollert svitsjing (svitsjefunksjoner
som brukeren kan kontrollere som en del av det leverte leide samband). Leide samband kan omfatte
systemer som gir mulighet for fleksibel anvendelse av båndbredden i det leide samband, f.eks. visse

_________________

(1) EFT nr. L 321 av 30.12.1995, s. 6.
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funksjoner for ruting og styring.

Del 3

Offentlige mobiltelefonnett

Et offentlig mobiltelefonnett er et offentlig telefonnett der nett-termineringspunkter ikke er knyttet til en
fast plassering.

Offentlige mobiltelefontjenester

Med «offentlig mobiltelefontjeneste» menes en telefontjeneste som helt eller delvis består i etablering av
radioforbindelser til en mobilbruker, og som helt eller delvis gjør bruk av et offentlig mobiltelefonnett.
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________
VEDLEGG II

OPERATØRER MED RETT OG PLIKT TIL INNBYRDES Å FORHANDLE SEG FRAM TIL
AVTALER OM SAMTRAFIKK FOR Å SIKRE TJENESTER PÅ FELLESSKAPSPLAN

(som omhandlet i artikkel 4 nr. 1)

Dette vedlegg omfatter de operatører som tilbyr brukerne svitsjede og ikke-svitsjede overførings-
tjenestefunksjoner som er en forutsetning for andre teletjenester.

Operatørene i kategoriene nedenfor har både rett og plikt til samtrafikk med hverandre, i samsvar med
artikkel 4 nr. 1. Samtrafikk mellom disse operatører er i tillegg underlagt tilsyn av de nasjonale
reguleringsmyndigheter i henhold til artikkel 9 nr. 2. Det kan for disse kategorier operatører gjelde særlige
samtrafikktakster og -vilkår i samsvar med artikkel 7 nr. 3.

1. Operatører som stiller til rådighet offentlige svitsjede faste telenett og/eller mobilnett og/eller offentlig
tilgjengelige teletjenester, og som dermed styrer adgangen til ett eller flere nett-termineringspunkter
som har ett eller flere selvstendige numre i den nasjonale nummerplan. (Se merknader nedenfor).

2. Operatører som stiller til rådighet leide samband til nett-termineringspunkter hos brukere.

3. Operatører som i en medlemsstat har tillatelse til å stille til rådighet internasjonale telekretsløp
mellom Fellesskapet og tredjestater, og som for dette formål har særretter eller eneretter.

4. Operatører som yter teletjenester, og som i denne kategori har tillatelse til å etablere samtrafikk etter
de relevante nasjonale framgangsmåter for utstedelse av lisenser.

Merknader

Med «styrer adgangen til et nett-termineringspunkt» menes muligheten til å styre hvilke teletjenester
sluttbrukeren på dette nett-termineringspunkt har adgang til, og/eller muligheten til å nekte andre
tjenesteytere adgang til sluttbrukeren på dette nett-termineringspunkt.

Dette kan f.eks. innebære eierskap eller kontroll over den fysiske forbindelsen til sluttbrukeren (på det
faste telenettet eller på mobilnettet) og/eller mulighet til å endre eller inndra det eller de nasjonale numre
som er nødvendig(e) for å opprette forbindelse til en sluttbrukers nett-termineringspunkt.
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_________

VEDLEGG III

BEREGNING AV KOSTNADENE I FORBINDELSE MED PLIKTEN TIL Å YTE UNIVERSELL
TELEFONTJENESTE

(som omhandlet i artikkel 5 nr. 3)

Plikt til å yte universelle tjenester er den plikt som en medlemsstat pålegger en operatør til å stille til
rådighet nett og tjenester overalt innenfor et bestemt geografisk område samt, om nødvendig, til å tilby
tjenesten til gjennomsnittspris innenfor hele det aktuelle området.

Kostnadene i forbindelse med plikten til å yte universelle tjenester beregnes som forskjellen mellom de
nettokostnader en operatør har ved å drive virksomheten med denne plikten, og de nettokostnader
operatøren ville ha hatt uten denne plikten.

Dette prinsippet gjelder uansett om en bestemt medlemsstats nett er fullt utbygd eller stadig er under
etablering eller utbygging.

Beregningen skal baseres på de kostnader som er knyttet til:

i) elementer av de aktuelle tjenester som bare kan ytes med tap eller på kostnadsvilkår som ikke er i
samsvar med alminnelige forretningsmessige standardvilkår.

Dette omfatter f.eks. adgang til nødmeldingstjenester, visse betalingstelefoner, bestemte tjenester
eller utstyr til funksjonshemmede osv.,

ii) bestemte sluttbrukere eller grupper av sluttbrukere som, under hensyn til kostnadene og inntekten
ved bestemte nett- og tjenestetilbud samt medlemsstatens foreskrevne, geografisk bestemte
gjennomsnittstakst for tjenesten, bare kan betjenes med tap eller på kostnadsvilkår som ikke er i
samsvar med alminnelige forretningsmessige standardvilkår.

Dette omfatter f.eks. sluttbrukere eller grupper av sluttbrukere som ikke ville blitt betjent av en
operatør som driver forretningsmessig uten plikt til å yte universelle tjenester.

I randområder med nett som er under utbygging, bør kostnadsberegningen baseres på den merkostnad det
ville medføre å betjene de sluttbrukere eller grupper av sluttbrukere som en operatør som anvender
alminnelige forretningsmessige prinsipper i et konkurransepreget miljø, ville valgt ikke å betjene.

Ved beregningen av nettokostnadene medregnes også inntektene. Kostnader og inntekter baseres på
framtidige forventede størrelser.
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VEDLEGG IV

OVERSIKT OVER EKSEMPLER PÅ ELEMENTER I SAMTRAFIKKTAKSTER

(som omhandlet i artikkel 7 nr. 3)

Samtrafikktakster omfatter de faktiske avgifter som de sammenkoplede parter skal betale.

Takststrukturen omfatter de hovedkategorier som samtrafikktakster er inndelt i, f.eks.

� takster som omfatter selve opprettelsen av den fysiske sammenkopling, og som er basert på
kostnadene ved å tilby nettopp den samtrafikk som det anmodes om (f.eks. særskilt utstyr og
særlige ressurser samt kompatibilitetskontroll),

� takster for leie i forbindelse med løpende bruk av utstyr og ressurser (vedlikehold av tilslutninger
osv.),

� variable takster for hjelpe- og tilleggstjenester (f.eks. adgang til opplysningstjenester,
sentralbordtjenester, datainnsamling, fakturering, svitsjede og lignende avanserte tjenester),

� trafikkavhengige takster i forbindelse med trafikk til og fra sammenkoplede nett (f.eks. kostnader
ved svitsjing og overføring) som kan beregnes per minutt og/eller på grunnlag av den nødvendige
ekstra nettkapasitet.

Takstelementene er knyttet til individuelle priser for hver nettkomponent eller -funksjon som tilbys den
sammenkoplede part.

Samtrafikktakster og -kostnader skal følge prinsippene om kostnadsorientering og oversiktlighet i samsvar
med artikkel 7 nr. 2.

Samtrafikktakster kan i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet omfatte en rimelig del av
felleskostnadene og kostnadene ved å sikre lik tilgang, nummeroverførbarhet og overholdelse av
grunnleggende krav (nettets integritet, nettets sikkerhet i nødssituasjoner, samtrafikkevne mellom tjenester
samt datasikring).
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VEDLEGG V

SYSTEMER FOR FØRING AV KOSTNADSREGNSKAP I FORBINDELSE
MED SAMTRAFIKK

(som omhandlet i artikkel 7 nr. 5)

I henhold til artikkel 7 nr. 5 skal det offentliggjøres detaljerte opplysninger om systemet for føring av
kostnadsregnskap; nedenfor følger noen eksempler på elementer som kan inngå i et slikt regnskapssystem.

Formålet med å offentliggjøre disse opplysningene er å sikre at beregningen av samtrafikktakster blir
oversiktlig, slik at andre markedsdeltakere har mulighet til å forsikre seg om at takstene er beregnet på en
rimelig og korrekt måte.

Det bør tas hensyn til dette mål når den nasjonale reguleringsmyndighet og de berørte operatører fastlegger
hvor detaljerte opplysningene skal være.

I listen nedenfor angis det hvilke elementer som skal inngå i de opplysninger som offentliggjøres.

1. Den anvendte kostnadsstandard

F.eks. fullt fordelte kostnader, langsiktige gjennomsnittlige differansekostnader, grensekostnader,
særkostnader, integrerte direkte kostnader osv.,

herunder det anvendte kostnadsgrunnlag, dvs.:

historiske kostnader (basert på faktiske utgifter til utstyr eller systemer) eller framtidige forventede
kostnader (basert på anslåtte kostnader til utskifting av utstyr eller systemer).

2. Kostnadselementer som inngår i samtrafikktaksten

Angivelse av samtlige enkeltposter som inngår i samtrafikktaksten, herunder fortjeneste.

3. Omfang av og metoder for kostnadsdeling, særlig fordeling av felleskostnader

Angivelse av hvordan særkostnadene analyseres, og i hvilket omfang og etter hvilke metoder
felleskostnader inngår i samtrafikktakster.

4. Retningslinjer for regnskapsføring

Dvs. de retningslinjer for regnskapsføring som legges til grunn for behandling av kostnader, herunder:

� tidsplan for avskrivning av større anleggsmidler (f.eks. grunn, bygninger, utstyr osv.),

� oppstilling under løpende utgifter eller kapitalkostnader i andre større utgiftsposter (f.eks.
EDB-programmer og -systemer, forskning og utvikling, kundeoppsøking, direkte og indirekte
bygging, reparasjon og vedlikehold, finansieringskostnader osv.).

Opplysningene om de systemene for føring av kostnadsregnskap som er omhandlet i dette vedlegg, kan
endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 19.
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VEDLEGG VI

TERSKELVERDIER FOR OMSETNING PÅ TELEKOMMUNIKASJONSOMRÅDET

(som omhandlet i artikkel 8 nr. 1 og 2)

Del 1

Terskelverdien for den årlige omsetningen på telekommunikasjonsområdet omhandlet i artikkel 8 nr. 1
skal være 50 millioner ECU.

Del 2

Terskelverdien for den årlige omsetningen på telekommunikasjonsområdet omhandlet i artikkel 8 nr. 2
skal være 20 millioner ECU.
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VEDLEGG VII

FORHANDLINGSRAMME FOR AVTALER OM SAMTRAFIKK

(som omhandlet i artikkel 9 nr. 2)

Del 1

Områder der den nasjonale reguleringsmyndighet kan oppstille forhåndsvilkår

a) Framgangsmåte for løsning av tvister
b) Krav med hensyn til offentliggjøring av/adgang til avtaler om samtrafikk samt andre bestemmelser

om plikt til regelmessig å offentliggjøre opplysninger
c) Krav med hensyn til lik tilgang og nummeroverførbarhet
d) Krav med hensyn til felles bruk av anlegg, herunder samlokalisering
e) Krav med hensyn til overholdelse av grunnleggende krav
f) Krav med hensyn til tildeling og anvendelse av nummerressurser (herunder tilgang til

opplysningstjenester, nødmeldingstjenester og felleseuropeiske numre)
g) Krav med hensyn til opprettholdelse av en gitt tjenestes kvalitet i alle ledd
h) Eventuelt fastsettelse av hvor stor del av den særskilte samtrafikktakst som utgjør et bidrag til

nettokostnadene i forbindelse med plikten til å yte universelle tjenester

Del 2

Andre forhold som bør omfattes av avtaler om samtrafikk

a) Beskrivelse av obligatoriske samtrafikktjenester
b) Betalingsvilkår, herunder faktureringsmåter
c) Angivelse av samtrafikkpunkter
d) Tekniske standarder for samtrafikk
e) Kontroll av samtrafikkevne
f) Tiltak for å sikre overholdelse av grunnleggende krav
g) Intellektuell eiendomsrett
h) Fastsettelse og begrensning av ansvar og erstatning
i) Fastsettelse av samtrafikktakster og utviklingen av dem over tid
j) Framgangsmåte for løsning av tvister mellom parter før den nasjonale reguleringsmyndighet anmodes

om å gripe inn
k) Gyldighetstid for og reforhandling av avtaler
l) Framgangsmåte i tilfelle det framlegges forslag til endringer av de nett eller tjenester som den ene

part stiller til rådighet
m) Sikring av lik tilgang
n) Felles bruk av anlegg
o) Tilgang til hjelpe- og tilleggstjenester samt til avanserte tjenester
p) Trafikk-/nettstyring
q) Opprettholdelse av samtrafikktjenester og deres kvalitet
r) Fortrolig behandling av ikke-offentlige avsnitt av avtalen
s) Opplæring av personale

_____________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 8/1999
av 29. januar 1999

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. 121/98 av 18. desember 1998(1).

Rådsdirektiv 98/35/EF av 25. mai 1998 om endring av direktiv
94/58/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(2) skal
innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 54a (rådsdirektiv 94/58/EF) tilføyes
følgende:

�, endret ved:

- 398 L 0035: Rådsdirektiv 98/35/EF av 25. mai 1998
(EFT L 172 av 17.6.1998, s. 1).�

Artikkel 2

Teksten til rådsdirektiv 98/35/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

2000/EØS/7/08

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso
_________________

(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av 18.11.1999, s. 77.

(2) EFT L 172 av 17.6.1998, s. 1.
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RÅDSDIREKTIV 98/35/EF

av 25. mai 1998

om endring av direktiv 94/58/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 12 nr. 2 i rådsdirektiv 94/58/EF av 22. november
1994 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(4 ) er det
fastsatt at Rådet, når det vedtas nye dokumenter eller
protokoller til den internasjonale konvensjon om normer
for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, (1978,
STCW-konvensjonen), etter forslag fra Kommisjonen skal
fastsette de nærmere regler for ratifiseringen av de nye
dokumentene eller protokollene, og sørge for at de får en
ensartet og samtidig anvendelse i medlemsstatene.

2) I artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i nevnte direktiv er det fastsatt
at kriteriene for godkjenning av sertifikattyper utstedt av
institusjoner eller myndigheter i tredjestater skal fastsettes
av Rådet, i samsvar med traktatens bestemmelser.

3) Tiltakene som er truffet på fellesskapsplan på området
sjøsikkerhet og hindring av havforurensning bør samsvare
med reglene og normene som er vedtatt på internasjonalt
plan.

4) Rådet har satt seg som mål, ved sin resolusjon av 24. mars
1997 om ein strategi for å styrkje konkurranseevna i

skipsfarten i  Fellesskapet(5), å fremme bruken av
fellesskapets sjøfolk og landbasert personell. For dette formål
er det enighet i Rådet om at det må treffes tiltak for å bidra
til at Fellesskapets sjøtransportsektor kan fortsette arbeidet
for å nå et høyt kvalitetsnivå og bedre sin konkurranseevne
ved å opprettholde en opplæring av høy kvalitet for
Fellesskapets sjøfolk på alle nivåer samt for landbasert
personell.

5) På 1995-konferansen vedtok partene i STCW-konvensjonen
det reviderte vedlegget til STCW-konvensjonen og reglene
for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW-
koden).

6) Medlemsstatene kan fastsette strengere krav enn
minstekravene fastsatt i konvensjonen og i dette direktiv.

7) Normene i STCW-konvensjonen som er oppført i vedlegg I
til dette direktiv, bør suppleres med de obligatoriske
bestemmelsene i STCW-kodens del A. STCW-kodens del B
inneholder veiledende anbefalinger beregnet på å hjelpe
partene i STCW-konvensjonen og personer involvert i
gjennomføringen, anvendelsen og håndhevingen av disse
tiltakene, med å gi konvensjonen full virkning på en ensartet
måte.

8) Fastsettelsen av felles kriterier for medlemsstatenes
godkjenning av sertifikater utstedt av tredjestater, bør bygge
på kravene til opplæring og utstedelse av sertifikater som er
vedtatt innenfor rammen av STCW-konvensjonen.

9) Med henblikk på sjøsikkerheten bør medlemsstatene
anerkjenne kvalifikasjoner som beviser et oppnådd
kompetansenivå bare dersom de er utstedt av partene eller
på vegne av partene i STCW-konvensjonen, og dersom
Sjøsikkerhetskomiteen i Den internasjonale sjøfarts-
organisasjon (IMO) har fastslått at disse har oppfylt og
fremdeles oppfyller konvensjonens krav på alle måter. I
påvente av at nevnte IMO-komité fastslår dette, er det
nødvendig å opprette en foreløpig framgangsmåte for
anerkjenning av sertifikater.

10) Om nødvendig bør det organiseres inspeksjon av
institusjonene for maritim opplæring, opplærings-
programmene og opplæringskursene. Det må derfor
fastsettes kriterier for en slik inspeksjon.

(1) EFT C 367 av 5.12.1996, s. 1.

(2) EFT C 206 av 7.7.1997, s. 29.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 29. mai 1997 (EFT C 182 av 16.6.1997, s.
44), Rådets felles holdning av 20. oktober 1997 (EFT C 389 av 22.12.1997,
s. 1) og europaparlamentsvedtak av 29. januar 1998 (EFT C 56 av 23.2.1998).

(4) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 28.

_________________

(5) EFT C 109 av 8.4.1997, s. 1.

__________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 172 av 17.6.1998, s. 1, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 8/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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11) Vedlegg II bør revideres av Rådet, som treffer sin beslutning
etter forslag som Kommisjonen framlegger senest fem år
etter at dette direktiv er vedtatt, på bakgrunn av erfaringene
som er gjort ved gjennomføringen av direktivet.

12) Medlemsstatene bør, til 1. februar 2002, ha tillatelse til å
godta sjøfolk på sine skip som har sertifikater utstedt i
samsvar med bestemmelsene som var gjeldende til 1. februar
1997, da den reviderte STCW-konvensjonen trådte i kraft,
forutsatt at disse begynte sin tjeneste eller opplæring før 1.
august 1998.

13) For å bedre sjøsikkerheten og hindre havforurensning bør
det i dette direktiv fastsettes bestemmelser om minste
hviletid som vaktpersonell, i samsvar med STCW-
konvensjonen. Disse bestemmelsene bør gjennomgås på
nytt i forbindelse med en eventuell opprettelse av et eget
dokument om arbeidstid.

14) Det er hensiktsmessig å innlemme i dette direktiv
bestemmelser om havnestatskontroll, i påvente av en endring
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)(1), for
å overføre til direktivet bestemmelsene om havne-
statskontroll i artikkel 8 nr. 6 og artikkel 10, 10b og 11 i
dette direktiv �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 94/58 gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at sjøfolk som tjenestegjør på et skip nevnt i artikkel
1, som et minimum har fått opplæring i samsvar med kravene
i STCW-konvensjonen slik de er gjengitt i vedlegg I til dette
direktiv, og innehar et sertifikat i henhold til artikkel 3 eller
et sertifikat som er behørig i henhold til artikkel 4 bokstav
aa).

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at besetningsmedlemmer som er pålagt å ha et sertifikat
i samsvar med regel III/10.4 i Den internasjonale konvensjon
om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974 (SOLAS-
konvensjonen), utdannes og innehar et sertifikat i samsvar
med bestemmelsene i dette direktiv.

2) Ny artikkel 3a skal lyde:

«Artikkel 3a

Sertifikater og påtegninger

1. Sertifikater skal utstedes i samsvar med artikkel 5d.

2. Sertifikater til skipsførere, offiserer og radiooperatører
skal påtegnes av medlemsstatene i samsvar med
bestemmelsene i denne artikkel.

3. Sertifikatene skal utarbeides på det eller de offisielle
språk i medlemsstatene som utsteder dem.

4. Når det gjelder radiooperatører, kan medlemsstatene

1) innlemme de tilleggskunnskaper som kreves i gjeldende
regler, i eksamenen som holdes for utstedelse av et
sertifikat i samsvar med radioreglementet, eller

2) utstede et eget sertifikat som angir at innehaveren har
de tilleggskunnskaper som kreves i gjeldende regelverk.

5. Dersom en medlemsstat ønsker det, kan påtegningene
innlemmes i malen for sertifikater som utstedes, som fastsatt
i avsnitt A-I/2 i STCW-koden. I slike tilfeller skal malen
som brukes være i samsvar med den som er oppført i punkt
1 i avsnitt A-I/2. Hvis ikke skal formularet som brukes
være det som er oppført i punkt 2 i nevnte avsnitt.

6. En medlemsstat som godkjenner et sertifikat etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 nr. 3 bokstav a), skal
påtegne sertifikatet for å bekrefte sin godkjenning.
Påtegningsformularet som brukes skal være i samsvar med
punkt 3 i avsnitt A-I/2 i STCW-koden.

7. Påtegningene nevnt i nr. 5 og 6:

1) kan utstedes som egne dokumenter,

2) skal alle ha et eget nummer, med unntak av
påtegningene som attesterer utstedelsen av et
sertifikat, som kan ha samme nummer som
vedkommende sertifikat, forutsatt at dette har et eget
nummer, og

3) utløper når sertifikatet påtegningen gjelder utløper
eller tilbakekalles, midlertidig settes ut av kraft eller
oppheves av medlemsstaten eller tredjestaten som
har utstedt det, og i alle tilfeller ikke senere enn fem år
etter påtegningenes utstedelsesdato.

8. Stillingen som innehaveren av et sertifikat har tillatelse
ti l  å t jenestegjøre om bord, skal spesifiseres i
påtegningsformularet med nøyaktig samme ordlyd som den
som brukes i  medlemsstatenes gjeldende krav ti l
sikkerhetsbemanning.

(1) EFT L 157 av 5.7.1995, s.1
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9. Medlemsstatene kan bruke et formular som er
forskjellig fra det som er oppført i avsnitt A-I/2 i STCW-
koden; formularet som brukes må imidlertid minst inneholde
de obligatoriske opplysningene, som skal foreligge med
latinske bokstaver og arabertall, og der det tas hensyn til
de variasjonene som tillates i henhold til avsnitt A-I/2.

10. Med forbehold for artikkel 9 nr. 4 skal originalen til
ethvert sertifikat som kreves i dette direktiv, finnes om
bord på skipet der innehaveren tjenestegjør.»

3) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

I dette direktiv menes med:

a) «skipsfører»: den personen som har kommandoen
på et skip,

b) «offiser»: et annet besetningsmedlem enn
skipsføreren, utnevnt til en slik funksjon i henhold
til nasjonale lover og forskrifter, eller i mangel av
slike, i henhold til tariffavtale eller sedvane,

c) «dekksoffiser»: en offiser kvalifisert i samsvar med
bestemmelsene i kapittel II i vedlegg I,

d) «overstyrmann»: den dekksoffiser som er nest etter
skipsføreren i rang, og som overtar kommandoen på
skipet i tilfelle skipsføreren blir tjenesteudyktig,

e) «maskinoffiser»: en offiser kvalifisert i samsvar med
bestemmelsene i kapittel III i vedlegg I,

f) «maskinsjef»: den øverste maskinoffiser som er
ansvarlig for skipets framdriftsmaskineri og for drift
og vedlikehold av mekaniske og elektriske
installasjoner om bord,

g) «førstemaskinist»: den maskinoffiser som er nest
etter maskinsjefen i rang og som overtar ansvaret for
skipets framdriftsmaskineri og for drift og vedlikehold
av mekaniske og elektriske installasjoner om bord, i
tilfelle maskinsjefen blir tjenesteudyktig,

h) «maskinassistent»: en person som er under opplæring
for å bli maskinoffiser, og som er tildelt denne
betegnelsen i henhold til nasjonale lover eller
forskrifter,

i) «radiooperatør»: en person som innehar et
forskriftsmessig sertifikat utstedt eller godkjent av
vedkommende myndigheter i  samsvar med
bestemmelsene i radioreglementet,

j) «mannskap»: medlem av skipets besetning som ikke
er skipsfører eller offiser,

k) «sjøgående skip»: et skip som ikke seiler utelukkende
på innlands vannveier eller i farvann som befinner seg
innenfor eller i umiddelbar nærhet av beskyttede
farvann eller områder der havnebestemmelser får
anvendelse,

l) «skip som seiler under en medlemsstats flagg»: et
skip som er registrert i en medlemsstat og seiler under
medlemsstatens flagg i samsvar med dens lovgivning.
Skip som ikke er i samsvar med denne definisjonen,
skal sidestilles med skip som seiler under en
tredjestats flagg,

m) «fart nær kystlandet»: fart i  nærheten av en
medlemsstats kyst, som definert av denne
medlemsstaten,

n) «framdriftskraft»: den høyeste samlede kontinuerlige
merkeytelsen i  kilowatt av skipets samlede
framdriftsmaskineri, som er angitt på skipets
registreringsbevis eller annet offisielt dokument,

o) «oljetankskip»: et skip bygd for og brukt til trans-
port av olje eller oljeprodukter i bulk,

p) «kjemikalietankskip»: et lasteskip bygd eller tilpasset
for og brukt til transport i bulk av ethvert flytende
produkt som på vedtakelsestidspunktet for dette
direktiv er oppført i kapittel 17 i det internasjonale
regelverket for bygging og utrusting av skip som fører
farlige kjemikalier i bulk,

q) «gasstankskip»: et lasteskip bygd eller tilpasset for
og brukt til transport i bulk av enhver flytende gass
eller andre produkter som på vedtakelsestidspunktet
for dette direktiv er oppført i kapittel 19 i det
internasjonale regelverket for skip som fører flytende
gasser i bulk,

r) «radioreglement»: det reviderte radioreglement som
på vedtakelsestidspunktet for dette direktiv er vedtatt
av verdens administrative radiokonferanse for
mobiltjeneste,

s) «passasjerskip»: sjøgående skip som transporterer
mer enn tolv passasjerer,

t) «fiskefartøy»: et fartøy brukt til fangst av fisk eller
andre av havets levende ressurser,

u) «STCW-konvensjonen»: den internasjonale
konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater
og vakthold for sjøfolk (1978) slik den anvendes på
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de aktuelle spørsmål, idet det tas hensyn til
overgangsbestemmelsene i konvensjonens artikkel VII
og regel I/15 og herunder, der dette er relevant,
gjeldende bestemmelser i STCW-koden slik de
anvendes på vedtakelsestidspunktet for dette direktiv,

v) «radiotjeneste»: oppgavene som alt etter forholdene
omfatter vakthold, teknisk vedlikehold og reparasjoner
i samsvar med radioreglementet, Den internasjonale
konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs
(1974) (SOLAS-konvensjonen) slik den anvendes på
vedtakelsestidspunktet for dette direktiv, og de av
anbefalingene fra Den internasjonale sjøfarts-
organisasjon (IMO) som den enkelte medlemsstat
finner relevante,

w) «roro-passasjerskip»: et passasjerskip med roro-
lasterom eller spesiallasterom som definert i SOLAS-
konvensjonen slik den anvendes på vedtakelsestids-
punktet for dette direktiv,

x) «STCW-koden»: Nærmere bestemmelser og veiledning
vedrørende normer for opplæring, sertifikater og
vakthold for sjøfolk (STCW-koden), som vedtatt ved
1995-konferansens resolusjon 2, slik den anvendes
på vedtakelsestidspunktet for dette direktiv,

y ) «funksjon»: et sett  av oppgaver, plikter og
ansvarsområder slik de er spesifisert i STCW-koden,
som er nødvendige for skipets drift, sikkerhet for
menneskeliv til sjøs og vern av det marine miljø,

z) «selskap»: skipets eier eller enhver annen enhet eller
person, som for eksempel den operatøren eller
totalbefrakteren som har overtatt ansvaret for skipets
drift fra skipets eier, og som gjennom dette ansvaret
har forpliktet seg til å overta alle oppgaver og
forpliktelser som er pålagt selskapet ved disse regler,

aa) «behørig sertifikat»: et sertifikat utstedt og påtegnet
i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, og som
gir dets rettmessige innehaver rett til å tjenestegjøre i
en bestemt stilling og ivareta de fastsatte funksjonene
på det ansvarsnivået som er spesifisert i sertifikatet,
om bord på et skip med fastsatt type, tonnasje, effekt
og framdriftsinnretning, under en bestemt overfart,

ab) «fartstid»: tjeneste om bord på et skip som kreves
for utstedelse av et sertifikat eller annet
kvalifikasjonsdokument,

ac) «godkjent»: godkjent av en medlemsstat i samsvar
med dette direktiv,

ad) «tredjestat»: en stat som ikke er en medlemsstat,

ae) «måned»: en kalendermåned eller 30 dager sammenlagt
av tidsrom mindre enn en måned.»

4) Ny artikkel 5a-5h skal lyde:

«Artikkel 5a

Prinsipper som gjelder for fart nær kystlandet

1. Ved definering av fart nær kystlandet skal
medlemsstatene ikke pålegge sjøfolk i tjeneste på skip som
har tillatelse til å seile under en annen medlemsstats flagg
eller flagget til en annen part i STCW-konvensjonen og som
seiler i kystfart, krav til opplæring, erfaring eller sertifikater
som er strengere enn kravene de pålegger sjøfolk i tjeneste
om bord på skip som har tillatelse til å seile under
medlemsstatens eller partens flagg. Medlemsstatene skal
ikke i noe tilfelle pålegge sjøfolk som tjenestegjør på skip
som seiler under en annen medlemsstats flagg eller flagget
til en annen part i STCW-konvensjonen, krav som er
strengere enn kravene i dette direktiv som gjelder for skip
som ikke seiler i fart nær kystlandet.

2. Med hensyn til skip som har tillatelse til å seile under
en medlemsstats flagg og som regelmessig seiler i fart nær
kystlandet til en annen medlemsstat eller en annen part i
STCW-konvensjonen, skal medlemsstaten som skipet har
tillatelse til å seile under flagget til, pålegge sjøfolk som
tjenestegjør om bord på disse skipene krav til utdanning,
erfaring og sertifikater som minst tilsvarer kravene pålagt
av medlemsstaten eller parten i STCW-konvensjonen som
skipet seiler i fart nær kystlandet til, forutsatt at disse ikke
er strengere enn kravene i dette direktiv som gjelder for
skip som ikke seiler i fart nær kystlandet. Sjøfolk som
tjenestegjør om bord på et skip med en fart som går ut over
det en medlemsstat har definert som fart nær kystlandet,
og som kommer inn i farvann som ikke omfattes av denne
definisjonen, må oppfylle de relevante kravene i dette
direktiv.

3. En medlemsstat kan innrømme et skip som har tillatelse
til å seile under dets flagg, fordelene som følger av
bestemmelsene i dette direktiv for fart nær kystlandet,
dersom skipet regelmessig seiler i fart nær kystlandet som
definert av medlemsstaten, langs kysten til en medlemsstat
som ikke er part i STCW-konvensjonen.

4. Når det gjøres vedtak om definisjonen av fart nær
kystlandet og reglene for nødvendig undervisning og
opplæring på dette området i samsvar med bestemmelsene
i denne artikkel, skal medlemsstatene meddele Kommisjonen
de nærmere bestemmelsene som er vedtatt.

Artikkel 5b

Strafferettslige eller disiplinære sanksjoner

1. Medlemsstatene skal innføre prosedyrer og
framgangsmåter for å forhindre bedrageri og for å foreta en
upartisk undersøkelse ved enhver innrapportert
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inkompetanse, handling eller unnlatelse som direkte kan
true sikkerheten for menneskeliv eller eiendeler til sjøs eller
det marine miljø, og som utøves av innehavere av sertifikater
eller påtegninger utstedt av denne medlemsstaten, under
utførelsen av arbeidsoppgavene tilknyttet disse sertifikatene
samt for å trekke tilbake, inndra og oppheve slike sertifikater
av nevnte grunner.

2. Hver medlemsstat skal fastsette de strafferettslige eller
disiplinære sanksjoner som skal pålegges dersom
bestemmelsene i medlemsstatens nasjonale lovgivning for
iverksetting av dette direktiv ikke overholdes av skip som
har tillatelse til å seile under medlemsstatens flagg, eller av
sjøfolk med behørig sertifikat utstedt av denne
medlemsstaten.

3. Slike strafferettslige eller disiplinære sanksjoner skal
særlig fastsettes og pålegges dersom:

1) et selskap eller en skipsfører har ansatt en person
som ikke innehar et sertifikat som kreves i dette
direktiv,

2) en skipsfører har tillatt en person som ikke innehar
sertifikatet som kreves i dette direktiv, en gyldig
dispensasjon eller dokumentet pålagt i henhold til
artikkel 9 nr. 4, å ivareta en funksjon eller tjenestegjøre
i en stilling som i henhold til dette direktiv skal tildeles
en person som innehar behørig sertifikat, eller

3) en person ved hjelp av bedrageri eller falske papirer
har oppnådd å bli ansatt for å ivareta en funksjon eller
tjenestegjøre i en stilling som i henhold til dette direktiv
skal tildeles en person som innehar et sertifikat eller
en dispensasjon.

4. Medlemsstater som under sin jurisdiksjon har et
selskap eller en person som det er god grunn til å mistenke
for å ha vært ansvarlig for eller kjent til et åpenbart brudd
på bestemmelsene i dette direktiv nevnt i nr. 3, skal tilby
seg å samarbeide med enhver medlemsstat eller enhver annen
part i STCW-konvensjonen som meddeler dem sin hensikt
om å reise sak under sin jurisdiksjon.

Artikkel 5c

Kvalitetsstandarder

1. Medlemsstatene skal forsikre seg om at:

1) all opplæring, evaluering av kompetanse, utstedelse
av sertifikater, påtegning og fornyelse av gyldighet
som utføres av ikke-statlige enheter eller organer som
står under deres myndighet, blir kontinuerlig overvåket
innenfor rammen av et system for kvalitetsstandarder
for å sikre at de definerte målene nås, herunder dem
som angår instruktørers og sensorers kvalifikasjoner
og erfaring,

2) det eksisterer et system for kvalitetsstandarder dersom
statlige enheter eller organer utøver slike virksomhet,

3) de tilhørende målene for undervisning og opplæring og
kompetansekravene er tydelig definert, og at nivået
for kunnskap, forståelse og egnethet som tilsvarer
eksamenene og vurderingene som kreves i henhold til
STCW-konvensjonen fastsettes. Målene og de
tilhørende kvalitetsstandardene kan fastsettes særskilt
for de enkelte kurs og opplæringsprogrammer, og skal
omfatte administrasjonen av systemet for utstedelse
av sertifikater,

4) at virkeområdet for kvalitetsstandardene dekker
administrasjon av systemet for utstedelse av sertifikater,
alle opplæringskurs og -programmer, eksamener og
vurderinger som gjennomføres og utføres av
medlemsstaten eller under dens myndighet samt de
kvalifikasjoner og den erfaring som kreves av
instruktører og sensorer, samtidig som det tas hensyn
prinsipper, systemer og interne kvalitetskontroller og
-undersøkelser som er vedtatt for å sikre at de fastsatte
målene nås.

2. Medlemsstatene skal også sikre at en uavhengig
evaluering av virksomheten for tilegnelse og vurdering av
kunnskap, forståelse, egnethet og kompetanse samt av
administrasjonen av systemet for utstedelse av sertifikater,
foretas minst hvert femte år av kvalifiserte personer som
ikke selv er involvert i den nevnte virksomheten, for å
kontrollere at:

1) alle interne kontroll-, overvåkings- og oppfølgingstiltak
er i samsvar med de fastsatte metodene og de
dokumenterte framgangsmåtene, og at de effektivt
sikrer at de definerte målene nås,

2) resultatene av hver uavhengige evaluering dokumenteres
og oversendes dem som er ansvarlige for området som
er evaluert,

3) det raskt treffes tiltak for å avhjelpe mangler.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en rap-
port om evalueringen utført i henhold til nr. 2, innen seks
måneder fra datoen da evalueringen fant sted.

Artikkel 5d

Krav til fysisk skikkethet � Utstedelse og registrering
av sertifikater

1. Medlemsstatene skal fastsette krav til fysisk skikkethet
som sjøfolk skal oppfylle, særlig med hensyn til syn og
hørsel.

2. Medlemsstatene skal påse at sertifikater utstedes bare
til kandidater som oppfyller kravene i denne artikkel.
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3. Kandidater til sertifikatene skal på tilfredsstillende
måte bevise:

1) sin identitet,

2) at de minst oppfyller alderskravet fastsatt i regelen i
vedlegg I til dette direktiv for sertifikatet det søkes
om,

3) at de oppfyller kravene til fysisk skikkethet fastsatt
i medlemsstaten, særlig med hensyn til syn og hørsel,
og at de innehar et gyldig dokument som attesterer
deres fysiske skikkethet, utstedt av en behørig
kvalifisert lege som er godkjent av vedkommende
myndighet i medlemsstaten,

4) at de har opptjent fartstid og fullført enhver tilknyttet
obligatorisk opplæring som kreves i reglene i vedlegg
I til dette direktiv for sertifikatet det søkes om, og

5) at de oppfyller kompetansekravene fastsatt i reglene
i vedlegg I for stillingene, funksjonene og nivåene
som skal angis i sertifikatets påtegning.

4. Medlemsstatene forplikter seg til å:

1) føre ett eller flere registre over alle sertifikater og
påtegninger for skipsførere og offiserer og eventuelt
mannskap som er utstedt, har utløpt eller er fornyet,
midlertidig satt ut av kraft, opphevet eller meldt tapt
eller ødelagt samt over dispensasjoner som er gitt, og

2) gjøre opplysninger om statusen for slike sertifikater,
påtegninger og dispensasjoner tilgjengelige for andre
medlemsstater eller konvensjonsparter som ønsker å
kontrollere om sertifikater som forelegges dem av
sjøfolk som ønsker å få dem godkjent eller tilsetting
om bord på et skip, er ekte eller gyldige.

Artikkel 5e

Fornyelse av sertifikaters gyldighet

1. For å fortsatt å kunne være kvalifisert for tjeneste til
sjøs, må enhver skipsfører, offiser eller radiooperatør som
innehar et sertifikat utstedt eller godkjent i henhold til et
hvilket som helst annet kapittel i vedlegget enn kapittel
VI, og som tjenestegjør til sjøs eller har til hensikt å gå
tilbake til tjeneste til sjøs etter en periode på land, med
mellomrom som ikke overstiger fem år:

1) oppfylle kravene til fysisk skikkethet fastsatt i
artikkel 5d, og

2) bevise at vedkommende fortsatt har den nødvendige
faglige kompetanse i henhold til avsnitt A-I/11 i
STCW-koden.

2. Enhver skipsfører, offiser og radiooperatør skal, for å
kunne fortsette å tjenestegjøre om bord på skip som det er
internasjonal enighet om å kreve spesialopplæring for, ha
fullført og bestått den godkjente relevante opplæringen.

3. Hver medlemsstat skal sammenligne
kompetansekravene som er fastsatt for søkere til sertifikater
utstedt før 1. februar 2002, med dem som er definert for
vedkommende sertifikat i STCW-kodens del A, og avgjøre
om det er nødvendig å kreve at innehaverne av slike
sertifikater gjennomfører en egnet opplæring for å repetere
og oppdatere sine kunnskaper, eller om deres kompetanse
skal vurderes.

Repetisjons- og oppdateringskursene skal være godkjente,
og særlig omhandle endringer i nasjonalt og internasjonalt
regelverk som får anvendelse på sikkerhet for menneskeliv
til sjøs og vern av det marine miljø, og ta hensyn til enhver
ajourføring av nevnte kompetansekrav.

4. Hver medlemsstat skal i samråd med de berørte parter,
sikre eller oppmuntre til at det opprettes en ordning
for repetisjons- og oppdateringskurs, som fastsatt i
avsnitt A-I/11 i STCW-koden.

5. Hver medlemsstat skal, for å ajourføre kunnskapene
til skipsførere, offiserer og radiooperatører, sørge for at
teksten til nylige endringer av nasjonale og internasjonale
regelverk om sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av
det marine miljø, gjøres tilgjengelig for skipene som har
tillatelse til å seile under vedkommende medlemsstats flagg.

Artikkel 5f

Bruk av simulatorer

1. Ytelseskravene og andre bestemmelser i avsnitt
A-I/12 i STCW-koden samt andre krav fastsatt i del A i
STCW-koden som omhandler ethvert aktuelt sertifikat, skal
overholdes når det gjelder:

1) all obligatorisk opplæring basert på simulatorer,

2) enhver vurdering av kompetanse fastsatt i del A i
STCW-koden som foretas ved hjelp av simulator, og

3) enhver demonstrasjon som utføres ved hjelp av simu-
lator for å bevise vedlikehold av kompetanse som
beskrevet i del A i STCW-koden.

2. Dersom medlemsstatene ønsker det, kan simulatorer
som er installert eller tatt i bruk før 1. februar 2002, fritas
for å oppfylle ytelseskravene fastsatt i nr. 1 fullstendig.
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Artikkel 5g

Ansvarsområder for selskaper

1. Medlemsstatene skal, i samsvar med bestemmelsene i
nr. 2 og 3, holde selskapene ansvarlige for at sjøfolk på
deres skip tjenestegjør i samsvar med bestemmelsene i dette
direktiv, og kreve at hvert selskap påser at

1) alle sjøfolk som skal tjenestegjøre på et av selskapets
skip innehar behørig sertifikat, i samsvar med
bestemmelsene i dette direktiv og bestemmelsene
vedtatt av medlemsstaten,

2) dets skip er bemannet i samsvar med medlemsstatens
gjeldende krav til sikkerhetsbemanning,

3) dokumenter og opplysninger om alle sjøfolk som er
ansatt om bord på dets skip ajourføres og er lett
tilgjengelige, herunder, men ikke begrenset til,
dokumenter og opplysninger om deres erfaring,
opplæring, fysiske skikkethet og kompetanse til å
utføre arbeidsoppgavene de er tildelt,

4) sjøfolk som er ansatt om bord på et av dets skip
gjøres kjent med sine bestemte arbeidsoppgaver og
skipets innretninger, installasjoner, utstyr, rutiner og
kjennetegn som er relevante for arbeidsoppgavene de
skal utføre rutinemessig eller i nødsituasjoner,

5) skipets mannskap effektivt kan samordne sine
gjøremål i nødsituasjoner og ved utførelsen av
funksjoner som er avgjørende for sikkerheten eller for
å hindre eller begrense forurensning.

2. Selskapene, skipsførerne og besetningsmedlemmene
skal hver for seg ha ansvar for å påse at alle kravene i denne
artikkel oppfylles til fulle, og at alle andre nødvendige tiltak
treffes for at hvert besetningsmedlem skal kunne bidra
bevisst og fagmessig til en sikker drift av skipet.

3. Selskapet skal overlevere skipsføreren på alle skip som
dette direktiv får anvendelse for, skriftlige instrukser om
hvilken praksis og hvilke framgangsmåter som skal følges
for å sikre at alle sjøfolk som er nyansatte om bord på et
skip, får tilstrekkelig mulighet til å bli kjent med skipets
utstyr, driftsmetoder og andre ordninger som er nødvendige
for at de skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver på
tilfredsstillende måte, før de får ansvaret for disse
arbeidsoppgavene. Denne praksisen og disse rutinene skal
innebære:

1) at alle nyansatte sjøfolk gis rimelig tid til å bli kjent
med

1.1) det særlige utstyret de skal bruke eller betjene,
og

1.2) skipets særlige prosedyrer og bestemmelser for
vakthold, sikkerhet, vern av miljøet og
nødsituasjoner som de bør kjenne til for å kunne
utføre arbeidsoppgavene de er tildelt på
tilfredsstillende måte, og

2) at det utpekes et erfarent mannskapsmedlem som skal
sikre at alle nyansatte sjøfolk får grunnleggende
opplysninger på et språk de forstår.

Artikkel 5h

Skikkethet til tjeneste

1. For å forhindre tretthet skal medlemsstatene fastsette
og gjennomføre hviletid for vakthavende personell, og kreve
at vaktsystemene organiseres slik at vakthavende personells
effektivitet ikke reduseres av tretthet, og at arbeids-
oppgavene utformes slik at mannskap som har første vakt
på begynnelsen av en reise og mannskap som har påfølgende
avløsende vakter, er tilstrekkelig uthvilte og skikket til
tjeneste på alle andre måter.

2. Alle personer som er tildelt arbeid som vakthavende
offiser eller mannskap som inngår i vakten, skal få mulighet
til å hvile minst ti timer for hver 24-timersperiode.

3. Hviletidene kan fordeles på høyst to perioder, der den
ene skal være på minst seks sammenhengende timer.

4. Bestemmelsene om hviletid fastsatt i nr. 1 og 2 får ikke
nødvendigvis anvendelse i nødsituasjoner eller under øvelser,
eller under uvanlige driftsforhold.

5. Uavhengig av bestemmelsene i nr. 2 og 3 kan
minsteperioden på ti timer reduseres til minimum seks
sammenhengende timer, forutsatt at en slik reduksjon ikke
pålegges i mer enn to dager, og at det innvilges minst 70
timers hviletid for hver sjudagersperiode.

6. Medlemsstatene skal kreve at vaktplanen slås opp på
lett tilgjengelig sted.»

5) Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7

1. Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter eller
organer som skal

� gi opplæringen omhandlet i artikkel 5,

� organisere og/eller føre tilsyn med de eksamener som
eventuelt kreves,

� utstede sertifikatene omtalt i artikkel 5d,

� gi dispensasjonene fastsatt i artikkel 6.
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2. Medlemsstatene skal påse følgende:

Opplæring og bedømmelse

a) Opplæringen og bedømmelse av sjøfolk skal

1) være oppbygd i samsvar med skriftlige pro-
grammer, herunder framgangsmåter og midler
for gjennomføringen og metoder og pedagogisk
utstyr som er nødvendige for å oppfylle det
fastsatte kompetansekravet, og

2) utføres, overvåkes, evalueres og støttes av
personer som er kvalifisert i henhold til bokstav
d), e) og f).

b) Personer som foretar opplæring eller bedømmelse om
bord på et skip, skal gjøre dette bare dersom slik
opplæring eller bedømmelse ikke innvirker negativt
på den normale driften av skipet, og de kan vie sin tid
og oppmerksomhet t i l  sl ik opplæring eller
bedømmelse.

Kvalifikasjoner for instruktører og personell som fører
tilsyn med og bedømmer sjøfolk under opplæring

c) Instruktører, tilsynsførere og sensorer skal ha
kvalifikasjoner som samsvarer med de aktuelle typene
av og nivåene for opplæring eller bedømmelse av
kompetansen til sjøfolk om bord eller på land.

Opplæring i tjenesten

d) Enhver som forestår opplæring i tjenesten av sjøfolk,
om bord eller på land, som er ment å gi dem de
kvalifikasjoner som kreves for å motta et sertifikat i
henhold til dette direktiv, skal

1) ha oversikt over hele opplæringsprogrammet
og forstå de særskilte målene som er satt opp
for den aktuelle typen av opplæring som gis,

2) være kvalifisert for oppgaven som opplæringen
er rettet inn mot, og

3) dersom simulator benyttes under opplæringen:

3.1) ha fått relevant veiledning i
instruksjonsteknikker ti l  bruk ved
simulatortrening, og

3.2) ha praktisk erfaring med betjening av den
aktuelle typen simulator.

e) Enhver som er ansvarlig for å føre tilsyn med
opplæring i tjenesten av sjøfolk som er ment å gi dem
mulighet til å oppnå et sertifikat, skal ha en helhetlig
forståelse av opplæringsprogrammet og de særskilte
målene som er satt opp for hver type av opplæring.

Bedømmelse av kompetanse

f) Enhver som foretar bedømmelse i tjenesten av sjøfolks
kompetanse, om bord eller på land, for å avgjøre om
de har de kvalifikasjoner som kreves for å oppnå et
sertifikat, skal

1) ha tilstrekkelige kunnskaper om og innsikt i
kompetansen som skal bedømmes,

2) være kvalifisert for oppgaven som bedømmelsen
er rettet inn mot,

3) ha fått tilstrekkelig veiledning i bedømmelses-
metoder og -praksis,

4) ha praktisk erfaring med bedømmelse, og

5) dersom simulator benyttes ved bedømmelsen,
ha praktisk erfaring med bedømmelse for den
aktuelle typen simulator, som vedkommende
har fått under tilsyn av en person som er erfaren
i å foreta bedømmelse og til dennes tilfredshet.

Opplæring og bedømmelse innenfor en utdannings-
institusjon

g) En medlemsstat som godkjenner en opplæring, en
utdanningsinstitusjon eller en kvalifikasjon gitt av en
utdanningsinstitusjon, innenfor rammen av dens krav
til utstedelse av et sertifikat, skal sørge for at
kvalitetskravene omtalt i artikkel 5e får anvendelse
for instruktørers og sensorers kvalifikasjoner og
erfaring. Kvalifikasjonene, erfaringen og anvendelsen
av kvalitetskravene skal omfatte en egnet opplæring i
instruksjonsteknikker, i opplærings- og bedømmelses-
metoder og -praksis, og oppfylle alle kravene nedfelt
i bokstav d)-f).»

6) Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

Medlemsstatene skal påse at

1) det om bord på ethvert skip som seiler under en
medlemsstats flagg, uten at bestemmelsene i nr. 2 og 4
berøres, eksisterer egnede midler som muliggjør en
god muntlig kommunikasjon med hensyn til sikkerhet
mellom alle medlemmer av skipets besetning, særlig
slik at det sikres at meldinger og anvisninger mottas
til rett tid og forstås korrekt,

2) det om bord på alle passasjerskip som seiler under en
medlemsstat flagg og om bord på alle passasjerskip
som starter og/eller avslutter en reise i en medlemsstats
havn, opprettes et felles arbeidsspråk som nedtegnes
i skipsdagboken, for å sikre at mannskapet handler
effektivt i sikkerhetsspørsmål.
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Selskapet eller skipsføreren skal fastsette et egnet
arbeidsspråk. Alle sjøfolk er forpliktet til å forstå dette
språket, og eventuelt gi ordre og instrukser samt
rapportere på dette språket.

Dersom arbeidsspråket ikke er et offisielt språk i
medlemsstaten, skal alle planer og lister som slås opp
inneholde en oversettelse til arbeidsspråket,

3) personell om bord på passasjerskip som ifølge
mannskapslisten har til oppgave å bistå passasjerer i
nødsituasjoner, lett kan identifiseres og har
tilstrekkelige kommunikasjonsferdigheter for dette
formål, idet det tas hensyn til en passende og
hensiktsmessig kombinasjon av følgende kriterier:

a) språket eller språkene i de landene passasjerene
transportert på en bestemt rute hovedsakelig
kommer fra,

b) sannsynligheten for at ferdigheten i å bruke et
elementært engelsk ordforråd ti l  å gi
grunnleggende anvisninger kan innebære en
mulighet for kommunikasjon med en passasjer
som trenger hjelp, uansett om passasjeren og
besetningsmedlemmet har et felles språk,

c) det eventuelle behov for å gjøre seg forstått på
andre måter i en nødsituasjon der verbal
kommunikasjon er umulig (f.eks. ved å
demonstrere, bruke tegnspråk eller påvise stedet
der det finnes anvisninger, samlingsstasjoner,
redningsutstyr eller rømningsveier),

d) i  hvilket omfang fullstendige sikker-
hetsanvisninger er gitt passasjerene på deres
morsmål, og

e) de språk som kan anvendes i en nødsituasjon
eller under en øvelse ved utsending av meldinger
for å gi passasjerene redningsanvisninger og gjøre
det lettere for besetningsmedlemmene å bistå
passasjerene,

4) skipsføreren, offiserene og mannskapet om bord på
oljetankskip, kjemikalietankskip og gasstankskip som
seiler under en medlemsstats flagg, er i stand til å
kommunisere med hverandre på ett eller flere felles
arbeidsspråk,

5) det finnes egnede muligheter for kommunikasjon
mellom skipet og myndighetene på land, enten på et
felles språk eller på disse myndigheters språk,

6) medlemsstatene, når de foretar havnestatskontroll i
samsvar med direktiv 95/21/EF, kontrollerer om skip

som seiler under en tredjestats flagg også etterkommer
denne artikkel.»

7) I artikkel 9 skal nr. 3 og 4 lyde:

«3.       Sjøfolk som ikke innehar sertifikatet omhandlet
i artikkel 3, kan få tillatelse til å tjenestegjøre på skip
som seiler under en medlemsstats flagg, forutsatt at
det er truffet beslutning om å godkjenne deres behørige
sertifikat etter framgangsmåten omhandlet nedenfor:

a) ved godkjenning ved påtegning av et behørig
sertifikat utstedt av en tredjestat,  skal
medlemsstaten handle i samsvar med kriteriene
og framgangsmåtene beskrevet i vedlegg II,

b) medlemsstatene skal underrette Kommisjonen,
som deretter underretter de øvrige
medlemsstatene, om de behørige sertifikater de
har godkjent eller har til hensikt å godkjenne i
samsvar med kriteriene nevnt i bokstav a),

c) dersom det innen et tidsrom på tre måneder etter
at medlemsstatene er underrettet av
Kommisjonen i samsvar med bokstav b), reises
innvending av en medlemsstat eller av
Kommisjonen med utgangspunkt i kriteriene
nevnt i bokstav a), skal Kommisjonen behandle
saken etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
13. Den berørte medlemsstat skal treffe passende
tiltak for å gjennomføre de beslutninger som er
truffet i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
artikkel 13,

d) dersom et behørig sertifikat utstedt av en
tredjestat er godkjent innenfor rammen av
framgangsmåten nevnt over, og IMOs
sjøsikkerhetskomité etter å ha avsluttet sin
evaluering ikke har kunnet fastslå at tredjestaten
har vist at den har gitt bestemmelsene i STCW-
konvensjonen full virkning, skal Kommisjonen
behandle saken etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 13 for å evaluere godkjenningen av
sertifikater utstedt av denne staten på nytt. Den
berørte medlemsstat skal treffe passende tiltak
for å iverksette vedtak gjort i samsvar med
framgangsmåten beskrevet i artikkel 13,

e) Kommisjonen skal utarbeide og ajourføre en liste
over de behørige sertifikatene som er godkjent
etter framgangsmåten beskrevet over. Listen skal
offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

4. Uten hensyn til  artikkel 3a nr. 6 kan en
medlemsstat, dersom forholdene krever det, tillate
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sjøfolk å tjenestegjøre om bord på et skip som seiler
under dens flagg i en annen stilling enn radiotelegrafist
eller radiooperatør, med forbehold for bestemmelsene
i radioreglementet, for et tidsrom som ikke må
overstige tre måneder, dersom de innehar et behørig
og gyldig sertifikat som en tredjestat har utstedt og
påtegnet på forskriftsmessig måte, men ennå ikke
påtegnet med tanke på anerkjennelse av den berørte
medlemsstaten for å gjøre det egnet for tjeneste om
bord på skip som seiler under dens flagg. Et dokument
som beviser at en søknad om påtegning er sendt til
vedkommende myndighet, må kunne framlegges.»

8) Artikkel 10 og 11 erstattes med følgende artikler:

«Artikkel 10

Havnestatskontroll

1. Skipene skal, uansett hvilket flagg de seiler un-
der og bortsett fra de som utelukkes i henhold til
artikkel 1, når de er i en medlemsstats havn,
underlegges havnestatskontroll utført av kontrollører
som er behørig bemyndiget av medlemsstaten, for å
kontrollere at alle sjøfolk som tjenestegjør om bord
og som er forpliktet å ha et sertifikat i samsvar med
STCW-konvensjonen, innehar et slikt sertifikat eller
en gyldig dispensasjon.

2. Medlemsstatene skal, når de foretar
havnestatskontroll i henhold til dette direktiv, påse
at alle relevante bestemmelser og framgangsmåter
fastsatt i direktiv 95/21/EF anvendes.

Artikkel 10a

Framgangsmåter for havnestatskontroll

1. Med forbehold for bestemmelsene i direktiv
95/21/EF, skal havnestatskontroll i henhold til artikkel
10 begrenses til følgende:

� kontroll av at alle sjøfolk som tjenestegjør om
bord og som er forpliktet å ha et sertifikat i
samsvar med STCW-konvensjonen, innehar et
slikt sertifikat eller en gyldig dispensasjon eller
kan framlegge et dokument som beviser at en
søknad om påtegning som bekrefter
godkjenningen er innlevert til myndighetene i
flaggstaten,

� kontroll av at antallet sjøfolk som tjenestegjør
på skipet og sertifikatene deres er i samsvar
med kravene til sikkerhetsbemanning fastsatt
av myndighetene i flaggstaten.

2. Det skal foretas evaluering, i samsvar med del A
i STCW-koden, av skipets sjøfolks skikkethet til å
overholde reglene for vakthold nedfelt i STCW-

konvensjonen dersom det av én av følgende grunner
er god grunn til å tro at disse reglene ikke overholdes:

� skipet har kollidert eller grunnstøtt, eller

� skipet har under fart, oppankring eller ved kai
sluppet ut stoffer det i henhold til internasjonale
konvensjoner er ulovlig å slippe ut, eller

� skipet har, ved feilaktig eller uforsiktig
manøvrering, ikke overholdt IMOs regelverk for
seilingsruter eller praksis og regler for sikker
manøvrering, eller

� skipet har på annen måte blitt drevet slik at det
utgjør en fare for mennesker, eiendom eller
miljøet, eller

� et sertifikat er oppnådd gjennom svindel eller
personen som innehar sertifikatet er ikke den
person sertifikatet opprinnelig ble utstedt til,
eller

� skipet seiler under flagget til en stat som ikke
har ratifisert STCW-konvensjonen, eller
skipsføreren, en offiser eller et
besetningsmedlem innehar et sertifikat utstedt
av en tredjestat som ikke har ratifisert STCW-
konvensjonen.

3. Uavhengig av sertifikatkontrollen innenfor
rammen av vurderingen fastsatt i nr. 2, kan det kreves
at sjøfolk beviser sin relevante kompetanse på
arbeidsstedet. En slik demonstrasjon kan blant annet
bestå i at det kontrolleres om reglene for vakthold er
overholdt, og om sjøfolk opptrer korrekt i
nødsituasjoner, deres kompetansenivå tatt i
betraktning.

Artikkel 11

Tilbakeholding

Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 95/21/
EF, er følgende mangler de eneste grunnene til at en
medlemsstat kan tilbakeholde et skip, forutsatt at
den som foretar havnestatskontrollen har fastslått at
manglene representerer en fare for personer, eiendom
eller miljøet:

� sjøfolkene innehar ikke sertifikat, innehar ikke
behørig sertifikat eller en gyldig dispensasjon,
eller kan ikke framlegge et dokument som beviser
at søknad om påtegning er innsendt ti l
myndighetene i flaggstaten,

� flaggstatens krav til sikkerhetsbemanning er ikke
overholdt,

� bestemmelsene om brovakt og maskinvakt
tilsvarer ikke kravene som flaggstaten har
fastsatt for skipet,
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� besetning på vakt omfatter ikke en person som
er kvalifisert til å bruke utstyr som er uunnværlig
for sikker navigering, radiokommunikasjon og
hindring av forurensning,

� den faglige dyktigheten ti l  å utføre
arbeidsoppgaver som er tillagt sjøfolk med
hensyn til skipets sikkerhet og hindring av
forurensning, kan ikke bevises, og

� det er ikke mulig å finne personer som er
tilstrekkelig uthvilte og på alle andre måter
skikket til å tjenestegjøre, for å dekke den første
vakten på begynnelsen av en reise samt de
påfølgende vaktene.»

9) I artikkel 12 gjøres følgende endringer:

� I nr. 1 endres «bokstav q), r) og s)» til «bokstav p),
q), r), w) og x)».

� Nytt nr. 1a skal lyde:

«1a. Rådet skal, i  samsvar med traktatens
bestemmelser, vedta en eventuell endring av vedlegg
II, etter forslag som Kommisjonen skal framlegge
senest fem år etter at endringsdirektiv 98/35/EF(*) er
vedtatt, på bakgrunn av de erfaringer som er gjort ved
gjennomføringen av dette direktiv.
____________
(*) EFT L 172 av 17.6.1998, s. 1.»

� I nr. 2 endres «bokstav v)» til «bokstav u)».

10) Ny artikkel 13a skal lyde:

«Artikkel 13a

Overgangsbestemmelser

1. Medlemsstatene kan, inntil 1. februar 2002, fortsette
å utstede, godkjenne og påtegne sertifikater i samsvar med
bestemmelser som var gjeldende før 1. februar 1997, for
sjøfolk som påbegynte godkjent fartstid, et godkjent
utdannings- og opplæringsprogram eller et godkjent
opplæringskurs før 1. august 1998.

2. Inntil 1. februar 2002 kan medlemsstatene fortsette å
fornye og gi forlenget gyldighet til sertifikater og påtegninger
i samsvar med bestemmelsene som var gjeldende før 1.
februar 1997.

3. Når en medlemsstat ved anvendelsen av artikkel 5e
fornyer eller forlenger gyldigheten til sertifikater som den
opprinnelig har utstedt i henhold til bestemmelser som var
gjeldende før 1. februar 1997, kan den dersom den ønsker
det erstatte tonnasjegrensene på de opprinnelige
sertifikatene som følger:

1) ordene «på 200 brutto registertonn (BRT) eller mer»
kan erstattes med «på 500 brutto registertonn (BRT)
eller mer», og

2) ordene «på 1600 brutto registertonn (BRT) eller mer»
kan erstattes med «på 3000 brutto registertonn (BRT)
eller mer».»

11) Vedlegget erstattes med vedlegg I til dette direktiv.

12) Et nytt vedlegg II legges til.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
1. juli 1999 eller ett år etter at direktivet er vedtatt dersom dette
er en tidligere dato.

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

3. Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for
overtredelse av de nasjonale bestemmelser som vedtas i henhold
til dette direktiv, og skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
slike sanksjoner anvendes. Sanksjonene som fastsettes, skal være
effektive, stå i forhold til overtredelsen og ha en avskrekkende
virkning.

4. Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til de lover og forskrifter som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler. Kommisjonen skal underrette de øvrige
medlemsstatene om dette.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mai 1998.

For Rådet

J. CUNNINGHAM

Formann
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VEDLEGG I

OPPLÆRINGSKRAV I STCW-KONVENSJONEN NEVNT I DETTE DIREKTIVS
ARTIKKEL 2

KAPITTEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

1. Reglene i dette vedlegg utfylles av de obligatoriske bestemmelsene i del A i STCW-koden, med
unntak av kapittel VIII regel VIII/2.

Enhver henvisning til et krav i en regel utgjør også en henvisning til tilsvarende kapittel i del A i
STCW-koden.

2. Del A i STCW-koden inneholder kompetansekrav som kandidater må oppfylle for å få utstedt eller
fornyet sertifikatene i henhold til STCW-konvensjonen. For å klargjøre sammenhengen mellom
bestemmelsene om utstedelse av alternative sertifikater som er oppført i kapittel VII og bestemmelsene
i kapittel II, III og IV om utstedelse av sertifikater, er kompetansen som beskrives i kompetansekravene
samlet i passende grupper under følgende sju funksjoner:

1) Navigering

2) Lasting, lossing og stuing

3) Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord

4) Maskineri

5) Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner

6) Vedlikehold og reparasjoner

7) Radiokommunikasjon,

på følgende ansvarsnivåer:

1) Ledelsesnivå

2) Operativt nivå

3) Støttenivå

Funksjonene og ansvarsnivåene er angitt i undertitlene umiddelbart over tabellene med
kompetansekrav i kapittel II, III og IV i del A i STCW-koden.
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KAPITTEL II

SKIPSFØRER OG DEKKSAVDELING

Regel II/1

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen
på skip på 500 brutto registertonn (BRT) eller mer

1. Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen som tjenestegjør om bord på sjøgående skip på
500 BRT eller mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1 ha fylt 18 år,

2.2 ha opptjent godkjent fartstid på minst ett år innenfor rammen av et godkjent opplæringsprogram
som omfatter opplæring om bord som oppfyller kravene i avsnitt A-II/1 i STCW-koden og som
er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, eller ha minst tre års godkjent fartstid,

2.3 ha utført, i minst seks måneder av den obligatoriske fartstiden, oppgaver tilknyttet brovakt
under tilsyn av skipsfører eller en kvalifisert offiser,

2.4 oppfylle gjeldende krav i reglene i kapittel IV for utføring av oppgaver på området
radiokommunikasjon, i samsvar med radioreglementet, og

2.5 ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansekravet omtalt i avsnitt
A-II/1 i STCW-koden.

Regel II/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som skipsfører og overstyrmann på skip
på 500 brutto registertonn (BRT) eller mer

Skipsfører og overstyrmann på skip på 3 000 BRT eller mer

1. Enhver skipsfører og overstyrmann på sjøgående skip på 3 000 BRT eller mer, skal ha behørig
sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1 oppfylle kravene for sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip på 500 BRT
eller mer, og ha følgende godkjente fartstid:

2.1.1 for sertifikat som overstyrmann, minst 12 måneder, og

2.1.2 for sertifikat som skipsfører, minst 36 måneder. Dette tidsrom kan likevel reduseres til minst 24
måneder, forutsatt at minst tolv måneder av denne fartstiden er opptjent som overstyrmann, og

2.2 ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansekravet omtalt i avsnitt
A-II/2 i STCW-koden for skipsførere og overstyrmenn på skip på 3000 brutto registertonn
(BRT) eller mer.
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Skipsfører og overstyrmann på skip mellom 500 og 3 000 BRT

3. Enhver skipsfører og overstyrmann på sjøgående skip mellom 500 og 3 000 BRT skal ha behørig
sertifikat.

4. Alle som søker om sertifikat skal

4.1 for sertifikat som overstyrmann, oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på broen på
skip på 500 BRT eller mer,

4.2 for sertifikat som skipsfører, oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på broen på
skip på 500 BRT eller mer, og ha minst 36 måneders godkjent fartstid på sjøgående skip i denne
egenskap. Dette tidsrom kan likevel reduseres til minst 24 måneder forutsatt at minst tolv
måneder av denne fartstid er opptjent som overstyrmann, og

4.3 ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansekravet omtalt i avsnitt
A-II/2 i STCW-koden for skipsførere og overstyrmenn på skip mellom 500 og 3000 brutto
registertonn (BRT).

Regel II/3

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen
og som skipsfører på skip på mindre enn 500 BRT

Skip som ikke anvendes i fart nær kystlandet

1. Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen som tjenestegjør om bord på sjøgående skip på
mindre enn 500 BRT som ikke anvendes i fart nær kystlandet, skal ha behørig sertifikat for skip
på 500 BRT eller mer.

2. Enhver skipsfører som tjenestegjør om bord på sjøgående skip på mindre enn 500 BRT som ikke
anvendes i fart nær kystlandet, skal ha behørig sertifikat for skip mellom 500 og 3 000 BRT.

Skip som anvendes i fart nær kystlandet

Ansvarshavende vaktoffiser på broen

3. Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen på et sjøgående skip på mindre enn 500 BRT som
anvendes i fart nær kystlandet, skal ha behørig sertifikat.

4. Alle som søker om sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen om bord på sjøgående
skip på mindre enn 500 BRT som anvendes i fart nær kystlandet skal

4.1 ha fylt 18 år,

4.2 ha fullført:

4.2.1 en spesialopplæring som omfatter relevant fartstid i et tilstrekkelig tidsrom i samsvar med
myndighetens krav, eller

4.2.2 ikke mindre enn tre års godkjent fartstid i dekksavdelingen,

4.3 oppfylle gjeldende krav i reglene i kapittel IV, alt etter som, for utføring av tildelte oppgaver på
området radiokommunikasjon i samsvar med radioreglementet, og
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4.4 ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansekravet omtalt i avsnitt
A-II/3 i STCW-koden for ansvarshavende vaktoffiser på broen om bord på sjøgående skip på
mindre enn 500 BRT som anvendes i fart nær kystlandet.

Skipsfører

5. Enhver skipsfører som tjenestegjør på sjøgående skip på mindre enn 500 BRT som anvendes i
fart nært kystlandet, skal ha behørig sertifikat.

6. Alle som søker om sertifikat som skipsfører om bord på sjøgående skip på mindre enn 500 BRT
som anvendes i fart nær kystlandet skal

6.1 ha fylt 20 år,

6.2 ha ikke mindre enn tolv måneders godkjent fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på broen, og

6.3 ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansekravet omtalt i avsnitt
A-II/3 i STCW-koden for skipsførere om bord på sjøgående skip på mindre enn 500 BRT som
anvendes i fart nær kystlandet.

7. Fritak

Dersom myndighetene finner at skipets størrelse og forholdene på reisen er slik at det ville være
urimelig eller praktisk umulig å gjøre kravene i denne regel og i avsnitt A-II/3 i STCW-koden
gjeldende fullt ut, kan den til en rimelig grad frita skipsføreren og ansvarshavende vaktoffiser på
broen på slikt skip eller på en slik type skip fra enkelte av kravene, idet det tas hensyn til
sikkerheten for alle skip som seiler i samme farvann.

Regel II/4

Obligatoriske minstekrav for mannskap som inngår i brovakten

1. Alt mannskap som inngår i brovakten på skip på 500 BRT eller mer, unntatt mannskap under
opplæring og mannskap som utfører generelle oppgaver på vakt, skal ha behørig sertifikat for
funksjonene de ivaretar.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1 ha fylt 16 år,

2.2 ha fullført:

2.2.1 godkjent fartstid, herunder ikke mindre enn seks måneders opplæring og praksis, eller

2.2.2 spesialopplæring, enten før utreise eller om bord på sjøgående skip, som omfatter godkjent
fartstid på ikke mindre enn to måneder, og

2.3 oppfylle kompetansekravet beskrevet i avsnitt A-II/4 i STCW-koden.

3. Tjenesten, opplæringen og praksisen som kreves i punkt 2.2.1 og 2.2.2 skal tilknyttes oppgaver
som utføres i forbindelse med brovakter, og omfatte arbeid som utføres under direkte tilsyn av
skipsføreren, ansvarshavende vaktoffiser på broen eller et kvalifisert mannskap.

4. Sjøfolk kan av en medlemsstat anses for å oppfylle kravene etter denne regel dersom de har
tjenestegjort i dekksavdelingen i en relevant stilling i et tidsrom på minst ett år i løpet av de siste
fem år før STCW-konvensjonens ikrafttredelse for denne medlemsstaten.
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KAPITTEL III

MASKINAVDELINGEN

Regel III/1

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på
maskinvakt i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis

ubemannet maskinrom

1. Enhver ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt i bemannet maskinrom og enhver maskinoffiser
på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på sjøgående skip som drives av
hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1 ha fylt 18 år,

2.2 ha opptjent godkjent fartstid, herunder ikke mindre enn seks måneder i maskinavdelingen, i
samsvar med avsnitt A-III/1 i STCW-koden,

2.3 ha fulgt i ikke mindre enn 30 måneder en godkjent undervisning og et godkjent opplæringsprogram
som omfatter en opplæring om bord som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok og
oppfyller kompetansekravene definert i avsnitt A-III/1 i STCW-koden.

Regel III/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på
skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer

1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør på sjøgående skip som drives av
hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1 oppfylle kravene for sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt, og

2.1.1 for sertifikat som førstemaskinist, ha minst tolv måneders godkjent fartstid som maskinassistent
eller maskinoffiser,

2.1.2 for sertifikat som maskinsjef, ha minst 36 måneders godkjent fartstid, hvorav minst tolv måneder
er opptjent i stilling som ansvarshavende maskinoffiser mens vedkommende er kvalifisert til
tjeneste som førstemaskinist, og

2.2 ha fullført godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansekravet definert i avsnitt
A-III/2 i STCW-koden.

Regel III/3

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på
skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW

1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør om bord på et sjøgående skip som drives
av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW, skal ha behørig sertifikat.
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2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1 oppfylle kravene for sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt, og

2.1.1 for sertifikat som førstemaskinist, ha minst tolv måneders godkjent fartstid som maskinassistent
eller maskinoffiser,

2.1.2 for sertifikat som maskinsjef, ha minste 24 måneders godkjent fartstid, hvorav minst tolv måneder
mens vedkommende er kvalifisert til tjeneste som førstemaskinist, og

2.2 ha fullført godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansekravet definert i avsnitt
A-III/3 i STCW-koden.

3. Enhver maskinoffiser som er kvalifisert til å tjenestegjøre som førstemaskinist på skip som
drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, kan tjenestegjøre som
maskinsjef på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mindre enn 3 000 kW,
forutsatt at minst tolv måneders godkjent fartstid på sjøgående skip er opptjent som maskinoffiser
i stilling som medfører ansvar, og at vedkommendes sertifikat er påtegnet deretter.

Regel III/4

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som inngår i
maskinvakten i bemannet maskinrom eller mannskap i tjeneste i periodevis ubemannet

maskinrom

1. Ethvert mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet maskinrom eller ethvert mannskap
i tjeneste i periodevis ubemannet maskinrom på sjøgående skip som drives av hovedmaskineri
med framdriftskraft på 750 kW eller mer, unntatt mannskap under opplæring og mannskap som
utfører generelle oppgaver på vakt, skal ha behørig sertifikat for funksjonene de skal ivareta.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1 ha fylt 16 år,

2.2 ha fullført:

2.2.1 godkjent fartstid, herunder ikke mindre enn seks måneders opplæring og praksis, eller

2.2.2 spesialopplæring, enten før utreise eller om bord på sjøgående skip, som omfatter godkjent
fartstid på ikke mindre enn to måneder, og

2.3 oppfylle kompetansekravet beskrevet i avsnitt A-III/4 i STCW-koden.

3. Tjenesten, opplæringen og praksisen som kreves i punkt 2.2.1 og 2.2.2 skal tilknyttes oppgaver
som utføres i forbindelse med maskinvakt, og omfatte oppgaver som utføres under direkte tilsyn
av en kvalifisert maskinoffiser eller et kvalifisert mannskap.

4. Sjøfolk kan av en medlemsstat anses for å oppfylle kravene etter denne regel dersom de har
tjenestegjort i maskinavdelingen i en relevant stilling i et tidsrom på minst ett år i løpet av de siste
fem år før STCW-konvensjonens ikrafttredelse for denne medlemsstaten.
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KAPITTEL IV

RADIOKOMMUNIKASJON OG RADIOPERSONELL

Forklarende merknad:

Obligatoriske bestemmelser om radiovakthold finnes i radioreglementet og i Den internasjonale konvensjon
om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974), med endringer. Bestemmelser om radiovedlikehold finnes i
Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974), med endringer, og i
retningslinjene vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon.

Regel IV/1

Søknad

1. Med forbehold for bestemmelsene i punkt 3, får bestemmelsene i dette kapittel anvendelse for
radiopersonell på skip som seiler under Det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS),
som foreskrevet i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974), med
endringer.

2. Inntil 1. februar 1999 skal radiopersonell om bord på skip som oppfyller de bestemmelser i Den
internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974) som var i kraft før 1. februar
1992, etterkomme de bestemmelser i Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring,
sertifikater og vakthold for sjøfolk (1978) som var i kraft før 1. desember 1992.

3. Radiopersonell om bord på skip som ikke er forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i kapittel IV i
SOLAS-konvensjonen om GMDSS, er ikke forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel.
Radiopersonell om bord på slike skip må imidlertid oppfylle kravene i radioreglementet.
Myndighetene skal påse at de ulike sertifikatene som kreves i henhold til radioreglementet, utstedes
til slikt personell eller anerkjennes for dem.

Regel IV/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som GMDSS-radiopersonell

1. Enhver radiooperatør som er ansvarlig for å utføre oppgaver tilknyttet radiokommunikasjon om
bord på et skip som er forpliktet til å delta i GMDSS, skal ha behørig sertifikat knyttet til
GMDSS, utstedt eller godkjent av myndigheten i henhold til bestemmelsene i radioreglementet.

2. Enhver som søker om sertifikat i henhold til denne regelen for tjeneste om bord på et skip som
er pålagt å ha en radioinstallasjon i henhold til Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for
menneskeliv til sjøs (1974), med endringer, skal i tillegg:

2.1 ha fylt 18 år, og

2.2 ha fullført godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansekravet definert i avsnitt
A-IV/2 i STCW-koden.
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KAPITTEL V

SÆRKRAV TIL OPPLÆRING FOR PERSONELL PÅ VISSE TYPER SKIP

Regel V/1

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og
mannskap på tankskip

1. Offiserer og mannskap som har bestemte oppgaver og ansvarsområder i tilknytning til lasten og
lasteutstyret på tankskip, skal ha fullført et godkjent brannslokkingskurs i land i tillegg til
opplæringen beskrevet i regel VI/1, og:

1.1 ha opptjent en godkjent fartstid på ikke mindre enn tre måneder om bord på et sjøgående tankskip
for å tilegne seg tilstrekkelig kjennskap til sikker driftsmessig praksis, eller

1.2 ha gjennomgått et godkjent orienteringskurs for tjeneste om bord på tankskip, som minst skal dekke
pensumet nevnt for dette kurset i avsnitt A-V/1 i STCW-koden.

Myndighetene kan imidlertid godkjenne fartstid til sjøs under tilsyn som er kortere enn det som
kreves i punkt 1, forutsatt at:

1.3 tidsrommet som godkjennes ikke er kortere enn en måned,

1.4 tankskipet har en bruttotonnasje på under 3 000 BRT,

1.5 hver reise som tankskipet foretar i løpet av denne perioden ikke overstiger 72 timer, og

1.6 tankskipets driftsmåte og antall reiser og lastinger som foretas i løpet av perioden gjør det mulig å
tilegne seg det samme kunnskapsnivå og den samme erfaringen.

2. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og andre personer som har direkte
ansvar for lasting av, lossing av og omsorg for lasten under reisen eller for arbeid med lasten, skal i
tillegg til kravene i punkt 1.1 og 1.2:

2.1 ha tilstrekkelig relevant erfaring med hensyn til arbeidsoppgavene de skal utføre om bord på den
typen tankskip der de tjenestegjør, og

2.2 ha fullført et godkjent særskilt opplæringsprogram som minst skal omfatte pensumet nevnt i
avsnitt A-V/1 i STCW-koden, som er tilpasset arbeidsoppgavene de skal utføre om bord på
oljetankskipet, kjemikalietankskipet eller gasstankskipet der de tjenestegjør.

3. Inntil to år etter at STCW-konvensjonen er trådt i kraft for en medlemsstat, kan sjøfolk anses for å
oppfylle kravene i punkt 2.2 dersom de har tjenestegjort i en relevant stilling om bord på det
aktuelle tankskipet i et tidsrom på minst ett år i løpet av de foregående fem år.

4. Myndighetene skal påse at det utstedes behørig sertifikat til skipsførere og offiserer som har
kvalifikasjonene beskrevet i punkt 1 eller 2, eller at et eksisterende sertifikat blir behørig påtegnet.
Ethvert mannskap som har de beskrevne kvalifikasjonene skal få sertifikat som viser dette.
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Regel V/2

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer,
mannskap og annet personell om bord på roro-passasjerskip

1. Denne regelen får anvendelse for skipsførere, offiserer, mannskap og annet personell som tjenestegjør
på roro-passasjerskip i utenriksfart. Myndighetene skal bestemme om disse reglene skal få anvendelse
for personell som tjenestegjør om bord på roro-passasjerskip i innenriksfart.

2. Før sjøfolk tildeles arbeidsoppgaver om bord på et roro-passasjerskip, skal de ha gjennomgått
opplæringen beskrevet i punkt 4-8 som tilsvarer deres stilling, arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

3. Sjøfolk som er forpliktet til å ha gjennomgått opplæringen beskrevet i punkt 4, 7 og 8, skal minst
hvert femte år få en egnet opplæring for å oppdatere sine kunnskaper.

4. Skipsføreren, offiserene og øvrige personell som ifølge mannskapslisten har til oppgave å bistå
passasjerer i kritiske situasjoner om bord på roro-passasjerferger, skal ha fått opplæring i håndtering
av folkemengder som beskrevet i punkt 1 i avsnitt A-V/2 i STCW-koden.

5. Skipsførere, offiserer og øvrig personell som har fått tildelt seg bestemte arbeidsoppgaver og
ansvarsområder om bord på roro-passasjerskip, skal ha fått den grunnleggende opplæringen beskrevet
i punkt 2 i avsnitt A-V/2 i STCW-koden.

6. Personell som yter tjenester direkte til passasjerer i områder reservert for passasjerer om bord på
roro-passasjerskip, skal ha gjennomført sikkerhetsopplæringen beskrevet i punkt 3 i avsnitt
A-V/2 i STCW-koden.

7. Skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister og enhver som er direkte ansvarlig for
ombordføring og ilandføring av passasjerer, lasting, lossing eller sikring av lasten eller lukking av
åpninger i skroget på roro-passasjerferger, skal ha fått godkjent opplæring i sikkerhet for passasjerer
og last og skrogintegritet, som angitt i punkt 4 i avsnitt A-V/2 i STCW-koden.

8. Skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister og enhver som er ansvarlig for
passasjerers sikkerhet i nødsituasjoner om bord på roro-passasjerskip, skal ha fått godkjent opplæring
i å håndtere krisesituasjoner og i menneskelig atferd, som angitt i punkt 5 i avsnitt A-V/2 i STCW-
koden.

9. Myndighetene skal påse at et dokument som bekrefter hvilken opplæring som er gitt, utstedes alle
som har kvalifikasjonene som kreves i henhold til denne regel.

KAPITTEL VI

FUNKSJONER TILKNYTTET NØDSITUASJONER, VERNETILTAK, MEDISINSK
BEHANDLING OG REDNINGSFUNKSJONER

Regel VI/1

Obligatoriske minstekrav til grunnleggende opplæring og sikkerhetsopplæring og
instruksjon for alle sjøfolk

Sjøfolk skal få grunnleggende opplæring og sikkerhetsopplæring og instruksjon i samsvar med avsnitt
A-VI/1 i STCW-koden, og må oppfylle det relevante kompetansekravet som er angitt der.
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Regel VI/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikater for livbåter og redningsflåter, mann-
overbord-båter og hurtiggående mann-overbord-båter

1. Alle som søker om sertifikater for bruk av livbåter og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående
mann-overbord-båter, skal

1.1 ha fylt 18 år,

1.2 ha opptjent godkjent fartstid på sjøgående skip på ikke mindre enn 12 måneder, eller ha fulgt et
godkjent opplæringskurs og opptjent godkjent fartstid på sjøgående skip på ikke mindre enn seks
måneder, og

1.3 oppfylle kompetansekravet for å oppnå sertifikat for bruk av livbåter, redningsflåter og mann-
overbord-båter som angitt i punkt 1 til 4 i avsnitt A-VI/2 i STCW-koden.

2. Alle som søker om sertifikat for bruk av hurtiggående mann-overbord-båter, skal

2.1 inneha sertifikat for bruk av livbåter og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-
båter,

2.2 ha fulgt et godkjent opplæringskurs, og

2.3 oppfylle kompetansekravet for å oppnå sertifikat for bruk av hurtiggående mann-overbord-båter
som angitt i punkt 5 til 8 i avsnitt A-VI/2 i STCW-koden.

Regel VI/3

Obligatoriske minstekrav til opplæring i avanserte brannslokkingsteknikker

1. Sjøfolk som har til oppgave å lede brannslokkingsoperasjoner skal ha fullført og bestått en videregående
opplæring i brannslokkingsteknikker med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando, i
samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VI/3 i STCW-koden, og må oppfylle kompetansekravet
som er angitt der.

2. Dersom opplæring i avanserte brannslokkingsteknikker ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves
for å oppnå gjeldende sertifikat, skal det utstedes et særskilt sertifikat eller en særlig attest som
viser at innehaveren har fulgt et kurs i avanserte brannslokkingsteknikker.

Regel VI/4

Obligatoriske minstekrav til medisinsk førstehjelp og medisinsk behandling

1. Sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord på skip, skal oppfylle kompetansekravene for
medisinsk førstehjelp i punkt 1 til 3 i avsnitt AVI/4 i STCW-koden.

2. Sjøfolk som skal gi medisinsk behandling om bord på skip, skal oppfylle kompetansekravene for
medisinsk behandling i punkt 4 til 6 i avsnitt AVI/4 i STCW-koden.

3. Dersom opplæring i medisinsk førstehjelp eller medisinsk behandling ikke inngår i kvalifikasjonene
som kreves for å oppnå gjeldende sertifikat, skal det utstedes et særskilt sertifikat eller en særlig
attest som viser at innehaveren har fulgt et kurs i førstehjelp eller sykepleie.
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KAPITTEL VII

ALTERNATIVE SERTIFIKATER

Regel VII/1

Utstedelse av alternative sertifikater

1. Uavhengig av kravene til utstedelse av sertifikater nevnt i kapittel II og III i dette vedlegg, kan
medlemsstatene velge å utstede eller å tillate at det utstedes andre sertifikater enn dem som er nevnt
i reglene i dette kapittel, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1.1 funksjonene og de tilsvarende ansvarsområdene som er nevnt på sertifikatene eller påtegningene
skal være hentet fra og identiske med dem som er oppført i avsnitt A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4,
A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 og A-IV/2 i STCW-koden,

1.2 søkerne skal ha fulgt godkjent undervisning og opplæring, og oppfylle kompetansekravene beskrevet
i gjeldende deler i STCW-koden og oppført i avsnitt A-VII/1 i denne koden, for funksjonene og
nivåene som er nevnt på sertifikatene og påtegningene,

1.3 kandidatene skal ha opptjent en godkjent fartstid til sjøs som er egnet for funksjonene og nivåene
som er nevnt på sertifikatet. Fartstiden til sjøs må minst tilsvare fartstiden til sjøs som kreves i
kapittel II og III i dette vedlegg. Minstekravet til fartstid til sjøs må likevel ikke være lavere enn det
som er angitt i avsnitt A-VII/2 i STCW-koden,

1.4 søkere til et sertifikat som får ansvar for navigasjon på ledelsesnivå skal oppfylle gjeldende krav i
kapittel IV, for å utføre oppgaver tilknyttet radiokommunikasjon i samsvar med radioreglementet,
og

1.5 sertifikatene skal utstedes i samsvar med kravene i artikkel 5e og bestemmelsene i kapittel VII i
STCW-koden.

2. Det skal ikke utstedes sertifikater i henhold til dette kapittel uten at medlemsstaten har oversendt
Kommisjonen de opplysninger som kreves i henhold til STCW-konvensjonen.

Regel VII/2

Sertifikater til sjøfolk

Alle sjøfolk som utøver en funksjon eller en samling funksjoner oppført i tabell A-II/1, A-II/2, A-II/3 eller
A-II/4 i kapittel II, tabell A-III/1, A-III/2 eller A-III/4 i kapittel III eller A-IV/2 i kapittel IV i STCW-
koden, skal inneha behørig sertifikat.

Regel VII/3

Prinsipper for utstedelsen av alternative sertifikater

1. Enhver medlemsstat som velger å utstede eller tillate at det utstedes alternative sertifikater, skal
påse at følgende prinsipper etterleves:

1.1 et system for utstedelse av alternative sertifikater skal innføres bare dersom det garanterer en grad
av sikkerhet til sjøs og har virkninger med hensyn til hindring av forurensning som minst tilsvarer
dem som sikres i de øvrige kapitlene, og
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1.2 alle ordninger som opprettes for utstedelse av alternative sertifikater i henhold til dette kapittel,
må sikre at disse sertifikatene kan skiftes ut med sertifikater utstedt i henhold til andre kapitler.

2. Prinsippet om utskiftbarhet nevnt i punkt 1 må sikre at:

2.1 sjøfolk som har mottatt sertifikat i henhold til kapittel II og/eller III og sjøfolk som har mottatt
sertifikat i henhold til kapittel VII, kan tjenestegjøre om bord på skip med tradisjonell ordning
eller en annen ordning om bord, og

2.2 sjøfolk ikke er utdannet for en bestemt ordning om bord slik at dette gjør dem mindre skikket til
å utføre sine oppgaver andre steder.

3. Alle sertifikater som utstedes i henhold til bestemmelsene i dette kapittel, skal være i samsvar
med følgende prinsipper:

3.1 utstedelsen av andre sertifikater skal ikke i seg selv brukes til å:

3.1.1 redusere antall mannskapsmedlemmer om bord,

3.1.2 redusere yrkesintegriteten eller senke verdien av sjøfolks yrkeskompetanse, eller

3.1.3 rettferdiggjøre at de kombinerte oppgavene til ansvarshavende vaktoffiserer på maskinvakt eller
brovakt pålegges én enkelt sertifikatinnehaver under en vakt, og

3.2 personen som har kommandoen over skipet skal være skipsføreren. Innføringen av et system for
utstedelse av andre sertifikater skal ikke svekke skipsførerens eller andres posisjon eller
rettmessige autoritet.

4. Prinsippene i punkt 1 og 2 i denne regel skal sikre at kompetansen til dekksoffiserer og
maskinoffiserer opprettholdes.

__________
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VEDLEGG II

FRAMGANGSMÅTER OG KRITERIER FOR ANERKJENNELSE AV SERTIFIKATER FRA
TREDJESTATER OG GODKJENNING AV INSTITUSJONER FOR MARITIM UTDANNING
OG/ELLER KURS OG PROGRAMMER FOR MARITIM UNDERVISNING OG OPPLÆRING

NEVNT I ARTIKKEL 9 NR. 3 BOKSTAV A)

A. Framgangsmåter og kriterier i tilknytning til sertifikater

En medlemsstat kan godkjenne og påtegne behørige sertifikater utstedt av tredjestater for tjeneste om
bord på skip som seiler under medlemsstatens flagg, bare dersom følgende vilkår er oppfylt:

1. De behørige sertifikatene som framlegges for godkjenning må være utstedt av en part i STCW-
konvensjonen.

2. a) Sjøsikkerhetskomiteen i Den internasjonale sjøfartsorganisasjon må ha sikkerhet for at
tredjestaten som har utstedt det behørige sertifikat har gitt alle bestemmelsene i STCW-
konvensjonen full virkning.

b) Medlemsstaten må, med alle nødvendige midler som kan omfatte inspeksjon av anleggene og
framgangsmåtene, ha bekreftet at kravene til kompetanse, utstedelse og godkjenning av
sertifikater og føring av registre oppfylles fullstendig, og at et system for kvalitetsstandarder
er innført i samsvar med regel I/8 i STCW-konvensjonen.

3. Dersom kravet i nr. 2 bokstav a) ikke er oppfylt fordi Sjøsikkerhetskomiteen i IMO ikke har kunnet
bekrefte at gjeldende tredjestat har gitt alle bestemmelsene i STCW-konvensjonen full virkning, skal
følgende bestemmelser få anvendelse:

a) tredjestaten skal oversende medlemsstaten og IMO opplysninger om:

i) teksten til de lover og forskrifter og dokumenter som omhandler gjennomføringen av
STCW-konvensjonen,

ii) alle detaljer om kursenes innhold og varighet, herunder en nøyaktig beskrivelse av
undervisningen, opplæringen, eksamener og kompetansebedømmelsen samt hvilken
praksis for utstedelse av sertifikater som er vedtatt,

iii) nasjonale eksamener og andre krav for hver sertifikattype utstedt i samsvar med STCW-
konvensjonen,

iv) et tilstrekkelig antall eksempler på sertifikater som er utstedt i samsvar med STCW-
konvensjonen,

v) opplysninger om statlige organisasjoner,

vi) en nøyaktig beskrivelse av de forskrifter som er fastsatt og de forvaltningsmessige
vedtak som er truffet for å sikre overholdelsen, særlig når det gjelder opplæring og
bedømmelse samt utstedelse og registrering av sertifikater,

vii) en nøyaktig framstilling av framgangsmåtene som er fulgt for å tillate, anerkjenne eller
godkjenne opplæringen og eksamenene samt kompetanseevalueringen som kreves i
henhold til STCW-konvensjonen, tilhørende vilkår og en liste over tillatelsene,
anerkjenningene og godkjenningene som er gitt,

b) medlemsstaten skal sammenligne de mottatte opplysningene med alle relevante krav i STCW-
konvensjonen for å undersøke om alle bestemmelsene i STCW-konvensjonen er gitt full virkning,
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c) medlemsstaten skal, med alle nødvendige midler som kan omfatte inspeksjon av anleggene og
framgangsmåtene, ha bekreftet at kravene til kompetanse, utstedelse og godkjenning av
sertifikater og føring av registre oppfylles fullstendig, og at et system for kvalitetsstandarder
er innført i samsvar med regel I/8 i STCW-konvensjonen,

d) på grunnlag av statistiske opplysninger om landene som er de største leverandører av arbeidskraft,
skal det opprettes en liste over navn på tredjestater der inspeksjon av anleggene eller
opplæringsprogrammene og -kursene er obligatorisk, i tillegg til ovennevnte framgangsmåte.
Listen skal ajourføres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13.

4. En medlemsstat som vedtar å anerkjenne eller godkjenne en maritim institusjon eller et
opplæringsprogram eller -kurs, skal ikke bare anvende punkt 2 eller eventuelt punkt 3, men også
kriteriene nevnt i del B i dette vedlegg.

5. Medlemsstatene skal påse at det er inngått en avtale med vedkommende tredjestat der det fastslås
at enhver vesentlig endring i opplæringsordningen eller sertifikatet fastsatt i samsvar med STCW-
konvensjonen, meddeles umiddelbart.

6. Ethvert sertifikat som framlegges til godkjenning skal inneholde en gyldig påtegning, ledsages av
eller innlemme en slik i sin ordlyd for å bekrefte utstedelsen foretatt av ovennevnte stat.

7. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at sjøfolk som framlegger sertifikater for
ledelsesfunksjoner med tanke på godkjenning, har tilstrekkelige kunnskaper om medlemsstatens
sjørettslige bestemmelser som er relevante for funksjonene de er sertifisert til å ivareta.

8. Sertifikater og påtegninger utstedt av en medlemsstat i henhold til bestemmelsene i denne artikkel
for godkjenning av et sertifikat eller bekreftelse på godkjenning av et sertifikat utstedt av en tredjestat,
kan ikke anvendes som grunnlag for ny søknad om en annen medlemsstats godkjenning av et
sertifikat.

B. Kriterier for anerkjenning eller godkjenning av institusjoner for maritim utdanning og
kurs og programmer for maritim opplæring

1. For å bli anerkjent som institusjon for maritim utdanning med tillatelse til å gjennomføre
opplæringskurs og -programmer som en medlemsstat godkjenner som i samsvar med kravene for
tjeneste om bord på skip som seiler under dens flagg, skal en institusjon for maritim utdanning:

1. ha utpekte instruktører som

1.1 har oversikt over opplæringsprogrammet og forstår de særskilte målene som er satt opp for
den aktuelle typen av opplæring som gis,

1.2 er kvalifisert for oppgaven som opplæringen er rettet inn mot, og

1.3 dersom simulator benyttes under opplæringen:

1.3.1 har fått relevant veiledning i instruksjonsteknikker til bruk ved simulatortrening, og

1.3.2 ha praktisk erfaring med betjening av den aktuelle typen simulator,
.

2. ha utpekte tilsynsførere som er egnet for de godkjente opplæringskursene og -programmene
som gjennomføres i institusjonene. Disse tilsynsførerne må ha fullstendige kunnskaper om
hvert opplæringsprogram og -kurs som de fører tilsyn med, herunder deres spesielle formål,

3. ha utpekte sensorer som har fått egnet opplæring i bedømmelsesmetoder og -praksis, og
som:
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3.1 har tilstrekkelige kunnskaper om kompetansen som skal vurderes,

3.2 er kvalifiserte for oppgaven som bedømmelsen er rettet inn mot,

3.3 har fått tilstrekkelig veiledning i bedømmelsesmetoder og -praksis,

3.4 har praktisk erfaring med bedømmelse, og

3.5 dersom simulator benyttes ved bedømmelsen, har praktisk erfaring med bedømmelse for den
aktuelle typen simulator, under tilsyn av en person som er erfaren i å foreta bedømmelse og
til dennes tilfredshet,

4. føre registre over alle sertifikater og diplomer som er tildelt studenter som har fulgt
undervisningen eller den maritime opplæringen i institusjonen, med nærmere opplysninger
om undervisningen og opplæringen som er gitt og relevante datoer samt fullt navn og
fødselsdato og -sted,

5. gi opplysninger om nivået for disse sertifikatene og vitnemålene samt for undervisningen og/
eller opplæringen,

6. kontinuerlig overvåke opplærings- og bedømmelsesaktivitetene ved hjelp av et system for
kvalitetsstandarder, for å sikre at de fastsatte målene nås, herunder de som gjelder
instruktørenes og sensorenes kvalifikasjoner og erfaring,

7. underlegge seg en bedømmelse minst hvert femte år, utført av kvalifiserte personer som ikke
selv utfører de aktuelle opplærings- eller bedømmelsesaktiviteter, for å kontrollere om de
administrative og driftsmessige rutinene på alle nivåer i institusjonen ledes, organiseres,
gjennomføres, overvåkes og kontrolleres internt og derved sikre at de egner seg for å oppnå
de ønskede resultatene og nå de fastsatte målene.

II. For å godkjennes som i samsvar med kravene til maritim undervisning og opplæring for tjeneste om
bord på skip som seiler under en medlemsstats flagg, må et opplæringskurs eller -program:

1. være oppbygd i samsvar med skriftlige programmer, herunder framgangsmåter og midler for
gjennomføringen og metoder og pedagogisk utstyr som er nødvendige for å oppfylle det
fastsatte kompetansekravet, og

2. utføres, overvåkes, evalueres og støttes av personer som er kvalifisert i henhold til punkt I.1,
I.2, I.3.

____________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 9/1999
av 29. januar 1999

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. 121/98 av 18. desember 1998(1).

Rådsdirektiv 98/55/EF av 17. juli 1998 om endring av direktiv
93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller
forlater Fellesskapets sjøhavner, og som transporterer farlig eller
forurensende last(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 55a (rådsdirektiv 93/75/EØF) skal
nytt strekpunkt lyde:

�- 398 L 0055: Rådsdirektiv 98/55/EF av 17. juli 1998
(EFT L 215 av 1.8.1998, s. 65).�

Artikkel 2

Teksten til rådsdirektiv 98/55/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

2000/EØS/7/09

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

________________

(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av 18.11.1999, s. 77.

(2) EFT L 215 av 1.8.1998, s. 65.
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RÅDSDIREKTIV 98/55/EF

av 17. juli 1998

om endring av direktiv 93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har kurs for
eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og som transporterer farlig eller

forurensende last(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 93/75/EØF(4) nevner ikke uttrykkelig bestemmelser som
gjelder for sjøtransport av radioaktive materialer omhandlet i
Den internasjonale sjøfartsorganisasjons (IMO) resolusjon
A.748(18) om regelverket for sikker transport av bestrålt
kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt avfall i flasker om
bord på skip (INF-regelverket).

Det er nødvendig å bedre sikkerheten til sjøs og hindre
havforurensning i forbindelse med transport av bestrålt
kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt avfall.

Av klarhetshensyn er det viktig at INF-regelverket inntas i listen
over internasjonale konvensjoner, kodekser og resolusjoner
omhandlet i artikkel 2 i direktivet. En slik klargjøring vil gjøre det
mulig for vedkommende myndigheter å oppnå de relevante
opplysninger om arten av radioaktive materialer som
transporteres om bord på skip og om deres plassering, og derved
bidra til å hindre og minimere risikoen for ulykker i forbindelse
med skip som transporterer slike materialer.

Meldingen av skipets INF-klasse, som viser til den samlede
mengden radioaktivitet som kan transporteres om bord, vil gi

vedkommende myndigheter mer detaljerte opplysninger og derved
bidra til å gjøre deres reaksjon mer effektiv i tilfelle det inntreffer
en ulykke eller et uhell på sjøen som involverer radioaktive
materialer.

Det bør gjøres mulig ved en forenklet framgangsmåte å endre
vedlegg I og II til direktiv 93/75/EØF i samsvar med utviklingen
innen folkeretten, særlig endringene i internasjonale konvensjoner,
kodekser og resolusjoner som ikke er nevnt i artikkel 2 i direktivet,
og som har trådt i kraft etter at direktivet ble vedtatt. Disse
endringer bør imidlertid verken utvide dette direktivs virkeområde
eller endre rapporteringskravene som er fastsatt i direktivet, og
særlig ikke medføre at direktivets rapporteringskrav utvides til å
omfatte skip i transitt. Framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 i
direktivet synes å være den mest hensiktsmessige måte å innføre
slike endringer på. Artikkel 11 bør utfylles for dette formål.

Innholdet i vedlegg I og II til direktiv 93/75/EØF bør endres for å
ta hensyn til endringer som er gjort i de internasjonale
konvensjoner, kodekser og resolusjoner som ikke er omhandlet i
artikkel 2 i direktivet, og som har trådt i kraft etter at direktivet
ble vedtatt �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 93/75/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2

� innsettes følgende i bokstav c) etter «IMDG-
kodeksen»:

«, herunder radioaktive materialer som omhandlet i
INF-regelverket»,

� skal ny bokstav i) lyde:

«i) «INF-regelverk»: IMO-regelverket for sikker
transport av bestrålt kjernebrensel, plutonium
og høyradioaktivt avfall i flasker om bord på
skip som gjeldende 1. januar 1998,»,

� blir bokstav i), j) og k) henholdsvis bokstav j), k)
og l.

(1) EFT C 334 av 8.11.1996, s. 11, og EFT C 264 av 30.8.1997, s. 4.

(2) EFT C 133 av 28.4.1997, s. 7.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 24. april 1997 (EFT C 150 av 19.5.1997, s.
31), Rådets felles holdning av 11. desember 1997 (EFT C 23 av 23.1.1998,
s. 6) og europaparlamentsbeslutning av 11. mars 1998 (EFT C 104 av
6.4.1998).

(4) EFT L 247 av 5.10.1993, s. 19. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 97/34/EF (EFT L 158 av 17.6.1997, s. 40).

__________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 1.8.1998, s. 65, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 9/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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2. I artikkel 11

� erstattes i første strekpunkt «bokstav e), f), g), h) og
i)» med «bokstav e), f), g), h), i) og j)»,

� skal nytt strekpunkt lyde:

«� å endre vedleggene til dette direktiv i samsvar
med de relevante senere endringer i
internasjonale konvensjoner, kodekser og
resolusjoner om sikkerheten til  sjøs og
beskyttelse av det marine miljø som har trådt i
kraft, uten at direktivets virkeområde utvides.».

3. Vedlegg I og II erstattes med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
31. desember 1998. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. juli 1998.

For Rådet

W. RUTTENSTORFER

Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Opplysninger om fartøyer som transporterer farlig eller forurensende last

(Artikkel 5)

1. Fartøyets navn og kjenningssignal og, dersom det foreligger, dets IMO-identifikasjonsnummer.

2. Fartøyets nasjonalitet.

3. Fartøyets lengde og dypgang.

4. Bestemmelseshavn.

5. Antatt ankomsttid til bestemmelseshavn eller losstasjon, slik vedkommende myndighet krever.

6. Antatt avgangstid.

7. Planlagt rute.

8. Korrekt teknisk betegnelse på den farlige eller forurensende last, eventuelt De forente nasjoners
(FNs) nummer, IMO-fareklasse fastsatt i samsvar med IMDG-kodeksen og IBC- og IGC-regelverket
samt eventuelt skipstypen som definert i INF-regelverket, mengden av slik last og dens plassering
om bord på fartøyet, og dersom den transporteres i mobile tanker eller containere, deres
identifikasjonsmerker.

9. Bekreftelse på at det om bord foreligger en lasteliste, et lastemanifest eller en egnet lasteplan som
utførlig angir den farlige eller forurensende last om bord på og dens plassering.

10. Antall mannskap om bord.

___________
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VEDLEGG II

KONTROLLISTE FOR FARTØYER

(Artikkel 6 nr. 3, artikkel 8 og vedlegg III)

A Opplysninger om fartøyet

Fartøyets navn: Reder: Byggeår:
..................................................................... ............................................................... ..................................................................

Flagg: Bruttotonnasje:
.................................................................... ..................................................................

Hjemsted: Største lengde:
..................................................................... ...............................................................

Kjenningsbokstaver eller -tall IMO-identifikasjonsnummer dersom
(kjenningssignal): det foreligger:

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

Klassifikasjonsselskap: Havområder der skipet er sertifisert for
å seile:

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

Fartøyets klassebetegnelse : Skrog: Maskiner:

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

Framdriftsmaskineri: Ytelse:
.................................................................... ..................................................................

Agent:
....................................................................

Dypgang: Forut: Midtskips:       Akter:

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

Volum/masse av farlig eller forurensende last:

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

B Sikkerhetsutstyr (om bord)
                I god driftsklar

stand
Ja Nei Mangler

1. Konstruksjon og teknisk utrustning
Hoved- og hjelpemotor £ £ ....................................................................
Hovedstyremaskin £ £ ....................................................................
Hjelpestyremaskin £ £ ....................................................................
Ankringsutstyr £ £ ....................................................................
Fastmontert brannslokkingsanlegg £ £ ....................................................................
Eventuell nøytralgassinnretning £ £ ....................................................................
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              I god driftsklar
stand

Ja Nei             Mangler
2. Navigasjonsutstyr

Manøveregenskaper £ £ ....................................................................
Første radaranlegg £ £ ....................................................................
Annet radaranlegg £ £ ....................................................................
Gyrokompass £ £ ....................................................................
Standard magnetkompass £ £ ....................................................................
Radiopeileapparat £ £ ....................................................................
Ekkolodd £ £ ....................................................................
Annet elektronisk utstyr for posisjonsbestemmelse £ £ ....................................................................
Utstyr til måling av hastighet og tilbakelagt distanse (log) £ £ ....................................................................
� Hastighet gjennom vannet £ £ ....................................................................
� Hastighet over bakken £ £ ....................................................................

3. Radioutstyr
Radiotelegrafianlegg £ £ ....................................................................
Radiotelofonianlegg £ £ ....................................................................
GMDSS-radioutstyr £ £ ....................................................................
Radioutstyr for redningsfarkoster £ £ ....................................................................

C Skipspapirer
              Gyldige sertifikater/

            skipspapirer
om bord

Ja Nei             Merknader

Internasjonalt målebrev (1969) £ £ ....................................................................
Sikkerhetssertifikat for passasjerskip £ £ ....................................................................
Sikkerhetssertifikat for lasteskip £ £ ....................................................................
Sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip £ £ ....................................................................
Sikkerhetssertifikat for utstyr på lasteskip £ £ ....................................................................
Sikkerhetssertifikat for radio på lasteskip £ £ ....................................................................
Sikkerhetssertifikat for radiotelegrafi på lasteskip(1 ) £ £ ....................................................................
Sikkerhetssertifikat for radiotelefoni på lasteskip(1) £ £ ....................................................................
Dispensasjonssertifikat (SOLAS) £ £ ....................................................................
Internasjonalt lastelinjeserfikat £ £ ....................................................................
Internasjonalt dispensasjonssertifikat for lastelinjer £ £ ....................................................................
Klassesertifikat £ £ ....................................................................
Sertifikat for forsikring eller annen økonomisk sikkerhet
for ansvar for skade ved oljesøl £ £ ....................................................................
Erklæring om transport av farlig last (SOLAS) £ £ ....................................................................
Olje-/lastedagbok behørig utfylt £ £ ....................................................................
(Internasjonalt) sertifikat for transport av farlige
kjemikalier i bulk £ £ ....................................................................
(Internasjonalt) sertifikat for hindring av forurensning ved
transport av kondenserte gasser i bulk £ £ ....................................................................
Internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning
(IOPP-sertifikat) £ £ ....................................................................
Internasjonalt sertifikat for hindring av forurensning ved
transport av skadelige flytende stoffer i bulk (NLS-sertifikat) £ £ ....................................................................

____________________

(1) Disse sertifikater er bare relevante for skip bygd før 1. februar 1995.
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              Gyldige sertifikater/
               skipspapirer

om bord
Ja Nei               Merknader

Sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøy £ £ ....................................................................
Operasjonstillatelse for hurtiggående fartøy £ £ ....................................................................
Stuingsplan for farlig gods £ £ ....................................................................
Opplysninger om stabiliteten £ £ ....................................................................
Dokument om skipets sikkerhetsbemanning £ £ ....................................................................
Kopi av samsvarsdokument (ISM-normen) £ £ ....................................................................
Sikkerhetsstyringssertifikat (ISM-normen) £ £ ....................................................................

D Besetning om bord

Sertifikater Utstedt av I GMDSS
(utførlig betegnelse og nr.)  (vedkommende myndighet) (sted/stat) (1 )

Ja Nei

Skipsfører £ £ ............................................ ............................................. ............................ £

Overstyrmann £ £ ............................................ ............................................. ............................ £

1. styrmann £ £ ............................................ ............................................. ............................ £

2. styrmann £ £ ............................................ ............................................. ............................ £

Maskinsjef £ £ ............................................ ............................................. ............................ £

1. maskinist £ £ ............................................ ............................................. ............................ £

2. maskinist £ £ ............................................ ............................................. ............................ £

3. maskinist £ £ ............................................ ............................................. ............................ £

Radiooperatør £ £ ............................................ ............................................. ............................ £

Mannskap i alt På dekk I maskinrom

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

Sjølos om bord £ £ ............................................ ............................................

........................................................ ..................................................................................................................................
Dato Skipsførerens eller, ved dennes fravær, stedfortrederens underskrift»

________________________

(2) Angi om vedkommende er GMDSS-operatør med generelt sertifikat.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 10/1999
av 29. januar 1999

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. 121/98 av 18. desember 1998(1).

Kommisjonsdirektiv 98/42/EF av 19. juni 1998 om endring av
rådsdirektiv 95/21/EF 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) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 56b (rådsdirektiv 95/21/EF) tilføyes
følgende:

�, endret ved:

- 398 L 0042: Kommisjonsdirektiv 98/42/EF av 19. juni 1998
(EFT L 184 av 27.6.1998, s. 40).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 98/42/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

2000/EØS/7/10

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso
_________________

(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av 18.11.1999, s. 77.

(2) EFT L 184 av 27.6.1998, s. 40.
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/42/EF

av 19. juni 1998

om endring av rådsdirektiv 95/21/EF 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)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til 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)(1), endret ved
direktiv 98/25/EF(2), særlig artikkel 19, og

ut fra følgende betraktninger:

Det må tas hensyn til de endringer av Den internasjonale
sjøfartsorganisasjons (IMOs) konvensjoner, protokoller, normer
og resolusjoner som er trådt i kraft, og til utviklingslinjene og
betraktningene innenfor rammen av Paris-memorandumet om
havnestatskontroll (MOU).

Siden vedtakelsen av direktiv 95/21/EF er det gjort en ytterligere
innsats for å utvikle en bedre prioriteringsordning. Den
faktorbaserte prioriteringsordningen som er utarbeidet innenfor
rammen av Paris-memorandumet, bør inntas i direktivet.

Listen over sertifikater og dokumenter oppført i vedlegg II til
direktiv 95/21/EF bør endres for å ta hensyn til de endringer i
internasjonalt regelverk som er trådt i kraft.

Listen over «åpenbare grunner» for en mer detaljert inspeksjon,
som er oppført i vedlegg III til nevnte direktiv, bør endres på
bakgrunn av den mer fullstendige listen oppført i IMO-resolusjon
A.787(19).

I samsvar med vedlegg IV til nevnte direktiv skal framgangsmåtene
og retningslinjene som inspektøren skal følge ved kontroll av
skip, være dem som er beskrevet i IMO-resolusjon A.466(XII)
med endringer, og i resolusjon A.542(13), MEPC.26(23) og
A.742(18). Nevnte vedlegg IV bør endres for å ta hensyn til
opphevingen av disse resolusjonene ved IMO-resolusjon

A.787(19). Framgangsmåtene beskrevet i resolusjon A.787(19)
er inntatt i vedlegg I, «Framgangsmåter for havnestatskontroll»,
til MOU.

For å avgjøre om et skip skal tilbakeholdes eller ikke, skal
inspektøren anvende kriteriene omhandlet i vedlegg IV til nevnte
direktiv. I visse tilfeller vil det imidlertid være uhensiktsmessig å
tilbakeholde et skip på grunn av skader som følge av ulykke.

Vedlegg VI bør også endres i  lys av bestemmelsene i
IMO-resolusjon A.787(19), særlig når det gjelder områdene som
er dekket av Den internasjonale konvensjon om normer for
opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) av 1978.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelsen
fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 12 i rådsdirektiv
93/75/EØF(3), sist endret ved kommisjonsdirektiv 97/34/EF(4) �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 95/21/EF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 5 nr. 2 skal lyde:

«2. Ved utvelgingen av skip for inspeksjon skal
vedkommende myndighet prioritere skip omhandlet i vedlegg
I del I. Ved fastsettelse av prioriteringsrekkefølgen for
inspeksjon av de øvrige skipene oppført i vedlegg I, skal
vedkommende myndighet anvende skipets generelle
prioriteringsfaktor oppført i vedlegg I del II.»

2) Vedlegg I, II, III, IV og VI endres i samsvar med vedlegget til
dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
30. september 1998. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,

(1) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1.

(2) EFT L 133 av 7.5.1998, s. 19.

________________

(3) EFT L 247 av 5.10.1993, s. 19.

(4) EFT L 158 av 17.6.1997, s. 40.

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 184 av 27.6.1998, s. 40, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 10/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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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 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. juni 1998.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I

LISTE OVER SKIP SOM SKAL PRIORITERES FOR INSPEKSJON
(som omhandlet i artikkel 5 nr. 2)

I. Overordnede faktorer

Uavhengig av prioriteringsfaktoren skal følgende skip ha en overordnet prioritering for
inspeksjon:

1. Skip som er rapportert av loser eller havnemyndigheter for å ha mangler som kan sette
sikkerheten i fare under seiling (i henhold til direktiv 93/75/EØF og artikkel 13 i dette
direktiv).

2. Skip som ikke oppfyller forpliktelsene i direktiv 93/75/EØF.

3. Skip som har vært gjenstand for en rapport eller melding fra en annen medlemsstat.

4. Skip som har vært gjenstand for en rapport eller klage fra skipsføreren, et
besetningsmedlem eller personer eller organisasjoner som har berettigede interesser i
skipets sikre drift, leve- og arbeidsvilkårene om bord eller hindring av forurensning, med
mindre den berørte medlemsstaten anser rapporten eller klagen for å være klart ubegrunnet.
Identiteten til personen som sender inn rapporten eller klagen, skal ikke meddeles det
berørte skips fører eller reder.

5. Skip

� som har vært innblandet i en kollisjon, grunnstøting eller stranding på vei til havnen,

� som er blitt anklaget for påståtte brudd på bestemmelsene om utslipp av skadelige
stoffer eller spillvann,

� som er blitt manøvrert på en uregelmessig eller risikabel måte, slik at de rutetiltak
som er vedtatt av IMO eller praksis og prosedyrer for sikkerhet til sjøs, ikke er
fulgt, eller

� som på annet vis har manøvrert på en slik måte at det har oppstått fare for personer,
eiendom eller miljøet.

6. Skip som av sikkerhetsgrunner er blitt strøket fra sin klasse i løpet av de foregående seks
måneder.

II. Generelle prioriteringsfaktorer

Følgende skip skal prioriteres for inspeksjon:

1. Skip som anløper en havn i en medlemsstat for første gang eller etter
et fravær på tolv måneder eller mer. Ved anvendelsen av disse kriterier
skal medlemsstatene også ta hensyn til de inspeksjoner som er foretatt
av medlemmer av MOU. Dersom det ikke foreligger nødvendige
data for dette formål, skal medlemsstatene basere seg på de
tilgjengelige data fra Sirenac-databasen og inspisere de skip som ikke
er blitt registrert i denne databasen etter at den ble tatt i bruk
1. januar 1993.

Faktorverdi

+20
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2. Skip som ikke har vært inspisert av en medlemsstat i løpet av de
foregående seks måneder.

3. Skip hvis lovfestede sertifikater vedrørende skipets konstruksjon
og utstyr, utstedt i  samsvar med konvensjonene, og
klassifikasjonssertifikater er utstedt av en organisasjon som ikke er
anerkjent i henhold 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).

4. Skip som seiler under flagget til en stat som forekommer i den
rullerende oversikten over gjennomsnittlige tilbakeholdinger og
forsinkelser i siste treårsperiode, offentliggjort i MOUs årsrapport:

� 0-3 % over gjennomsnittet,

� 3,1-6 % over gjennomsnittet,

� mer enn 6 % over gjennomsnittet.

5. Skip som har fått tillatelse til å forlate en medlemsstats havn på
bestemte vilkår:

a) for hver mangel som skal utbedres før avgang,

b) for hver mangel som skal utbedres i neste havn,

c) for hver mangel som skal utbedres innen 14 dager (intervaller på
to),

d) for ethvert annet forhold som er angitt (intervaller på to),

e) dersom det er truffet tiltak for skipet og alle mangler er utbedret.

6. Skip der det er avdekket mangler under en tidligere inspeksjon, etter
antall mangler:

�  0,

� 1-5,

� 6-10,

� 11-20,

� mer enn 20 mangler.

7. Skip som er tilbakeholdt i en tidligere havn.

8. Skip som seiler under flagget til en stat som ikke har ratifisert alle de
internasjonale konvensjonene nevnt i artikkel 2 i dette direktiv.

9. Skip som seiler under flagget til en stat med et mangelnivå som ligger
over gjennomsnittet.

+10

 +5
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Faktorverdi

_______________

(1) EFT L 139 av 12.12.1994, s. 20.
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10. Skip i en klasse med et mangelnivå som ligger over gjennomsnittet.

11. Skip i en kategori som det er fastsatt utvidet inspeksjon for (i henhold
til artikkel 7 i dette direktiv).

12. Andre skip:

�  mellom 13 og 20 år gamle,

� mellom 21 og 24 år gamle,

� over 25 år gamle.

Prioriteringsfaktoren er tallverdien som tildeles et skip i samsvar med bestemmelsene i
dette vedlegg, og som vist i informasjonssystemet Sirenac.

For ovennevnte skip skal vedkommende myndighet avgjøre inspeksjonsrekkefølgen ved
hjelp av den generelle prioriteringsfaktoren: Skip med høy faktor skal prioriteres høyt.
Den generelle prioriteringsfaktoren er lik summen av de tildelte faktorverdiene, angitt
over. Nr. 5, 6 og 7 gjelder bare inspeksjoner utført i løpet av de siste tolv månedene. Den
generelle prioriteringsfaktoren må ikke være mindre enn summen av de tilsvarende verdiene
i nr. 4, 8, 9, 10, 11 og 12.»

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer.

1. Nr. 13 skal lyde:

«13.Kopi av samsvarsattest og sikkerhetsstyringssertifikat utstedt i samsvar med Den
internasjonale norm for sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning
(SOLAS, kapittel IX).»

2. Nytt nr. 15- 28 tilføyes etter nr. 14:

«15.Samsvarsattest for særbestemmelsene for skip som transporterer farlig gods.

16. Sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøy og tillatelse til å føre hurtiggående fartøy.

17. Spesialliste eller manifest for farlig gods, eller detaljert stuingsplan.

18. Skipets dagbok for fortegnelse over øvelser og liste over kontroll og vedlikehold av
redningsutstyr.

19. Sikkerhetssertifikat for spesialfartøy.

20. Sikkerhetssertifikat for flyttbare boreinnretninger.

21. For tankskip, utskriften fra overvåkings- og kontrollsystemet for oljeutslipp for
den siste seiling i ballast.

22. Mannskapsliste, brannkontrolltegning og, for passasjerskip, havarikontrollplan.

23. Skipets beredskapsplan ved oljeforurensning om bord.

24. Besiktelsesrapporter (for bulkskip og oljetankskip).

Faktorverdi

+1

+5

+1

+2

+3
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25. Inspeksjonsrapporter fra tidligere havnestatskontroller.

26. For roro-passasjerferger, opplysninger om forholdet A/A-
maksimum.

27. Attest på tillatelse til å transportere korn.

28. Lastesikringshåndbok.»

3. Vedlegg III skal lyde:

«VEDLEGG III

EKSEMPLER PÅ «ÅPENBARE GRUNNER» FOR EN MER DETALJERT INSPEKSJON

(som omhandlet i artikkel 6 nr. 3)

1. Skipene nevnt i vedlegg I del I og II nr. II-3, II-4, II-5b, II-5c, II-8 og II-11.

2. Oljedagboken er ikke ført korrekt.

3. Det er oppdaget unøyaktigheter i forbindelse med undersøkelsen av sertifikater og
dokumenter (se artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og nr. 2).

4. Det foreligger indikasjoner på at besetningsmedlemmene ikke er i stand til å oppfylle
kravene i artikkel 8 i rådsdirektiv 94/58/EF av 22. november 1994 om minstekrav til
sjøfolks opplæringsnivå(1).

5. Det er tegn på at lasteoperasjoner og andre operasjoner ikke blir utført sikkert eller i
samsvar med IMO-retningslinjer (f.eks. at oksygeninnholdet i hovedtilførselen for
nøytralgass til lastetankene ligger over det fastsatte maksimumsnivå).

6. Skipsføreren på et oljetankskip er ikke i stand til å framlegge utskriften fra overvåkings-
og kontrollsystemet for oljeutslipp for den siste seiling i ballast.

7. Det foreligger ingen ajourført mannskapsliste, eller besetningsmedlemmer har ikke
kjennskap til sine plikter ved brann eller ordre om å forlate skipet.

8. Falske nødalarmer er sendt ut uten å bli etterfulgt av riktige annulleringsprosedyrer.

9. Det vesentlige utstyret eller de vesentlige innretningene som kreves i henhold til
konvensjonene mangler.

10. De hygieniske forholdene om bord på skipet er ikke tilfredsstillende.

11. Det framgår av inspektørens generelle inntrykk og øvrige observasjoner at skipets skrog
eller konstruksjon er alvorlig forringet eller har store mangler som kan innebære en fare
for skipets konstruksjon, vanntetthet og værtetthet.

12. Det foreligger indikasjoner eller bevis på at skipsføreren eller mannskapet ikke kjenner
de grunnleggende funksjoner om bord med hensyn til skipets sikkerhet eller hindring av
forurensning, eller at disse funksjonene ikke er ivaretatt.»

_________________

(1) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 28.
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4. Vedlegg IV skal lyde:

«VEDLEGG IV

FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL  AV SKIP

(som omhandlet i artikkel 6 nr. 4)

1. Principles of Safe Manning (IMO-resolusjon A.481(XII) om prinsipper for sikker bemanning)
og dens vedlegg, som inneholder: Minimum Safe Manning Document (dokument om skipets
sikkerhetsbemanning) (vedlegg 1) og Guidelines for the Application of Principles of Safe
Manning (retningslinjer for anvendelse av prinsippene om sikker bemanning) (vedlegg 2).

2. Bestemmelsene i Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs.

3. Publikasjonen fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) «Inspection of Labour Con-
ditions on Board Ship: Guidelines for Procedures» (Inspeksjon av arbeidsforhold om bord på
skip: retningslinjer for framgangsmåter».

4. Vedlegg I «Framgangsmåter for havnestatskontroll» til Paris-MOU.»

5. I vedlegg VII gjøres følgende endringer:

1. I innledningen skal nytt ledd lyde:

«Skader som oppstår på et skip på vei til en havn som følge av en ulykke, utgjør ikke et
grunnlag for tilbakeholding, forutsatt at:

1. det er tatt behørig hensyn ti l  bestemmelsene i regel I-11(c) i
SOLAS-konvensjonen av 1974 angående melding til flaggstatens myndighet, den
utpekte inspektøren eller det godkjente organet som har ansvar for å utstede
vedkommende sertifikat,

2. skipsføreren eller rederen før skipet har kommet til havn har overlevert myndigheten
med ansvar for havnestatskontrollen nærmere opplysninger omkring ulykken og
skadene som har oppstått, og opplysninger om melding til flaggstatens myndighet,

3. det er truffet egnede tiltak for å utbedre skaden som er tilfredsstillende for
myndighetene, og

4. myndighetene, etter at de er blitt underrettet om at utbedringene er fullført, har
forsikret seg om at manglene som utgjorde en klar fare for sikkerhet, helse eller
miljø, har blitt avhjulpet.

2. I nr. 3 tilføyes følgende:

«På områder som omfattes av STCW-konvensjonen av 1978 skal manglene nevnt i nr.
3.8 nedenfor imidlertid være det eneste grunnlag for tilbakeholding i henhold til nevnte
konvensjon.»

3. I nr. 3.2 tilføyes følgende:

«13. Alvorlige mangler med hensyn til driftsmessige krav, som beskrevet i del 5.5 i
vedlegg I til det omforente memorandumet.
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14. Besetningens antall, sammensetning eller kvalifikasjoner er ikke i samsvar med
dokumentet om skipets sikkerhetsbemanning.»

4. Nr. 3.8 skal lyde:

«1. Sjøfolk som er pliktige å ha sertifikat, og som ikke har riktig sertifikat eller gyldig
dispensasjon, eller som ikke framlegger dokument som beviser at en søknad om
påtegning er framlagt for flaggstatens myndighet.

2. Bestemmelsene om sikkerhetsutstyr fastsatt av flaggstatens myndighet er ikke
overholdt.

3. Bestemmelsene om brovakt eller maskinvakt oppfyller ikke kravene fastsatt for
skipet av flaggstatens myndighet.

4. Vaktbemanningen omfatter ikke en person som er kvalifisert til å bruke utstyr som
er uunnværlig for sikker navigering, radiokommunikasjon eller hindring av
forurensning.

5. Sjøfolkene kan ikke godtgjøre at de har de nødvendige faglige kvalifikasjonene for å
utføre arbeidsoppgavene de er tildelt i forbindelse med skipets sikkerhet og hindring
av forurensning.

6. Det er ikke mulig å finne personer som er tilstrekkelig uthvilte og på andre måter
skikket til å tjenestegjøre, til å dekke den første vakten på begynnelsen av en reise
samt de påfølgende vaktene.»

______________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 11/1999
av 29. januar 1999

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. 121/98 av 18. desember 1998(1).

Åttende europaparlaments- og rådsdirektiv 97/44/EF av
22. juli 1997 om bestemmelser om sommertid(2) skal innlemmes
i avtalen.

På grunn av sin geografiske beliggenhet anvender Island Green-
wich middeltid (GMT) hele året -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Teksten ti l  avtalens vedlegg XIII nr. 68b (sjuende
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/21/EF) erstattes med
følgende:

� 397 L 0044: Åttende europaparlaments- og rådsdirektiv
97/44/EF av 22. juli 1997 om bestemmelser om sommertid
(EFT L 206 av 1.8.1997, s. 62).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde
med følgende tilpasning:

Dette direktiv får ikke anvendelse for Island.�

Artikkel 2

Teksten til åttende europaparlaments- og rådsdirektiv 97/44/EF
på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

2000/EØS/7/11

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

___________________

(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av 18.11.1999, s. 77.

(2) EFT L 206 av 1.8.1997, s. 62.
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ÅTTENDE EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/44/EF

av 22. juli 1997

om bestemmelser om sommertid(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

Ved sjuende europaparlaments- og rådsdirektiv 94/21/EF av
30. mai 1994 om bestemmelser for sommertid(4) ble det innført
en felles dato og et felles klokkeslett i hele Fellesskapet for
sommertidens begynnelse i 1995, 1996 og 1997. I sjuende direktiv
ble det for avslutningstidspunktet for sommertiden i 1995 fastsatt
to forskjellige datoer, én for medlemsstatene med unntak av Irland
og Det forente kongerike og én for Irland og Det forente kongerike,
men det ble likevel innført en felles dato og et felles klokkeslett
for sommertidens avslutning i 1996 og 1997.

Ettersom medlemsstatene anvender bestemmelser om sommertid,
er det viktig for det indre markeds virkemåte at det fastsettes en
felles dato og et felles klokkeslett for sommertidens begynnelse
og avslutning i hele Fellesskapet.

Av hensyn til nærhetsprinsippet er det nødvendig med
fellesskapstiltak for å sikre en fullstendig harmonisering av
datoene med henblikk på å lette transport og kommunikasjon.

Slutten av oktober er det tidspunkt som medlemsstatene anser
som mest hensiktsmessig for sommertidens avslutning. Dette
tidspunkt bør derfor opprettholdes.

I artikkel 4 i sjuende direktiv er det fastsatt at Europaparlamentet
og Rådet innen 1. januar 1997 skal vedta den ordning som skal få
anvendelse fra 1998.

Av geografiske årsaker bør de felles bestemmelser om sommertid
ikke få anvendelse på medlemsstatenes oversjøiske territorier.

Av hensyn til utarbeidingen av ruteplaner, særlig i transport- og
kommunikasjonssektoren, bør datoene for sommertiden
fastsettes for et tilstrekkelig langt tidsrom. Følgelig bør det vedtas
bestemmelser for 1998, 1999, 2000 og 2001 �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I dette direktiv menes med «sommertid» det tidsrom i året da
klokken er stilt 60 minutter fram i forhold til resten av året.

Artikkel 2

I hver medlemsstat skal sommertiden i årene 1998, 1999, 2000
og 2001 begynne kl. 1.00 Greenwich middeltid den siste søndag
i mars, dvs.

� i 1998: 29. mars,
� i 1999: 28. mars,
� i 2000: 26. mars,
� i 2001: 25. mars.

Artikkel 3

1. I hver medlemsstat skal sommertiden i årene 1998, 1999,
2000 og 2001 slutte kl. 1.00 Greenwich middeltid den siste søndag
i oktober, dvs.

� i 1998: 25. oktober,
� i 1999: 31. oktober,
� i 2000: 29. oktober,
� i 2001: 28. oktober.

Artikkel 4

Den ordning som skal få anvendelse fra 2002, skal vedtas innen
1. januar 2001 på grunnlag av et forslag framlagt av Kommisjonen
innen 1. januar 2000.

(1) EFT nr. C 342 av 14.11.1996, s. 5.

(2) EFT nr. C 30 av 30.1.1997, s. 20.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 28. november 1996 (EFT nr. C 380 av
16.12,1996, s. 20), Rådets felles holdning av 14. april 1997 (EFT nr. C 157
av 24.5.1997, s. 8) og europaparlamentsbeslutning av 11. juni 1997 (ennå
ikke offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 17. juni 1997.

(4) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 1.

_____________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 206 av 1.8.1997, s. 62, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 11/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende10.2.2000 Nr.7/111

Artikkel 5

Dette direktiv får ikke anvendelse på medlemsstatenes oversjøiske
territorier.

Artikkel 6

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.

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 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES J. POOS

President Formann
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 12/1999
av 29. januar 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

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 XV er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 20/98 av 6. mars 1998(1).

Rådsforordning (EF) nr. 1540/98 av 29. juni 1998 om nye regler
for støtte til skipsbyggingsindustrien(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Teksten til avtalens vedlegg XV nr. 1b (rådsdirektiv 90/684/EØF)
erstattes med følgende:

� 398 R 1540 : Rådsforordning (EF) nr. 1540/98 av
29. juni 1998 om nye regler for støtte til skipsbyggings-
industrien (EFT L 202 av 18.7.1998, s. 1)�.

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasninger:

a) Med ordet �medlemsstat� skal forstås �medlemsstat
i EF eller EFTA-stat�. Med ordet �medlemsstater�
skal forstås �medlemsstater i EF eller EFTA-stater�.

b) Med �Kommisjonen� skal forstås �det kompetente
overvåkningsorgan som definert i EØS-avtalens
artikkel 62�.

c) Med ordene �forenlig med det felles marked� skal
forstås �forenlig med EØS-avtalens virkemåte�.

d) I artikkel 1 bokstav e) skal med ordene �statsstøtte i
henhold til traktatens artikkel 92 og 93� forstås
�statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og
62�.

e) I artikkel 2 nr. 2 skal med ordene �Fellesskapets
retningslinjer for statsstøtte til sjøtransport� forstås
�Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til
sjøtransport(3) og EFTAs overvåkningsorgans
saksbehandlingsregler og materielle regler på
statsstøtteområdet, kapittel 24A om støtte til
sjøtransport(4)�.

f) I artikkel 4 nr. 4 skal med ordene �Fellesskapets
regelverk og regler� forstås �bestemmelser i EØS-
avtalen�.

g) I artikkel 5 nr. 1 skal med ordene �Fellesskapets
retningslinjer for statlig krise- og omstrukturerings-
støtte til kriserammede foretak� forstås �Fellesskapets
retningslinjer for statlig krise- og omstrukturerings-
støtte til kriserammede foretak�(5) og EFTA s
overvåkningsorgans saksbehandlingsregler og
materielle regler på statsstøtteområdet, kapittel 16
om krisestøtte og støtte til omstrukturering av foretak
i vanskeligheter(6)�.

h) I artikkel 7 skal med ordene �traktatens artikkel 92
nr. 3 bokstav a)� og �traktatens artikkel 92 nr. 3 bokstav
c)� forstås henholdsvis �artikkel 61 nr. 3 bokstav a)�
og �artikkel 61 nr. 3 bokstav c)�.

i) I artikkel 7 skal med ordene �Fellesskapets gjeldende
retningslinjer for regionstøtte� forstås �Fellesskapets
gjeldende retningslinjer for regionstøtte(7) og EFTAs
overvåkningsorgans saksbehandlingsregler og
materielle regler på statsstøtteområdet, del VI: Regler
om regionalstøtte(8)�.

_________________

(1) EFT L 272 av 8.10.1998, s. 35, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 42 av
8.10.1998, s. 252.

(2) EFT L 202 av 18.7.1998, s. 1.

_________________

(3) EFT C 205 av 5.7.1997, s. 5.

(4) EFT L 316 av 20.11.1997, s. 23, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 48 av
20.11.1997, s. 104.

(5) EFT C 368 av 23.12.1994, s. 12.

(6) EFT C 38 av 5.2.1998, s. 19, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 5 av 5.2.1998,
s. 214.

(7) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9.

(8) EFT L 111 av 29.4.1999, s. 46, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av
29.4.1999, s. 1.

2000/EØS/7/12
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j) I artikkel 8 skal med ordene �Fellesskapets
rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og
utvikling� forstås �Fellesskapets rammebestemmelser
om statsstøtte til forskning og utvikling(9) og EFTAs
overvåkningsorgans saksbehandlingsregler og
materielle regler på statsstøtteområdet, kapittel 14
om støtte til forskning og utvikling(10)�.

k) I artikkel 9 skal med ordene �Fellesskapets
rammebestemmelser om statsstøtte til miljøvern�
forstås �Fellesskapets rammebestemmelser
om statsstøtte ti l  miljøvern(11) og EFTA s
overvåkningsorgans saksbehandlingsregler og
materielle regler på statsstøtteområdet, kapittel 15
om støtte til miljøvern(12)�.

l) I artikkel 10 nr. 1 skal med ordene �traktatens artikkel
93� forstås �EØS-avtalens artikkel 62�. I artikkel 10
nr. 2 skal med ordene �traktatens artikkel 92� forstås
�EØS-avtalens artikkel 61�.

Artikkel 2

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 1540/98 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Den får anvendelse fra 1. januar 1999.

Artikkel 4

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

_________________

(9) EFT C 45 av 17.2.1996, s. 5.

(10) EFT L 245 av 26.9.1996, s. 20, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 43 av
26.9.1996, s. 1.

(11) EFT C 72 av 10.3.1994, s. 3.

(12) EFT L 231 av 3.9.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av
3.9.1994, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 10. 2. 2000

 00

Nr.7/114

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1540/98

av 29. juni 1998

om nye regler for støtte til skipsbyggingsindustrien(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 92 nr. 3 bokstav e), artikkel 94 og
artikkel 113,

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:

Avtalen om normale konkurransevilkår i den kommersielle
skipsbyggingsindustrien inngått mellom Det europeiske
fellesskap og visse tredjestater innen rammen av Organisasjonen
for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) (heretter
kalt  «OECD-avtalen»)(4), har ennå ikke trådt i  kraft
ettersom De forente stater ikke har ratifisert den. Rådsforordning
(EF) nr. 3094/95 av 22. desember 1995 om støtte til skips-
byggingsindustrien(5) har derfor ennå ikke trådt i kraft.

Ettersom OECD-avtalen ikke har trådt i kraft, vil de relevante
regler i  rådsdirektiv 90/684/EØF om støtte ti l  skips-
byggingsindustrien(6) fortsatt få anvendelse i henhold til
artikkel 10 i forordning (EF) nr. 3094/95, inntil senest
31. desember 1998.

Det har ennå ikke fullt ut blitt opprettet en tilfredsstillende
likevekt mellom tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet for
skipsbygging, og dette medfører at prisene fortsatt er lave.
Konkurransepresset i skipsbyggingssektoren i Fellesskapet
forventes å øke ytterligere, ettersom det forutses en nedgang i

den samlede etterspørsel etter skip etter år 2000 samtidig som
skipsbyggingskapasiteten på verdensbasis forventes fortsatt å
øke.

Selv om verftene i Fellesskapet har gjort framgang når det gjelder
å forbedre konkurranseevnen, må takten i produktivitets-
forbedringen økes dersom de skal ta igjen forspranget til sine
internasjonale konkurrenter, særlig i Japan og Korea.

En konkurransedyktig skipsbyggingsindustri er viktig for
Fellesskapet, og bidrar til dets økonomiske og sosiale utvikling
ved å utgjøre et betydelig marked for en rekke næringer og ved å
opprettholde sysselsettingen i mange regioner som allerede lider
under høy arbeidsledighet.

På bakgrunn av den vanskelige markedssituasjonen og behovet
for å oppmuntre verftene til å foreta de nødvendige endringer for
å bedre konkurranseevnen, er det ennå ikke mulig helt å fjerne
støtten til sektoren. For å støtte disse bestrebelser og for å sikre
rettferdige og ensartede konkurransevilkår innen Fellesskapet bør
det fortsatt føres en stram og selektiv støttepolitikk. En slik
politikk utgjør den mest egnede metode for å sikre at aktivitetsnivået
ved europeiske skipsverft opprettholdes og derved til å bevare en
effektiv og konkurransedyktig europeisk skipsbyggingsindustri.

Fellesskapets støttepolitikk for skipsbyggingssektoren har i det
alt vesentlige vært uforandret siden 1987. Politikken har generelt
oppnådd sine målsettinger, men det kreves tilpasninger for at den
bedre skal kunne møte de utfordringer verftene står overfor i
framtiden.

Særlig er driftsstøtte ikke den mest kostnadseffektive måten å
oppmuntre den europeiske skipsbyggingsindustrien til å forbedre
sin konkurranseevne på. Følgelig bør driftsstøtten nedtrappes, og
støtten flyttes til andre områder for å fremme de nødvendige
forbedringer i konkurranseevnen, som investeringsstøtte til
nyskaping.

Driftsstøtten vil derfor opphøre 31. desember 2000.

Driftsstøtte i form av utviklingsbistand til utviklingsland bør
fortsette, underlagt strengere vilkår.

Det er behov for et klarere skille mellom investeringsstøtte og
støtte til omstrukturering. Støtte til omstrukturering bør gis bare
unntaksvis og være underlagt strenge regler, som anvendelse av

(1) EFT C 114 av 15.4.1998, s. 14.

(2) EFT C 138 av 4.5.1998.

(3) EFT C 129 av 27.4.1998, s. 19.

(4) EFT C 375 av 30.12.1994, s. 3.

(5) EFT L 332 av 31.12.1995, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 2600/97 (EFT L 351 av 23.12.1997, s. 18).

(6) EFT L 380 av 31.12.1990, s. 27.

_____________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 202 av 18.7.1998, s. 1, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 12/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende10.2.2000 Nr.7/115

prinsippet om «en gang for alle» som krever virkelige
kapasitetsreduksjoner som motytelse for støtte, og strengere
overvåkingsrutiner. Investeringsstøtte bør tillates bare for å
forbedre produktiviteten til eksisterende anlegg i eksisterende
verft i områder som er berettiget til regional investeringsstøtte,
underlagt visse begrensninger i støttens omfang for å redusere
mulige konkurransevridninger til et minimum.

Investeringsstøtte til nyskaping bør tillates, forutsatt at den er
ti l  virkelig nyskapende prosjekter som vil  forbedre
konkurranseevnen. Støtte til forskning og utvikling og støtte til
miljøvern bør også tillates, slik at skipsbyggingsindustrien ikke
mister disse støttemulighetene som er tilgjengelige for alle andre
industrisektorer. Støtte til avvikling bør fortsatt tillates for å
lette strukturtilpasning.

Selv om det er foreslått at ombygging av skip fortsatt til en viss
grad skal behandles på samme måte som nybygging, bør støtte til
skipsreparasjonssektoren fortsatt være forbudt med unntak av
støtte til omstrukturering, avvikling, investeringer under
regionstøtteordninger, nyskaping, forskning og utvikling samt til
miljøvern.

Nøye tilsyn med innsynsmulighet er nødvendig dersom
støttepolitikken skal være effektiv.

Kommisjonen bør framlegge jevnlige rapporter for Rådet om
markedssituasjonen og vurdere om europeiske verft påvirkes av
konkurransebegrensende praksis. Dersom det fastslås at
konkurransebegrensende praksis av noen art skader næringen,
bør Kommisjonen eventuelt foreslå tiltak for Rådet for å møte
problemet.

Den første av disse rapportene skal framlegges for Rådet senest
31. desember 1999.

Denne forordning berører ikke eventuelle endringer som er
nødvendige for å oppfylle Fellesskapets internasjonale
forpliktelser i  forbindelse med statsstøtte t i l  skips-
byggingsindustrien �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

DEFINISJONER OG STØTTE

Artikkel 1

Definisjoner

I denne forordning menes med

a) «selvdrevne, sjøgående handelsskip»:

� fartøyer på minst 100 bt som brukes til transport av
passasjerer og/eller gods,

� fartøyer på minst 100 bt til særlige formål (for
eksempel mudringsfartøyer, isbrytere),

� slepebåter på minst 365 kW,

� fiskefartøyer på minst 100 bt til eksport utenfor
Fellesskapet, og

� flytende og flyttbare uferdige skrog av ovennevnte
fartøyer.

I denne forbindelse menes med «selvdrevet, sjøgående
fartøy» et fartøy som ved eget framdriftsmaskineri og eget
styringssystem er fullt ut navigerbart på åpent hav.

Militære fartøyer (dvs. skip som etter sine grunnleggende
konstruksjonskjennetegn og egenskaper er beregnet brukt
utelukkende for militære formål, som krigsskip og andre
fartøyer med offensive eller defensive egenskaper) samt
ombygginger som er gjort eller innretninger som er tilføyd
utelukkende for militære formål på andre fartøyer, skal være
unntatt, forutsatt at slike tiltak eller framgangsmåter i
forbindelse med sl ik ombygging eller sl ike nye
konstruksjoner ikke er skjulte tiltak til fordel for kommersiell
skipsbyggingsindustri, som er i strid med denne forordning,

b) «skipsbygging»: bygging i Fellesskapet av selvdrevne,
sjøgående handelsskip,

c) «reparasjon av skip»: reparasjon eller utbedring i
Fellesskapet av selvdrevne, sjøgående handelsskip,

d) «ombygging av skip»: ombygging i Fellesskapet av
selvdrevne, sjøgående handelsskip på minst 1 000 bt,
forutsatt at ombyggingsarbeidet medfører betydelige
endringer av lastearrangementet, skroget, framdrifts-
maskineriet eller passasjerdelen,

e) «støtte»: statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 92 og
93. Dette skal omfatte ikke bare støtte som gis av staten
selv, men også støtte som gis av regionale eller lokale
myndigheter eller andre offentlige organer, samt støtte som
eventuelt inngår i finansieringstiltak som treffes direkte eller
indirekte av medlemsstatene i forbindelse med
skipsbyggings-, skipsombyggings- eller skipsreparasjons-
foretak, og som ikke kan anses som en virkelig tilførsel av
risikokapital i samsvar med vanlig markedsøkonomisk
investeringspraksis,

f) «kontraktsverdi før støtte»: den pris som er fastsatt i
kontrakten pluss enhver støtte som gis direkte til verftet,

g) «tilknyttet enhet»: enhver fysisk eller juridisk person som

i) eier eller kontrollerer et foretak som har virksomhet
innen bygging, reparasjon eller ombygging av skip,
eller
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ii) direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av et
foretak som utøver virksomhet innen bygging,
reparasjon eller ombygging av skip, enten gjennom
aksjeandeler eller på annen måte.

Kontroll anses å foreligge så snart en person eller et foretak
som utøver virksomhet innen bygging, reparasjon eller
ombygging av skip eier eller har kontroll over en andel på
mer enn 25 % av den annen part eller omvendt.

Artikkel 2

Støtte

1. Støtte som direkte eller indirekte gis til bygging, ombygging
eller reparasjon av skip, og som er finansiert av medlemsstatene
eller deres regionale eller lokale myndigheter eller ved statlige
midler i enhver form, kan anses forenlig med det felles marked
bare dersom den er i samsvar med bestemmelsene i denne
forordning. Denne bestemmelse får anvendelse ikke bare på støtte
til foretak som utøver slik virksomhet, men også på tilknyttede
enheter.

2. I denne forordning omfatter støtte som gis indirekte, alle
former for støtte til skipsredere eller tredjemann som ytes til
bygging eller ombygging av skip, som kredittfasiliteter, garantier
og skattefordeler. Når det gjelder slike skattefordeler, berører
disse bestemmelser ikke Fellesskapets retningslinjer for
statsstøtte til sjøtransport(1), særlig nr. 3.1 i nevnte retningslinjer,
eller senere endringer av dem.

3. Støtte som ytes i henhold til denne forordning skal ikke
knyttes til vilkår som innebærer forskjellsbehandling av produkter
med opprinnelse i andre medlemsstater. Særlig skal støtte som
ytes av en medlemsstat til dens skipsredere eller til tredjemann i
denne staten til bygging eller ombygging av skip, ikke kunne vri
eller true med å vri konkurransen mellom skipsverft i
medlemsstaten og skipsverft i andre medlemsstater ved
plassering av ordrer.

KAPITTEL II

DRIFTSSTØTTE

Artikkel 3

Kontraktsbetinget driftsstøtte

1. Inntil 31. desember 2000 kan produksjonsstøtte til
kontrakter om bygging og ombygging av skip, men ikke til
kontrakter om reparasjon av skip, anses forenlig med det felles
marked forutsatt at totalbeløpet for samtlige former for støtte
som gis ti l  enhver individuell kontrakt (herunder
tilskuddsekvivalenten til enhver støtte som gis til skipsrederen
eller tredjemann) som tilskuddsekvivalent ikke overskrider en
felles øvre grense uttrykt i prosent av kontraktsverdien før støtte.

For skipsbyggingskontrakter med en kontraktsverdi før støtte
på over 10 millioner ECU, skal den øvre grensen være 9 %; i alle
andre tilfeller skal den være 4,5 %.

2. Den øvre grense for støtte i forbindelse med en kontrakt
skal være den grensen som gjelder den dag den endelige kontrakten
undertegnes.

Foregående ledd får imidlertid ikke anvendelse for skip som leveres
mer enn tre år etter den dag den endelige kontrakten ble
undertegnet. I slike tilfeller skal den øvre grensen for kontrakten
være den som gjaldt tre år før skipet ble levert. Kommisjonen kan
imidlertid forlenge den treårige leveringsfristen når det er berettiget
på grunn av kompliserte tekniske forhold ved et skips-
byggingsprosjekt eller på grunn av forsinkelser som følge av
uventede forstyrrelser av betydelig og berettiget omfang som
påvirker skipsverftets arbeidsplan og som skyldes ekstraordinære
omstendigheter som foretaket ikke kan forutse eller kontrollere.

3. Tildeling av støtte i enkelttilfeller innenfor rammen av en
godkjent støtteordning skal ikke kreve forhåndsmelding til eller
godkjenning av Kommisjonen.

Dersom verftene i forskjellige medlemsstater konkurrerer om en
særskilt  kontrakt, skal Kommisjonen likevel kreve
forhåndsmelding om de aktuelle støtteprosjektene på anmodning
fra en medlemsstat. I slike tilfeller skal Kommisjonen treffe
beslutning innen 30 dager etter at den har mottatt meldingen;
slike støtteprosjekter kan ikke gjennomføres før Kommisjonen
har godkjent dem. Kommisjonen skal ved sin beslutning påse at
den planlagte støtten ikke påvirker handelen i et omfang som er i
strid med felles interesse.

4. Den øvre grense skal ikke gjelde for støtte i form av
statsstøttede kredittfasiliteter gitt til en nasjonal eller utenlandsk
skipsreder eller tredjemann til bygging eller ombygging av fartøyer
og kan anses forenlig med det felles marked dersom den oppfyller
vilkårene i resolusjon vedtatt av Rådet i OECD av 3. august 1981
(OECDs overenskomst om eksportkreditter for skip) eller med
avtaler som endrer eller erstatter overenskomsten.

5. Den øvre grense skal ikke gjelde for støtte i forbindelse med
bygging og ombygging av skip gitt som utviklingsbistand til et
utviklingsland. Slik støtte kan anses forenlig med det felles marked
dersom den er i samsvar med de vilkår som OECDs arbeidsgruppe
nr. 6 har fastsatt for dette formål i sin avtale om fortolkning av
artikkel 6�8 i OECDs overenskomst om eksportkreditter for
skip eller med senere tilføyelser eller rettelser til overenskomsten.

Slike enkeltstående støtteprosjekter skal meldes til Kommisjonen
på forhånd. Den skal kontrollere det spesifikke utviklings-
elementet i støtteprosjektet og forsikre seg om at den faller inn
under virkeområdet for overenskomsten nevnt i første ledd, og at
forskjellige verft kan konkurrere om å få utviklingsbistand.

_________________

(1) EFT C 205 av 5.7.1997, s. 5.
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KAPITTEL III

STØTTE TIL AVVIKLING OG OMSTRUKTURERING

Artikkel 4

Støtte til avvikling

1. Støtte til dekning av normale kostnader som følge av delvis
eller total avvikling av skipsbyggings-, skipsreparasjons- eller
skipsombyggingsverft kan anses som forenlig med det felles
marked dersom støtten innebærer en reell og endelig
kapasitetsreduksjon.

2. Kostnader der slik støtte kan anses berettiget, er særlig:

� utbetalinger til arbeidstakere som blir oppsagt eller
førtidspensjonert,

� utgifter i forbindelse med rådgivning til arbeidstakere som
blir oppsagt eller førtidspensjonert, herunder verftenes
utbetalinger for å lette etablering av små foretak som er
uavhengige av skipsverftene, og hvis virksomhet ikke
hovedsakelig består i bygging, ombygging eller reparasjon
av skip,

� utbetalinger til arbeidstakere i forbindelse med omskolering,

� utgifter i forbindelse med omlegging av et verft, dets
bygninger, anlegg og infrastruktur til annen bruk enn den
som er nevnt i artikkel 1 bokstav b), c) og d),

3. Når et foretak fullstendig avvikler virksomhet innen
bygging, reparasjon eller ombygging av skip, kan dessuten følgende
tiltak anses forenlige med det felles marked:

� støtte med et beløp som ikke overstiger den høyeste av
følgende to verdier fastsatt ved en uavhengig
konsulentrapport: anleggenes bokførte restverdi, der
den andel som tilsvarer en eventuell oppskrivning etter
1. januar 1991, og som overstiger den nasjonale
inflasjonstakt, ignoreres, eller den beregnede verdi av
bidraget til faste kostnader som kan oppnås fra anleggene i
en treårsperiode (minus eventuelle fordeler som foretaket
som mottar støtte oppnår ved å avvikle dem),

� støtte i form av f.eks. lån eller lånegarantier til arbeidskapital
som er nødvendig for at foretaket skal kunne fullføre
arbeider som ikke er avsluttet, forutsatt at dette begrenses
til det minimum som er nødvendig og at en betydelig del av
arbeidet allerede har blitt gjort.

4. Støttens omfang og intensitet skal være berettiget ut fra
omfanget av den avvikling det gjelder, og i denne forbindelse skal
det tas hensyn til de strukturelle problemer i det berørte området
og, ved omstilling til annen næringsvirksomhet, til Fellesskapets
regelverk og regler som kommer til anvendelse på den nye
virksomheten.

5. For å sikre at avviklinger det er ytt støtte til, er endelige,
skal de berørte medlemsstatene påse at de stengte skips-
byggings-, skipsreparasjons- og skipsombyggingsverftene er
stengt i en periode på minst ti år.

Artikkel 5

Støtte til omstrukturering

1. Krisestøtte og støtte til omstrukturering av kriserammede
foretak, herunder kapitaltilførsel, gjeldsavskrivning, subsidierte
lån, dekning av lån samt garantier, kan unntaksvis anses forenlig
med det felles marked forutsatt at den er i samsvar med
Fellesskapets retningslinjer for statlig krise- og omstrukturerings-
støtte til kriserammede foretak(1).

Når det gjelder omstrukturering, må dessuten følgende særlige
vilkår være oppfylt:

� foretaket har ikke blitt gitt slik støtte i henhold til forordning
(EF) nr. 1013/97(2),

� støtten er et engangstiltak der den berørte medlemsstat klart
og utvetydig har forpliktet seg til ikke å gi ytterligere støtte
til foretaket eller dets rettsetterfølgere,

� det skjer en faktisk og varig reduksjon av det berørte
foretakets kapasitet til bygging, reparasjon eller ombygging
av skip som står i forhold til nivået på den støtten som gis
(i denne forbindelse vil det faktiske produksjonsnivået i de
foregående fem år være den bestemmende faktor for nivået
på kapasitetsreduksjonen som kreves),

� den avviklede kapasiteten må ha blitt regelmessig brukt til
bygging, reparasjon eller ombygging av skip fram til datoen
for melding av støtte i samsvar med artikkel 10,

� den avviklede kapasiteten må ligge nede for bygging,
reparasjon og ombygging av skip i minst ti år fra
Kommisjonens godkjenning av støtten,

� dersom den avviklede kapasiteten brukes på ny for alterna-
tive formål, må de være uavhengige av det berørte
skipsverftet, og virksomheten må prinsipielt ikke ha
tilknytning til bygging, reparasjon eller ombygging av skip,

_________________

(1) EFT C 368 av 23.12.1994, s. 12.

(2) EFT L 148 av 6.6.1997, s. 1.
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� den berørte medlemsstat må gi sitt samtykke til å
samarbeide fullt ut ved gjennomføringen av de
tilsynsordninger som Kommisjonen oppretter, herunder
inspeksjoner på stedet, eventuelt foretatt av uavhengige
sakkyndige.

2. Ved vurdering av produksjonens regelmessighet og
omfanget av kapasitetsreduksjonen skal Kommisjonen bygge
sin avgjørelse ikke bare på den teoretiske kapasitet som foretakets
verft har, men også på det faktiske produksjonsnivå i de fore-
gående fem år. Det vil ikke bli tatt hensyn til kapasitetsreduksjon
i andre foretak i samme medlemsstat med mindre kapasitets-
reduksjonen i det mottakende foretak vil være umulig uten å
undergrave omstruktureringsplanens levedyktighet.

3. Kommisjonen skal innhente medlemsstatenes synspunkter
i alle tilfeller der støtten overstiger ti millioner ECU før den tar
stilling til dem.

4. Når omstruktureringsoperasjoner går over flere år og
omfatter store støttebeløp, kan Kommisjonen kreve at støtten
utbetales i rater som skal være underlagt forhåndsmelding til og
godkjenning av Kommisjonen.

KAPITTEL IV

ANDRE TILTAK

Artikkel 6

Investeringsstøtte til nyskaping

Støtte gitt  t i l  nyskaping i eksisterende foretak innen
skipsbygging, skipsreparasjon eller skipsombygging kan anses
forenlig med det felles marked inntil et omfang på høyst 10 %
brutto, forutsatt at den er knyttet til industriell anvendelse av
nyskapende produkter og metoder som er nye i egentlig og
vesentlig forstand, dvs. som ikke samtidig brukes kommersielt
av andre aktører i sektoren innenfor Fellesskapet, og som
innebærer en risiko for teknologisk eller industriell fiasko, på
følgende vilkår:

� bruken av støtten skal være begrenset til utgifter i forbindelse
med investerings- og byggevirksomhet som er knyttet
direkte og utelukkende til den nyskapende del av prosjektet,

� støttens beløp og omfang skal være begrenset til det mini-
mum som er nødvendig for å ta hensyn til graden av risiko
knyttet til prosjektet.

Artikkel 7

Regional investeringsstøtte

Støtte gitt til investering i opprusting og modernisering av
eksisterende verft, som ikke er knyttet til en finansiell
omstrukturering av vedkommende verft og som har som
målsetting å forbedre produktiviteten til eksisterende anlegg, kan
anses forenlig med det felles marked, forutsatt at

� støttens omfang ikke overstiger 22,5 % i regioner som
oppfyller kriteriene for muligheten omhandlet i traktatens
artikkel 92 nr. 3 bokstav a), og som er i samsvar med kartet
som Kommisjonen har godkjent for hver medlemsstat for
tildeling av regionstøtte,

� støttens omfang ikke overstiger 12,5 % eller øverste
gjeldende grense for støtte i regioner som oppfyller
kriteriene for muligheten omhandlet i traktatens artikkel 92
nr. 3 bokstav c), og som er i samsvar med kartet som
Kommisjonen har godkjent for hver medlemsstat for tildeling
av regionstøtte, avhengig av hvilket beløp som er lavest,

� støtten er begrenset til støtteberettigede kostnader som
definert i Fellesskapets gjeldende retningslinjer for
regionstøtte.

Artikkel 8

Forskning og utvikling

Støtte til dekning av utgifter til forsknings- og utviklingsprosjekter
ved skipsbyggings-, skipsreparasjons- eller skipsombyggings-
foretak kan anses forenlig med det felles marked dersom den er i
samsvar med reglene fastsatt i Fellesskapets rammebestemmelser
om statsstøtte til forskning og utvikling(1), eller med eventuelle
nyere ordninger.

Artikkel 9

Miljøvern

Støtte til dekning av utgifter til miljøvern ved skipsbyggings-,
skipsreparasjons- eller skipsombyggingsforetak kan anses forenlig
med det felles marked dersom den er i samsvar med reglene fastsatt
i  Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte t i l
miljøvern(2), eller med eventuelle nyere ordninger.

_________________

(1) EFT C 45 av 17.2 1996, s. 5.

(2) EFT C 72 av 10.3.1994, s. 3.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende10.2.2000 Nr.7/119

KAPITTEL V

TILSYNSPROSEDYRER OG IKRAFTTREDELSE

Artikkel 10

Melding

1. Støtte til bygging, reparasjon og ombygging av skip
omhandlet i denne forordning skal, i tillegg til bestemmelsene i
traktatens artikkel 93, omfattes av de særskilte regler om melding
nevnt i nr. 2.

2. Medlemsstatene skal på forhånd gi melding til Kommisjonen
om følgende tiltak, som ikke skal iverksettes uten Kommisjonens
tillatelse:

a) nye og nåværende støtteordninger eller endringer av
nåværende støtteordninger omhandlet i denne forordning,

b) enhver beslutning om anvendelse av en generell
støtteordning, herunder generelle regionale støtteordninger,
på foretak omfattet av denne forordning for å få fastslått
om den er forenlig med traktatens artikkel 92, særlig i
tilfellene omhandlet i artikkel 6, 7, 8 og 9 med mindre støttens
beløp ligger under minimumsterskelen på 100 000 ECU i
et tidsrom på tre år,

c) anvendelse i enkelttilfeller av støtteordninger som er nevnt
nedenfor:

i) de tilfeller som er nevnt i artikkel 3 nr. 3 annet ledd og
nr. 5, artikkel 4 og artikkel 5, eller

ii) når Kommisjonen uttrykkelig har bestemt det i
forbindelse med godkjenning av støtteordningen.

Artikkel 11

Tilsyn med anvendelsen av støttereglene

1. For at Kommisjonen skal kunne føre tilsyn med anven-
delsen av støttereglene i kapittel II�IV, skal medlemsstatene gi
Kommisjonen følgende opplysninger:

a) i samsvar med blankett 1 i vedlegget, månedlige rapporter
om alle kontrakter om bygging og ombygging av skip innen
utgangen av den tredje måneden etter den måned den enkelte
kontrakt er undertegnet,

b) i samsvar med blankett 1 i vedlegget, ferdigstillelses-
rapporter i forbindelse med alle kontrakter om bygging og
ombygging av skip, herunder dem som er undertegnet før
denne forordnings ikrafttredelse, innen utgangen av måneden
etter ferdigstillelsesmåneden,

c) i samsvar med blankett 2 i vedlegget, årsrapporter som skal
framlegges innen 1. mars i året etter det år rapporten
omhandler, med nærmere opplysninger om det samlede
støttebeløp som er gitt til hvert nasjonalt skipsverft i det
foregående kalenderår dersom Kommisjonen anmoder om
det,

d) i samsvar med blankett 3 i vedlegget, årsrapporter for
skipsverft som er i stand til å bygge handelsskip på over
5 000 bt, med offentlig tilgjengelige opplysninger om
kapasitetsutviklingen og eierstrukturen, som skal framlegges
senest to måneder etter at den årlige generalforsamling har
godkjent skipsverftets årsberetning; slike rapporter skal
framlegges hvert annet år etter at den første årsrapporten er
framlagt, med mindre Kommisjonen beslutter fortsatt å
anmode om årsrapporter.

e) når det gjelder skipsverft som har mottatt støtte til
omstrukturering i samsvar med artikkel 5, kvartalsrapporter
om gjennomføringen av omstruktureringsmålsettingene,
herunder følgende elementer: utbetaling og bruk av støtten,
investeringer, produktivitetsutvikling, reduksjoner i
sysselsettingen, levedyktighet,

f) når det gjelder skipsverft med kontrakter som gis støtte i
form av utviklingsbistand, slike opplysninger som
Kommisjonen kan kreve for å sette den i stand til å sikre at
vilkårene i artikkel 3 nr. 5 overholdes.

2. For skipsverft som er involvert i bygging, reparasjon eller
ombygging av både handelsskip og militære fartøyer, skal
rapportene omhandlet i nr. 1 bokstav d) være vedlagt en attest fra
den offisielle revisor som bekrefter fordelingen av faste kostnader
på disse to områder. I tillegg skal det gis særskilte opplysninger
om omsetningen for handelsskip og militære fartøyer.

3. På grunnlag av de opplysninger som gis Kommisjonen i
henhold til artikkel 10 og nr. 1 i denne artikkel, skal Kommisjonen
hvert år utarbeide en samlet rapport som skal danne grunnlag for
drøftinger med nasjonale sakkyndige og med Rådet. Rapporten
skal også oversendes Europaparlamentet til underretning. Det
skal utarbeides separate årsrapporter om tilfeller som gjelder
støtte til omstrukturering.

4. Dersom en medlemsstat ikke fullt ut oppfyller sine
rapporteringsforpliktelser som fastsatt i nr. 1, kan Kommisjonen,
etter høring og forutgående varsel, kreve at medlemsstaten utsetter
all utbetaling av godkjent støtte, inntil Kommisjonen har mottatt
alle foreskrevne rapporter.

Dersom en medlemsstats rapporter etter nr. 1 innsendes i tide,
men er ufullstendige, og dersom medlemsstaten på
rapporteringstidspunktet oppgir hvilke skipsverft som ikke har
overholdt sin rapporteringsplikt, skal Kommisjonen begrense
eventuelle krav om utsettelse av støtteutbetalinger til disse
verftene.
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Artikkel 12

Kommisjonsrapport

Kommisjonen skal regelmessig framlegge for Rådet en rapport
om markedssituasjonen og vurdere om europeiske skipsverft
berøres av konkurransebegrensende praksis. Dersom det fastslås
at industrien lider skade på grunn av konkurransebegrensende
praksis av enhver art, skal Kommisjonen eventuelt framlegge
forslag for Rådet om tiltak for å møte problemet.

Den første rapporten skal framlegges for Rådet senest
31. desember 1999.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft 1. januar 1999.

Den får anvendelse til 31. desember 2003.

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

Utferdiget i Luxembourg, 29. juni 1998.

For Rådet

R. COOK

Formann

______
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VEDLEGG

Blankett 1

RAPPORT OM ORDRER PÅ ELLER FERDIGSTILLELSE AV HANDELSSKIP

(Stryk det som ikke passer)

Del 1: Nærmere opplysninger om kontrakten Del 3: Finansieringsordninger

1. Bygging/ombygging

2. Foretak 3. Verft 4. Byggenummer

5. Registrert eier (navn og statsborgerskap)

6. Disponerende eier (navn og statsborgerskap)

7. Skipets registreringsstat

8. Dato for inngåelse av kontrakt 9. Ferdigstillelses-/leveringsdato

Del 2: Spesifikasjon av skipet

10. Skipstype (etter OECD-kategori)

11. Dødvekt (dv).............................................................................

12. Bruttotonnasje (bt) 13. Kompensert bruttotonnasje (kbt)

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

Valut ECU % av
 (gjeldende salgspris

kurs)

14. Salgspris
15. Anslått tap på kontrakten (eventuelt)
16. Kontraktsbetinget støtte

A. Til verftet:
a) tilskudd
b) kredittordninger
c) særlige skattefordeler
d) annen støtte

B: Til kunden eller den endelige eier:
a) tilskudd
b) kredittordninger
c) garantier
d) skattefordeler
e) annen støtte

17. Dato for tildeling av støtte

Kontaktperson............................................

.................................................................... Dato......................................................

Stilling......................................................... Underskrift...........................................
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Blankett 2

RAPPORT OM ØKONOMISK STØTTE TIL FORETAK

Selskapets navn:................................................................................................................

Del 1: Offentlig støtte

Driftsstøtte 1. Kontrakts- Mottatt Indirekte Rettslig grunnlag
verdi direkte støtte (herunder tidspunktet

2. Kostnader/ støtte for Kommisjonens

tap godkjenning)

1. Kontraktsstøtte:
a) i forbindelse med kontrakter inngått

før 1. januar det aktuelle år
b) i forbindelse med kontrakter inngått

etter 1. januar det aktuelle år, herunder
� i forbindelse med utviklings-

bistand til utviklingsland
� i forbindelse med kontrakter som

kommer inn under artikkel 3 nr. 3
Rettslig grunnlag

  Kostnader(1) Motta t t (herunder tidspunktet

støtte for Kommisjonens

godkjenning)

2. Investeringer
3. Sosial støtte
4. Andre direkte kostnader ved avvikling
5. Kostnader/inntekter ved overdragelse av midler
6. Rednings- og omstruktureringskostnader
7. Forsknings- og utviklingskostnader
8. Miljøvern
9. Andre kostnader

 (1) Herunder for nr. 3, antall involverte arbeidstakere.

Kontaktperson:
......................................................................................  Dato: ................................................................

Stilling: ...................................................................... ... Underskrift: ......................................................

Del 2: Omsetning og overskudd/(tap) (fylles ut av alle foretak som har mottatt direkte produksjonsstøtte)

Siste år  Foregående
år

10. Omsetning
11. I forbindelse med bygging og ombygging av handelsskip:

a) kontrakter inngått før 1. januar det aktuelle år
b) kontrakter inngått etter 1. januar det aktuelle år, herav

� i forbindelse med utviklingsbistand til utviklingsland
12. Tap (eventuelt):
13. I forbindelse med bygging og ombygging av handelsskip:

a) tap på kontrakter
b) endringer i avsetninger
c) omstruktureringskostnader

Del 3: Kontantstrøm (fylles ut av alle foretak som har registrert tap under nr. 12 og som har mottatt
offentlige midler)

Siste år  Foregående
år

Anvendelse av midlene
14. Driftsunderskudd før avskrivning
15. Investeringsutgifter
16. Andre utgifter
17. Andre endringer i arbeidskapitalen

Kilder for midlene
18. Egenkapitalinnskudd:

a) fra offentlige aksjonærer
b) fra private aksjonærer

19. Lån og kassakreditter:
a) fra offentlige kilder
a�) herunder kontraktsstøtte
b) fra private kilder
b�) herunder statsgaranti
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Blankett 3

RAPPORT OM SKIPSVERFT SOM ER I STAND TIL Å BYGGE HANDELSSKIP PÅ OVER
5 000 BT

1. Selskapets navn: (.............................................................................)

2. Samlet tilgjengelig kapasitet ( ...................................................................) (kbt)

3. Opplysninger om dokk/kaiplass

Dokk eller kaiplass Skipenes maksimumsstørrelse (bt)

( ......................................................................) ( ............................................................................)

( ......................................................................) ( ............................................................................)

( ..................................................................... ) ( ............................................................................)

4. Oppgave over eventuelle planer om økning eller reduksjon av kapasiteten

5. Årets produksjon (uttrykt i kbt) og produksjonsnivået i de fire foregående år

6. Eierstruktur (kapitalstruktur, andel av direkte og indirekte offentlig eierskap)

7. Forretningsregnskap (balanse, resultatregnskap, herunder separate regnskaper for et holdingselskaps
skipsbyggingsvirksomhet dersom slike foreligger)

8. Overføring av offentlige midler (herunder lånegarantier, kapitaltilførsel ved utstedelse av obligasjoner
osv.)

9. Fritak fra økonomiske eller andre forpliktelser (herunder skattefordeler osv.)

10. Kapitaltilskudd (herunder egenkapitaltilførsel, kapitaluttak, utbytte, lån, refinansiering av lån osv.)

11. Avskrivning av gjeld

12. Tapsoverføringer

________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 15/1999
av 29. januar 1999

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. 121/98 av 18. desember 1998(1).

Protokoll  9 til akten om tiltredelsesvilkårene for Republikken
Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket Sverige og
tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions
grunnlag(2) erstatter, fra datoen for Østerrikes tiltredelse til Den
europeiske union 1. januar 1995, avtalen mellom Det europeiske
økonomiske fellesskap og Republikken Østerrike om transitt av
gods med jernbane og på vei(3).

Artikkel 11 og 12 i protokoll 9 til tiltredelsesakten for Østerrike,
Finland og Sverige omhandler en særordning for transitt av tunge
lastebiler gjennom Østerrike og internasjonal godstransport på
vei til og fra Østerrike, basert på et system med transittrettigheter
(økopunkter).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94 av 21. desember 1994(4)
fastsetter nærmere bestemmelser om systemet med
transittrettigheter (økopunkter) for tunge lastebiler som kjører i
transitt gjennom Østerrike, opprettet ved artikkel 11 i protokoll
9 til tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1524/96 av 30. juli 1996(5) endrer
forordning (EF) nr. 3298/94.

Protokoll 9 til tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige,
kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94 og kommisjonsforordning
(EF) nr. 1524/96 skal innlemmes i avtalen.

Tilpasningen av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 av
26. mars 1992 om markedsadgang i Fellesskapet for godstransport
på vei som utføres fra eller til en medlemsstats territorium eller
krysser en eller flere medlemsstaters territorium(6), fastsatt i
vedlegg I kapittel VI avsnitt A nr. 6 i tiltredelsesakten for Østerrike,
Finland og Sverige skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 26a (rådsforordning (EØF) nr. 881/92)
tilføyes følgende:

�, endret og supplert 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 C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT
L 1 av 1.1.1995, s. 1),

- 394 R 3298: Kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94 av
21. desember 1994 om fastsettelse av nærmere bestemmelser
om systemet med transittrettigheter (økopunkter) for tunge
lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike, opprettet
ved artikkel 11 i protokoll 9 til tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige (EFT L 341 av 30.12.1994,
s. 20),

- 396 R 1524: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1524/96 av
30. juli 1996 om endring av forordning (EF) nr. 3298/94
med hensyn til økopunktsystemet for tunge lastebiler som
kjører i transitt gjennom Østerrike (EFT L 190 av 31.7.1996,
s. 13).�

2000/EØS/7/13

__________________

(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av
18.11.1999, s. 77.

(2) EFT C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT L 1 av 1.1.1995, s. 1.

(3) EFT L 373 av 21.12.1992, s. 6.

(4) EFT L 341 av 30.12.1994, s. 20.

(5) EFT L 190 av 31.7.1996, s. 13.

__________________

(6) EFT L 95 av 9.4.1992, s. 1, rettet ved EFT L 213 av 29.7.1992, s.
36.
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Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIII nr. 26a (rådsforordning (EØF) nr. 881/92)
erstattes tilpasning a) til g) med følgende:

�a) Artikkel 1 nr. 2 skal lyde:

�I forbindelse med transport fra en avtalepart til en tredjestat
og omvendt får denne forordning ikke anvendelse for den
strekning som tilbakelegges på territoriet til den avtalepart
der lasting eller lossing finner sted, med mindre annet er
avtalt mellom avtalepartene.�

b) Artikkel 1 nr. 3 skal lyde:

�Denne forordning berører ikke bestemmelser om trans-
port fra en EFTA-stat til en tredjestat nevnt i nr. 2, som er
fastlagt i bilaterale avtaler inngått mellom en EFTA-stat og
en tredjestat, og som enten ved bilaterale tillatelser eller ved
en liberaliseringsordning tillater lasting og lossing hos en
avtalepart utført av transportører på vei etablert i en annen
avtalepart, forutsatt at prinsippet om likebehandling av
transportører i Fellesskapet og transportører fra en
EFTA-stat blir overholdt.�

c) EFTA-statene skal anerkjenne fellesskapstillatelser utstedt
av EFs medlemsstater i samsvar med forordningen. Med
hensyn til slik anerkjennelse skal henvisninger til
�Fellesskapet� i fellesskapstillatelsens alminnelige
bestemmelser fastsatt i forordningens vedlegg I forstås som
henvisninger til �Fellesskapet og Island, Liechtenstein og
Norge�, og henvisninger til �medlemsstat(er)� skal forstås
som henvisninger til �medlemsstat(er) i EF og (eller)
Island, Liechtenstein og Norge�.

d) Fellesskapet og EFs medlemsstater skal anerkjenne
tillatelser utstedt av en EFTA-stat i samsvar med denne
forordning, tilpasset ved vedlegg I del b) i tillegg 1 til dette
vedlegg.

e) Tillatelser utstedt av en EFTA-stat skal tilsvare modellen
fastsatt i tillegg 1 til dette vedlegg.�

Artikkel 3

Tillegget i vedlegget til denne beslutning erstatter tillegg 1 til
avtalens vedlegg XIII.

Artikkel 4

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 26a (rådsforordning (EØF)
nr. 881/92) skal nytt nr. 26aa lyde:

�26aa. 1 94 N: Protokoll nr. 9 til akten om tiltredelsesvilkårene
for Republikken Østerrike, Republikken Finland og
Kongeriket Sverige og tilpasningen av de traktater som
er Den europeiske unions grunnlag (EFT C 241 av
29.8.1994, s. 21, justert ved EFT L 1 av 1.1.1995, s. 1),
endret og supplert ved:

- 394 R 3298: Kommisjonsforordning (EF)
nr. 3298/94 av 21. desember 1994 om
fastsettelse av nærmere bestemmelser om
systemet med transittrettigheter (økopunkter)
for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom
Østerrike, opprettet ved artikkel 11 i protokoll
9 til tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og
Sverige (EFT L 341 av 30.12.1994, s. 20),

- 396 R 1524: Kommisjonsforordning (EF)
nr. 1524/96 av 30. juli 1996 om endring av
forordning (EF) nr. 3298/94 med hensyn til
økopunktsystemet for tunge lastebiler som
kjører i transitt gjennom Østerrike (EFT L 190
av 31.7.1996, s. 13).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales
formål gjelde med følgende tilpasninger:

a) Idet det legges til økopunkter beregnet på grunnlag av
referanseåret 1991 for i alt 25 700 transitturer per år
(Island: 100, Liechtenstein: 21 000, Norge 4 600),
skal tabellen i forordningens artikkel 9 lyde:

År   Andel økopunkter i Økopunkter for prosent
kjøretøyer fra avtalepartene

 (1) (2)  (3)

1991 100,0 % 23 962 280
1998 54,8 % 13 131 329
1999 51,9 % 12 436 423
2000 49,8 % 11 933 215
2001 48,5 % 11 621 706
2002 44,8 % 10 735 101
2003  40,0 %  9 584 912
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b) Tabellen i forordningens vedlegg D skal lyde:

Medlemsstater i EF, Enheter
Liechtenstein,

Island og Norge

Østerrike 214 800
Belgia 32 500
Danmark 40 500
Tyskland 482 500
Hellas 60 500
Spania 1 200
Finland 4 600
Frankrike 5 000
Irland 1 000
Island  100
Italia 510 000
Liechtenstein 21 000
Luxembourg 5 000
Nederland 123 500
Norge 4 600
Portugal 400
Sverige 7 500
Det forente kongerike  8 500

I alt  1 523 200 �

Artikkel 5

Teksten til tilpasningen av rådsforordning (EØF) nr. 881/92
fastsatt i vedlegg I kapittel VI avsnitt A nr. 6 i akten om
tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken
Finland og Kongeriket Sverige og ti lpasningen av de
traktater som er Den europeiske unions grunnlag, til proto-
koll 9 til tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige,
til  kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94 og til
kommisjonsforordning (EF) nr. 1524/96 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 6

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 7

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

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende10.2.2000 Nr.7/127

VEDLEGG

til EØS-komiteens beslutning nr. 15/1999

TILLEGG 1

DOKUMENTER OMHANDLET I VEDLEGGET TIL RÅDSFORORDNING (EØF)
Nr. 881/92, TILPASSET FOR EØS-AVTALENS FORMÅL

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

(a)

(Blått kort - DIN A4)

(Første side av tillatelsen)

(Trykkes på det, de eller ett av de offisielle språk i EFTA-staten som utsteder tillatelsen)

Stat som utsteder tillatelsen  Vedkommende myndighets eller
organs navn

Nasjonalitetsbokstav(er)(1)

TILLATELSE NR. ����
for internasjonal godstransport på vei for en annens regning

Denne tillatelse gir ���������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������.(2)

rett til å utføre, på alle trafikkforbindelser, internasjonal godstransport på vei for en annens regning på
strekninger eller delstrekninger som tilbakelegges på territoriet til Det europeiske fellesskap og Island,
Liechtenstein og Norge(3) i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 881/92 av 26. mars 1992, tilpasset
formålene med avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), og i samsvar
med de alminnelige bestemmelser i denne tillatelse.

Særlige merknader: ..................................................................................................................................

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

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

Denne tillatelse er gyldig fra ����������..� til ���������������

Utstedt i �������������������., den �������������...... (4)

__________________

(1) Nasjonalitetsbokstaver: (IS) Island, (FL) Liechtenstein, (N) Norge.

(2) Transportørens navn eller firma og fullstendige adresse.

(3) Heretter kalt �EFTA-statene�.

(4) Underskrift og stempel til vedkommende myndighet eller organ som utsteder tillatelsen.
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(b)

(Andre side av tillatelsen)

Denne tillatelse er utstedt i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 881/92 av 26. mars 1992, tilpasset for
EØS-avtalens formål.

Tillatelsen gir innehaveren tillatelse til å utføre, på alle trafikkforbindelser, internasjonal godstransport på
vei for en annens regning på strekninger eller delstrekninger som tilbakelegges på territoriet til Det
europeiske fellesskap og EFTA-statene, på de vilkår som eventuelt stilles i tillatelsen:

- dersom avgangs- og ankomststed befinner seg i to ulike stater som enten er medlemsstater i EF eller
EFTA-stater, med eller uten kjøring i transitt gjennom én eller flere medlemsstater i EF,
EFTA-stater eller tredjestater,

- fra en medlemsstat i EF eller en EFTA-stat til en tredjestat eller omvendt, med eller uten kjøring i
transitt gjennom én eller flere medlemsstater i EF, EFTA-stater eller tredjestater,

- mellom tredjestater med kjøring i transitt gjennom territoriet til én eller flere medlemsstater i EF eller
EFTA-stater,

samt til tomkjøring i forbindelse med slik transport.

I forbindelse med transport fra en medlemsstat i EF eller en EFTA-stat til en tredjestat eller omvendt, er
tillatelsen ikke gyldig for den del av strekningen som tilbakelegges i medlemsstaten i EF eller EFTA-staten
der lasting og lossing finner sted.

Tillatelsen er personlig og kan ikke overdras.

Den kan tilbakekalles av vedkommende myndighet i den EFTA-stat som har utstedt den, særlig dersom
transportøren:

- har unnlatt å oppfylle alle vilkår som var en forutsetning for å bruke tillatelsen,

- har gitt unøyaktige opplysninger med hensyn til de data som var nødvendige for å utstede eller
fornye tillatelsen.

Originalen av tillatelsen skal oppbevares av transportforetaket.

En bekreftet kopi av tillatelsen skal oppbevares i kjøretøyet(1).

Dersom det er tale om et vogntog, skal tillatelsen oppbevares i motorvognen. Den gjelder for hele
vogntoget selv om tilhengeren eller semitraileren ikke er registrert eller tillatt brukt til kjøring på vei i
navnet til innehaveren av tillatelsen eller er registrert eller tillatt brukt til kjøring på vei i en medlemsstat
i EF eller en annen EFTA-stat.

Tillatelsen skal forevises på anmodning av kontrollører.

Innehaveren skal på territoriet til hver medlemsstat i EF og EFTA-stat overholde de lover og forskrifter
som gjelder i vedkommende stat, særlig med hensyn til transport og trafikk.

_____________________

(1) Med �kjøretøy� menes en motorvogn som er registrert i en EFTA-stat, eller et vogntog der minst motorvognen er registrert i
en EFTA-stat, og som brukes utelukkende til godstransport.
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FØLGENDE TEKST HAR GYLDIGHET OG KUNNGJØRES
I SAMSVAR MED ARTIKKEL 5

I EØS-KOMITEENS BESLUTNING NR. 15/1999

6. 392 R 0881: Rådsforordning (EØF) nr. 881/92 av 26. mars 1992(1):

I vedlegg I (blått kort) fotnote 1 tilføyes:

«(A) Østerrike» fra 1. januar 1997, «(FIN) Finland», «(S) Sverige».

PROTOKOLL 9

OM VEITRANSPORT, JERNBANETRANSPORT OG KOMBINERT
TRANSPORT I ØSTERRIKE

FØRSTE DEL

DEFINISJONER

Artikkel 1

I denne protokoll menes med:

a. «kjøretøy», et kjøretøy som definert i artikkel 2 i
forordning (EØF) nr. 881/92 slik denne får anvendelse på
tidspunktet for undertegningen av tiltredelsestraktaten,

b. «internasjonal transport», internasjonal transport som
definert i artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 881/92 slik denne
får anvendelse på tidspunktet for undertegningen av
tiltredelsestraktaten,

c. «transittrafikk gjennom Østerrike», trafikk over østerriksk
område fra et avgangssted til et bestemmelsessted som begge
ligger utenfor Østerrike,

d. «tung lastebil», motorkjøretøy med en største tillatte
totalvekt på over 7,5 tonn, herunder trekkbiler for semi-
trailere, registrert i en medlemsstat og beregnet på trans-
port av gods eller trekking av tilhengere, samt tilhengere
med en største tillatte totalvekt på over 7,5 tonn, trukket
av et motorkjøretøy med en største tillatte totalvekt på 7,5
tonn eller mindre og registrert i en medlemsstat,

e. «transitt av gods på vei gjennom Østerrike», transitt gjennom
Østerrike utført med tunge lastebiler, uansett om de fører
last eller ikke,

f. «kombinert transport», transport av gods med tunge
lastebiler eller lasteenheter som tilbakelegger en del av
strekningen med jernbane og enten begynner eller avslutter
strekningen på vei, men slik at transittrafikk ikke under
noen omstendigheter kan krysse østerriksk område
utelukkende på vei underveis til eller fra en jernbaneterminal,

g. «bilaterale turer», internasjonal transport foretatt med
kjøretøy som har avgangs- eller ankomststed i Østerrike og
henholdsvis ankomst- eller avgangssted i en annen
medlemsstat samt tomkjøring i forbindelse med slik trans-
port.

ANNEN DEL

JERNBANETRANSPORT OG KOMBINERT
TRANSPORT

Artikkel 2

Denne delen gjelder tiltak i forbindelse med organisering av
jernbanetransport og kombinert transport som krysser østerriksk
område.

Artikkel 3

Fellesskapet og de berørte medlemsstater, hver innen sitt
myndighetsområde, skal treffe og nøye samordne tiltak for å
utvikle og fremme jernbanetransport og kombinert transport i
forbindelse med godstransport gjennom Alpene.

(1) EFT nr. L 95 av 9.4.1992, s. 1, rettet ved EFT nr. L 213 av 29.7.1992, s. 36.
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Artikkel 4
Ved utarbeidelsen av retningslinjene omhandlet i EF-traktatens
artikkel 129 C skal Fellesskapet sikre at trafikkforbindelsene
fastlagt i  vedlegg 1 inngår i transeuropeiske nett for
jernbanetransport og kombinert transport og dessuten fastlegges
som prosjekter av felles interesse.

Artikkel 5

Fellesskapet og de berørte medlemsstater, hver innen sitt
myndighetsområde, skal gjennomføre tiltakene oppført i
vedlegg 2.

Artikkel 6

Fellesskapet og de berørte medlemsstater skal gjøre alt de kan
for å utvikle og utnytte den økte jernbanekapasiteten omhandlet
i vedlegg 3.

Artikkel 7

Fellesskapet og de berørte medlemsstater skal treffe tiltak for
ytterligere å utbygge jernbanetransport og kombinert transport.
Dersom det er formålstjenlig og med forbehold for andre
bestemmelser i EF-traktaten, skal slike tiltak utarbeides i nært
samarbeid med jernbaneselskaper og andre som tilbyr
jernbanetjenester. Tiltakene angitt i Fellesskapets bestemmelser
om jernbaner og kombinert transport bør prioriteres. Ved
gjennomføringen av slike tiltak skal det legges særlig vekt på
jernbanetransports og kombinert transports konkurranseevne,
effektivitet og muligheter for oversikt over kostnadene.
Medlemsstatene skal særlig bestrebe seg på å treffe tiltak for å
sikre at priser for kombinert transport kan konkurrere med
prisene for andre transportmåter. Støtte gitt til slike formål skal
være forenlig med Fellesskapets regler.

Artikkel 8

Fellesskapet og de berørte medlemsstater skal i tilfelle av alvorlig
forstyrrelse i transittrafikken med jernbane, så som ved
naturkatastrofe, så vidt mulig treffe samordnede tiltak for å sikre
avviklingen av trafikken. Sårbare transporter som bedervelige
matvarer skal prioriteres.

Artikkel 9

Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 16 vurdere
hvordan denne delen virker.

TREDJE DEL

VEITRANSPORT

Artikkel 10

Denne del får anvendelse for godstransport på vei innen
Fellesskapets område.

Artikkel 11

1. For turer som medfører transitt av gods på vei gjennom
Østerrike, gjelder ordningen for turer for egen regning og for en
annens regning i henhold til første rådsdirektiv av 23. juli 1962
og rådsforordning (EØF) nr. 881/92 med forbehold for
bestemmelsene i denne artikkel.

2. Inntil 1. januar 1998 gjelder følgende bestemmelser:

a. De samlede NOx-utslippene fra tunge lastebiler som kjører
i transitt gjennom Østerrike, skal reduseres med 60 % i
tidsrommet mellom 1. januar 1992 og 31. desember 2003, i
samsvar med tabellen i vedlegg 4.

b. Reduksjonene i de samlede NOx-utslippene fra tunge
lastebiler skal forvaltes i henhold til et økopunktsystem.
Etter dette systemet må alle tunge lastebiler som kjører i
transitt gjennom Østerrike, ha et antall økopunkter som
tilsvarer deres NOx-utslipp (godkjent i forbindelse med
produksjonssamsvar (COP-verdi) eller
typegodkjenningsverdi). Metoden for beregning og
forvaltning av punktene er beskrevet i vedlegg 5.

c. Dersom antallet transitturer i et gitt år overstiger
referansetallet for 1991 med mer enn 8 %, skal Kommisjonen
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 vedta passende
tiltak i samsvar med nr. 3 i vedlegg 5.

d. Østerrike skal i god tid utstede og stille til rådighet
økopunktkortene som kreves for å forvalte
økopunktsystemet etter vedlegg 5 for tunge lastebiler som
kjører i transitt gjennom Østerrike.

e. Økopunktene skal fordeles av Kommisjonen på foretakene
i Fellesskapet i samsvar med bestemmelsene utarbeidet i
henhold til nr. 6.

3. Innen 1. januar 1998 skal Rådet på grunnlag av en rapport
fra Kommisjonen foreta en gjennomgang av hvordan
bestemmelsene om transitt av gods på vei gjennom Østerrike
virker. Denne gjennomgangen skal skje i samsvar med
fellesskapsrettens grunnprinsipper, så som at det indre marked
kan virke etter sin hensikt, særlig det frie varebytte og adgangen
til å yte tjenester, miljøvern i hele Fellesskapets interesse og
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trafikksikkerhet. Med mindre Rådet etter forslag fra Kommisjonen
og etter å ha rådspurt Europaparlamentet enstemmig beslutter
noe annet, skal overgangsperioden forlenges inntil 1. januar 2001,
og i denne perioden skal bestemmelsene i nr. 2 gjelde.

4. Innen 1. januar 2001 skal Kommisjonen i samarbeid med
Det europeiske miljøvernbyrå foreta en vitenskapelig
undersøkelse av i hvilken grad målet for reduksjonen av
forurensningen fastsatt i nr. 2 bokstav a er nådd. Dersom
Kommisjonen kommer til at dette målet er nådd på et bærekraftig
grunnlag, skal bestemmelsene i nr. 2 opphøre å gjelde 1. januar
2001. Dersom Kommisjonen kommer til at dette målet ikke er
nådd på et bærekraftig grunnlag, kan Rådet i samsvar med EF-
traktatens artikkel 75 innen en fellesskapsramme treffe tiltak
som sikrer tilsvarende vern av miljøet, særlig 60 % reduksjon av
forurensningen. Dersom Rådet ikke vedtar slike tiltak, skal
overgangsperioden automatisk forlenges med en siste periode på
tre år, og i denne perioden skal bestemmelsene i nr. 2 gjelde.

5. Ved utgangen av overgangsperioden skal Fellesskapets
regelverk i sin helhet få anvendelse.

6. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 16 treffe
de nærmere tiltak om framgangsmåtene i forbindelse med
økopunktsystemet, fordeling av økopunkter og tekniske spørsmål
i tilknytning til gjennomføringen av denne artikkel, som skal tre i
kraft på tidspunktet for Østerrikes tiltredelse.

Tiltakene nevnt i første ledd skal sikre opprettholdelse av den
faktiske situasjonen som for de nåværende medlemsstater følger
av anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 3637/92 og av
administrasjonsavtalen, undertegnet 23. desember 1992, om
fastsettelse av ikrafttredelsestidspunktet og framgangsmåtene for
innføring av økopunktsystemet omhandlet i transittavtalen. Alt
som er nødvendig, skal gjøres for å sikre at andelen økopunkter
tildelt Hellas tar tilstrekkelig hensyn til Hellas� behov i denne
forbindelse.

Artikkel 12

1. For internasjonal godstransport mellom medlemsstatene
gjelder ordningen innført ved rådsforordning (EØF) nr. 881/92
med forbehold for bestemmelsene fastsatt i denne artikkel. Disse
bestemmelsene skal gjelde inntil 31. desember 1996.

2. For bilaterale turer skal eksisterende kvoter gradvis
liberaliseres, og full adgang til å yte transporttjenester skal gjelde
fra 1. januar 1997. Et første trinn i liberaliseringen skal tre i kraft
på Østerrikes tiltredelsestidspunkt, et annet trinn 1. januar 1996.

Ved behov kan Rådet med kvalifisert flertall etter forslag fra
Kommisjonen treffe passende tiltak for dette formål.

3. Rådet skal i samsvar med EF-traktatens artikkel 75 senest
1. januar 1997 vedta passende og lett gjennomførbare tiltak for å
hindre omgåelse av bestemmelsene i artikkel 11.

4. Så lenge bestemmelsene i artikkel 11 nr. 2 får anvendelse,
skal medlemsstatene innen rammen av sitt gjensidige samarbeid
om nødvendig treffe tiltak som er forenlige med EF-traktaten for
å hindre misbruk av økopunktsystemet.

5. Transportutøvere som har en fellesskapstillatelse utstedt
av vedkommende myndighet i Østerrike, skal ikke ha rett til å
utføre internasjonal godstransport der verken lasting eller lossing
finner sted i Østerrike. Bestemmelsene i artikkel 11 og, unntatt
for turer mellom Tyskland og Italia og med forbehold for nr. 2,
nåværende kvoter skal gjelder for alle slike turer som medfører
transitt gjennom Østerrike.

Artikkel 13

1. Inntil 31. desember 1996 får bestemmelsene i
forordning (EØF) nr. 3118/93 ikke anvendelse for
transportutøvere som har fellesskapstillatelse utstedt av
vedkommende myndighet i  Østerrike for innenlands
godstransport på vei i andre medlemsstater.

2. I samme tidsrom får bestemmelsene i forordning
(EØF) nr. 3118/93 ikke anvendelse for transportutøvere som har
fellesskapstillatelse utstedt av vedkommende myndighet i en
annen medlemsstat for innenlands godstransport på vei i
Østerrike.

Artikkel 14

1. Det skal ikke foretas kontroller på grensen mellom Østerrike
og andre medlemsstater. Som unntak fra forordning (EØF)
nr. 4060/89 og (EØF) nr. 3912/92 og uten hensyn til artikkel 153
i tiltredelsesakten, kan det likevel inntil 31. desember 1996
opprettholdes ikke-diskriminerende kontroller som krever at
kjøretøyer stanser, men bare for kontroll av økopunktene utstedt
i henhold til bestemmelsene i artikkel 11 og transporttillatelsene
nevnt i artikkel 12. Slike kontroller må ikke i urimelig grad forsinke
den normale trafikkavviklingen.

2. Eventuelle kontrollmetoder, herunder elektroniske
systemer, som får anvendelse etter 31. desember 1996, og som
gjelder gjennomføringen av artikkel 11, skal i nødvendig omfang
fastsettes i samsvar med framgangsmåten i artikkel 16.

Artikkel 15

1. Som unntak fra artikkel 7 bokstav f i direktiv 93/89/EØF
kan Østerrike pålegge veibruksavgifter på høyst 3.750 ECU per
år inklusive administrasjonskostnader inntil 31. desember 1995
og på høyst 2.500 ECU per år inklusive administrasjonskostnader
inntil 31. desember 1996.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende10.2.2000 Nr.7/133

2. Dersom Østerrike gjør bruk av muligheten nevnt i nr. 1,
skal det i samsvar med direktiv 93/89/EØF artikkel 7 bokstav g
første punktum pålegge en veibruksavgift på høyst 18 ECU per
dag, 99 ECU per uke og 375 ECU per måned inklusive
administrasjonskostnader inntil 31. desember 1995 og på høyst
12 ECU per dag, 66 ECU per uke og 250 ECU per måned
inklusive administrasjonskostnader inntil 31. desember 1996.

3. Østerrike skal redusere satsene for veibruksavgiftene nevnt
i nr. 1 og 2 med 50 % til fordel for kjøretøyer registrert i Irland og
Portugal inntil 31. desember 1996 og for kjøretøyer registrert i
Hellas inntil 31. desember 1997.

4. For kjøretøyer registrert i Østerrike kan Italia pålegge en
avgift på høyst 6,5 ECU per innreise inklusive
administrasjonskostnader inntil 31. desember 1995 og på høyst
3,5 ECU per innreise inntil 31. desember 1996. Denne avgiften
skal innkreves på en måte som er i samsvar med artikkel 7 bokstav
c i direktiv 93/89/EØF.

FJERDE DEL

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 16

1. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens
representant.

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

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

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

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

VEDLEGG 1

DE VIKTIGSTE TRAFIKKFORBINDELSER FOR JERNBANETRANSPORT OG
KOMBINERT TRANSPORT GJENNOM ALPENE

nevnt i artikkel 4 i protokollen

1. De viktigste europeiske jernbaneforbindelsene som går over østerriksk område og er relevante for
transittraffikken, er følgende:

1.1. Brenner-forbindelsen
München � Verona � Bologna

1.2. Tauern-forbindelsen
München � Salzburg � Villach � Tarvisio � Udine/Rosenbach-Ljubljana
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1.3. Pyhrn � Schoberpass-forbindelsen
Regensburg � Graz � Spielfeld/Straß � Maribor

1.4. Donau-forbindelsen
Nürnberg � Wien � Nickelsdorf/Sopron/Bratislava

1.5. Pontebbana-forbindelsen
Praha � Wien � Tarvisio � Pontebba - Udine

2. Relevante forlengelser og terminaler utgjør en del av disse hovedforbindelsene.

VEDLEGG 2

INFRASTRUKTURTILTAK FOR JERNBANETRANSPORT
OG KOMBINERT TRANSPORT

nevnt i artikkel 5 i protokollen

a. I ØSTERRIKE:

1. Brenner-forbindelsen

1.1. Tiltak på kort sikt
� sikkerhets- og driftstekniske tiltak,
� innføring av dataassistert togovervåkning,
� nye blokkinndelinger,
� installering av punkter for sporskifte mellom stasjonene,
� ombygging av Wörgl stasjon,
� forlengelser av vikespor på stasjonene.

1.2. Tiltak på lang sikt
Slike tiltak vil avhenge av beslutningene som treffes i forbindelse med byggingen av en
tunnel under Brenner.

2. Tauern-forbindelsen

2.1. Tiltak på kort sikt
� videreføring av arbeidet med å legge dobbeltspor,
� sikkerhetstekniske forbedringer.

2.2. Tiltak på mellomlang sikt
� punktvise linjeforbedringer,
� heving av den maksimale hastigheten på de enkelte strekninger,
� reduksjon av avstanden mellom de enkelte blokker,
� videreføring av arbeidet med å legge dobbeltspor.

3. Pyhrn-Schober-forbindelsen

3.1. Tiltak på kort sikt
� oppheving av forbudet mot nattrafikk på Pyhrn-strekningen,
� oppheving av forbudet mot nattrafikk på Hieflau-strekningen,
� anlegging av Traun-Marchtrenk-sløyfen.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende10.2.2000 Nr.7/135

3.2. Tiltak på mellomlang sikt
� modernisering og ombygging av stasjoner,
� forbedring av sikkerhetssystemer,
� reduksjon av avstanden mellom de enkelte blokker,
� fjerning av planoverganger,
� selektiv anlegging av dobbeltspor.

3.3. Tiltak på lang sikt
� videreføring av arbeidet med å legge dobbeltspor på hele strekningen Passau�

Spielfeld/Straß,
� opprusting av linjen St Michael�Bruck.

4. Donau-forbindelsen

Tiltak for å øke kapasiteten på strekningen Wien-Wels.

b. I TYSKLAND:

1. Tiltak på kort sikt
� terminaler for kombinert transport i München-Riem og Duisburg havn,
� modernisering av strekningen München � Rosenheim � Kufstein, særlig innføring av

egne spor for S-banen (bybanen) mellom Zorneding og Grafing,
� reduksjon av avstanden mellom de enkelte blokkene (bedre inndeling i strekninger)

mellom Grafing og Rosenheim og mellom Rosenheim og Kiefersfelden,
� bygging av vikespor (f.eks. mellom stasjonene i Großkarolinenfeld, Raubling og

Fischbach),
� bygging av gangbroer fram til perrongene på Großkarolinenfeld stasjon, og
� endringer av sporleggingen på Rosenheim stasjon og ytterligere tiltak på stasjonene

Aßling, Ostermünchen, Brannenburg, Oberaudorf og Kiefersfelden.

2. Tiltak på mellomlang sikt (inntil utgangen av 1998 avhengig av godkjenning av planene):
� utbygging av korridoren München � Mühldorg - Freilassing.

c. I ITALIA:

Brenner
� utvidelse av tunnelene på linjen Brenner � Verona for å muliggjøre jernbanetransport av tunge

lastebiler med en hjørnehøyde på fire meter, ledsaget eller ikke ledsaget,

� utbygging av den intermodale terminalen Verona-Quadrante Europa,

� sporforsterkning over bakken og bygging av nye understasjoner,

� gjennomføring av ytterligere tekniske tiltak (automatisert linjeblokkering og sporskifte på
sterkt trafikkerte linjeavsnitt fram til stasjonene i Verona, Trento, Bolzano og Brenner) for å
øke kapasiteten og forbedre sikkerheten ytterligere.

d. I NEDERLAND:

Bygging av et jernbaneservicesenter i Rotterdam byområde.

Jernbaneforbindelse for godstransport (Betuwe-linjen).
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Definisjoner:

Med «kort sikt» menes:  til rådighet fra utgangen av 1995,
Med «mellomlang sikt» menes:  til rådighet fra utgangen av 1997,
Med «lang sikt» menes:  til rådighet

� for Pyhrn-Schoberforbindelsen fra utgangen av år 2000,
� for Brenner-forbindelsen fra utgangen av 2010.

VEDLEGG 3

JERNBANEKAPASITET

nevnt i artikkel 6 i protokollen

1. ØSTERRIKSKE JERNBANERS TILLEGGSKAPASITET FOR TRANSPORT AV GODS I
TRANSITT GJENNOM ØSTERRIKE

           Tilleggskapasitet: godstog i transitt/dag (i begge retninger)

Forbindelse

Straks Kort sikt Mellomlang sikt  Lang sikt

(1.1.1995)  (1996) (1998) (2000 og senere)

Brenner-forbindelsen  70 (1)  �  50 (2)  200 (3)

Tauern-forbindelsen   4  50 (4)  �  �

Pyhrn-Schober-forbindelsen  11  22  60  �

Donau-forbindelsen  �  �  �  200

(Passau/Salzburg- Wien)

Budapest-Wien  �  40 (5)  �  �

Bratislava-Wien  �  �  80 (6)  �

Praha-Wien  � (7)  �  �  �

Pontebba via Tarvisio  �  �  30  �

(1) Allerede delvis gjennomført.

(2) 2000.

(3) 200 tog i tillegg forutsetter bygging av en tunnel under Brenner og utbygging av de tilstøtende strekningene i nabostatene.

(4) Herunder behovet for kapasitet for transitt øst-vest.

(5) 1995.

(6) 1999.

(7) 50 tog/dag � fri kapasitet.

2. POTENSIELL KAPASITETSØKNING I FORSENDELSER ELLER TONN

Umiddelbart:

Siden 1. desember 1989 har Østerrike satt inn ytterligere 39 godstog og tog for kombinert transport
på transittforbindelsen over Brenner.

På kort sikt:

Gjennom utbyggingen på kort sikt vil jernbanekapasiteten for transitt gjennom Østerrike mer enn
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fordobles. Avhengig av teknologien som anvendes for kombinert transport, vil det fra 1996 i tillegg
bli en økning i den årlige kapasiteten for kombinert transport på inntil 1,8 millioner forsendelser
eller inntil 33 millioner tonn.

På mellomlang sikt:

Innen 1998 vil denne kapasiteten bli utvidet med ytterligere 10 millioner tonn i året gjennom videre
selektiv anlegging av dobbeltspor og sikkerhets- og driftstekniske forbedringer på
transittforbindelsene.

På lang sikt:

Pyhrn-Schober-forbindelsen vil bli modernisert med dobbeltspor. En tunnel under Brenner vil
ytterligere forbedre kapasiteten på Brenner-forbindelsen og tillate en trafikk på inntil 400 tog per
dag. Avhengig av teknologien som velges, vil denne nye jernbanekapasiteten innen kombinert trans-
port kunne utvides til 60-89 millioner tonn per år etter 2010.

Definisjoner:

Med «umiddelbart» menes: til rådighet fra 1. januar 1995,
Med «kort sikt» menes: til rådighet fra utgangen av 1995,
Med «mellomlang sikt» menes: til rådighet fra utgangen av 1997,
Med «lang sikt» menes: til rådighet

� for Pyhrn-Schober-forbindelsen fra utgangen av år 2000,
� for Brenner-forbindelsen fra utgangen av 2010.

VEDLEGG 4

nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav a i protokollen

 År   Andel økopunkter i prosent Økopunkter for Østerrike og
de nåværende medlemsstater

(1) (2) (3)

1991 basisår  100,0 %  23 306 580
1995 71,7 % 16 710 818
1996 65,0 % 15 149 277
1997 59,1 % 13 774 189
1998 54,8 % 12 772 006
1999 51,9 % 12 096 115
2000 49,8 % 11 606 677
2001 48,5 % 11 303 691
2002 44,8 % 10 441 348
2003 40,0 % 9 322 632

Tallene i kolonne 3 skal tilpasses i samsvar med framgangsmåten i artikkel 16 for å ta hensyn til transitturer
med tunge lastebiler registrert i Finland og Sverige, på bakgrunn av veiledende verdier for de tre stater
beregnet på grunnlag av antallet transitturer i 1991 og en standardverdi for NO

x
-utslipp på 15,8 gram

NO
x
/kWh.
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VEDLEGG 5

BEREGNING OG FORVALTNING AV ØKOPUNKTER

nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav b i protokollen

1. For hver tung lastebil skal følgende dokumenter legges fram hver gang den kjører gjennom Østerrike
(i begge retninger):

a. et dokument som viser COP-verdien for NO
x
-utslipp fra vedkommende kjøretøy,

b. et gyldig økopunktkort utstedt av vedkommende myndighet.

Ad a:

For tunge lastebiler registrert etter 1. oktober 1990 skal dokumentet som viser COP-verdien, være
en attest utstedt av vedkommende myndighet med detaljert angivelse av en offisielt bekreftet COP-
verdi for NO

x
-utslipp, eller typegodkjenningsdokumentet der registreringstidspunktet og verdien

målt for typegodkjenningsformål er angitt. I det siste tilfellet skal COP-verdien være
typegodkjenningsverdien med tillegg av 10 %. Når en slik verdi først er fastsatt for et kjøretøy, kan
den ikke lenger endres i kjøretøyets levetid.

For kjøretøy registrert før 1. oktober 1990 og kjøretøyer som det ikke er lagt fram attest for, skal
COP-verdien settes til 15,8 g/kWh.

Ad b:

Økopunktkortet skal inneholde et visst antall punkter og skal brukes som følger på grunnlag av
COP-verdien for kjøretøyene det gjelder:

1. Hvert g/kWh NO
x
-utslipp beregnet i henhold til verdien vist i dokumentet nevnt i nr. 1

bokstav a skal telle ett punkt.

2. Verdiene for NO
x
-utslipp skal avrundes oppover til nærmeste hele tall dersom desimalverdien

er 0,5 eller mer og avrundes nedover i andre tilfeller.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåtene i artikkel 16 hver tredje måned beregne antall turer og den
gjennomsnittlige NO

x
-verdien for tunge lastebiler fordelt på de enkelte stater.

3. Dersom artikkel 11 nr. 2 bokstav c får anvendelse, skal antallet økopunkter for året etter beregnes
som følger:

De kvartalsvise gjennomsnittsverdiene for NO
x
-utslipp for lastebiler i det løpende året, beregnet i

samsvar med nr. 2, skal ekstrapoleres slik at det framkommer en gjennomsnittlig verdi for NO
x
-

utslipp for det påfølgende år. Denne forhåndsberegnede verdien, multiplisert med 0,0658 og med
antallet økopunkter for 1991 i vedlegg 4, utgjør antallet økopunkter for vedkommende år.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94

av 21. desember 1994

om fastsettelse av nærmere bestemmelser om systemet med transittrettigheter (økopunkter)
for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike, opprettet ved artikkel 11 i

protokoll 9 til tiltredelsesakten for Norge, Østerrike, Finland og Sverige(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsesakten for Norge, Østerrike,
Finland og Sverige, særlig artikkel 11 nr. 6 og vedlegg 4 til protokoll
9, og

ut fra følgende betraktninger:

Ovennevnte protokoll fastsetter en særskilt ordning for tunge
lastebiler som kjører i transitt på østerriksk territorium basert på
et system med transittrettigheter (økopunkter). En slik ordning
skal erstatte fordelingssystemet for økopunkter opprettet ved
rådsforordning (EØF) nr. 3637/92(1), fra tiltredelsesdatoen.

Kommisjonen bør vedta nærmere regler for gjennomføringen av
framgangsmåtene i forbindelse med økopunktsystemet og
fordelingen av økopunkter.

I henhold til artikkel 11 nr. 6 annet ledd i protokoll 9 skal disse
reglene sikre opprettholdelse av den faktiske situasjonen som
for de nåværende medlemsstater følger av anvendelsen av
rådsforordning (EØF) nr. 3637/92 og av administrasjonsavtalen,
undertegnet 23. desember 1992(2), om fastsettelse av
ikrafttredelsestidspunktet og regler for innføring av
økopunktsystemet omhandlet i transittavtalen.

Kommisjonen bør vedta nærmere regler for de gjenstående
tekniske spørsmål i forbindelse med økopunktsystemet, som
fastsatt i felleserklæring nr. 18.

Vedlegg 4 til protokoll 9 bør tilpasses for å ta hensyn til
transitturer med tunge lastebiler registrert i Finland og Sverige,
på bakgrunn av veiledende verdier for de respektive stater beregnet
på grunnlag av antall transitturer i 1991 og en standard
utslippsgrenseverdi for NOx på 15,8 gram NOx/kW.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i protokoll 9 �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

I. Administrative bestemmelser

Artikkel 1

l. Førere av tunge lastebiler skal på hver transittur bringe
med seg og på kontrollmyndighetenes anmodning framlegge et
behørig utfylt standardskjema eller en østerriksk attest i samsvar
med mønsteret i vedlegg A, kjent som «økopunktkortet», som
bekrefter at det er betalt for økopunktene for den aktuelle turen.

Vedkommende østerrikske myndigheter skal utstede
økopunktkortet vist i vedlegg A mot betaling av en sum tilsvarende
kostnaden ved å produsere og distribuere skjemaet og
økopunktene.

2. Førere av tunge lastebiler registrert etter 1. oktober 1990
skal dessuten bringe med seg og på anmodning framlegge et stand-
ard COP-dokument i samsvar med mønsteret i vedlegg B, som
bevis for det aktuelle kjøretøyets NOx-utslipp. Tunge lastebiler
som ble registrert første gang før 1. oktober 1990 eller som ikke
medbringer noe dokument, skal anses å ha en COP-verdi på 15,8
g/kW.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen skriftlig om hvilke
nasjonale myndigheter som har myndighet til å utstede
ovennevnte dokumenter.

3. Transitturer som nevnt i vedlegg C eller som er gjennomført
med CEMT-tillatelse skal ikke omfattes av økopunktordningen.

Artikkel 2

1. Det nødvendige antall økopunkter skal påføres skjemaet
nevnt i artikkel 1 nr. 1 og annulleres. Økopunktene skal annulleres
ved at det undertegnes på en slik måte at underskriften dekker
både økopunktene og skjemaet der de er påført. Det kan benyttes
et gummistempel istedenfor underskrift.

2. Inntil 31. desember 1996 skal det når kjøretøyer kommer
inn på østerriksk territorium, leveres et behørig utfylt skjema
påført det nødvendige antall  økopunkter ti l  kontroll-
myndighetene, som på sin side leverer tilbake en kopi med
kvittering.

(1) EFT nr. L 373 av 21.12.1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 373 av 21.12.1992, s. 1.

___________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 341 av 30.12.1997, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Når det gjelder østerriksk-registrerte tunge lastebiler, skal
betalingskvitteringen ved tur inn i eller ut av Italia eller Tyskland
framlegges for medlemsstatens kontrollmyndigheter sammen med
COP-dokumentet. Ved tur inn skal en kopi av kvitteringen
framlegges for tollmyndighetene.

For østerriksk-registrerte tunge lastebiler som foretar transitturer
til eller fra Italia eller turer som fortsetter i Tyskland etter transitt
gjennom Østerrike, skal det benyttes særskilte økopunkter.
Bruken av dem skal registreres på betalingskvitteringen.

Kontrollene kan etter den berørte medlemsstats vurdering foretas
andre steder enn på grensen.

3. Dersom det skiftes trekkvogn under en transittur, skal
betalingskvitteringen utstedt ved tur inn fortsatt være gyldig, og
den skal medbringes. Dersom den nye trekkvognens COP-verdi
overstiger verdien angitt på skjemaet, skal ekstra økopunkter
påføres et nytt kort og annulleres ved tur ut av staten.

4. For turer som krever økopunkter, skal skjemaet angitt i
artikkel 1 nr. 1 erstatte alle østerrikske skjemaer for
transportstatistikk som er brukt til nå.

5. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal jevnlig
underrette Kommisjonen om antallet punkter som er brukt.
Originalskjemaene påført annulerte økopunkter, eller kopier av
dem, skal eventuelt framlegges for nasjonale myndigheter eller
Kommisjonen.

Artikkel 3

1. Inntil 31. desember 1996 skal østerriksk betalingskvittering
for økopunkter for henholdsvis Italia og Tyskland godtas som
erstatning for tillatelsene tidligere brukt i Østerrike, Tyskland og
Italia. I Italia skal slik betalingskvittering erstatte en halvbillett
for en enkelttur mellom to stater og i Tyskland en tillatelse for tur
og retur mellom to stater.

For østerriksk-registrerte tunge lastebiler på tur ut av Italia skal
en behørig utfylt kopi av skjemaet nevnt i artikkel 1 nr. 1, påført
det nødvendige antall økopunkter for Italia, erstatte den fastsatte
tillatelsen.

2. Sammenhengende turer som omfatter kryssing av den
østerrikske grensen én gang med tog, enten som konvensjonell
jernbanetransport eller som kombinert transport, samt kryssing
av grensen på vei før eller etter kryssingen med tog, skal ikke
anses som transitt av gods på vei gjennom Østerrike i henhold til
artikkel 1 bokstav e) i protokoll 9, men som turer mellom to
stater i henhold til protokollens artikkel 1 bokstav g).

3. Sammenhengende transitturer gjennom Østerrike skal anses
som turer mellom to stater ved bruk av følgende
jernbaneterminaler:

Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

Artikkel 4

Økopunktene skal overstemples med det årstallet de er gyldige
for. De kan benyttes mellom 1. januar i gyldighetsåret og
31. januar det påfølgende året.

Artikkel 5

1. Brudd på protokoll 9 eller denne forordning begått av føreren
av en tung lastebil eller av et foretak skal påtales i samsvar med
gjeldende nasjonal lovgivning. I tilfelle gjentatte brudd får artikkel
8 nr. 3 i rådsforordning (EØF) nr. 881/92(1) anvendelse.

2. Kommisjonen og vedkommende myndigheter i
medlemsstatene skal, innenfor grensene av sin myndighet, yte
hverandre administrativ bistand i forbindelse med etterforskning
og påtale som gjelder brudd på protokoll 9 eller denne forordning,
særlig ved å sørge for at dokumentene angitt i artikkel 1 brukes og
håndteres etter bestemmelsene.

3. Dersom økopunktkortene nevnt i artikkel 1 ikke framlegges
for kontrollmyndighetene i samsvar med bestemmelsene i denne
forordning, dersom et slikt skjema er ufullstendig, åpenbart
ukorrekt eller dersom økopunktene ikke er korrekt påført, kan
kontrollmyndighetene nekte å gi tillatelse til at turen fortsettes,
idet det tas behørig hensyn til forholdsmessighetsprinsippet.

II. Fordeling av økopunkter

Artikkel 6

1. Et antall økopunkter som tilsvarer 96,66 % av samlet antall
tilgjengelige punkter skal fordeles mellom medlemsstatene i
samsvar med fordelingstabellen vist i vedlegg D.

2. Disse økopunktene skal hvert år fordeles til medlemsstatene
i to omganger, første omgang innen 1. oktober det foregående året
og andre omgang innen 1. mars i det aktuelle året.

I tilfellene nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav c) i protokoll 9 skal
antallet økopunkter i forbindelse med andre tildeling av
økopunkter reduseres med det antall som framkommer ved bruk
av beregningsmetoden fastsatt i protokollens vedlegg 5 nr. 3.

Artikkel 7

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal fordele
sine tildelte økopunkter blant de interesserte foretak etablert på
deres territorium.

2. Senest 15. oktober hvert år skal vedkommende myndigheter
i medlemsstatene sende tilbake til Kommisjonen alle økopunkter
som de anser ikke vil bli benyttet innen årets utgang, på grunnlag
av tilgjengelige data og den beregnede trafikk for årets siste
måneder.

_________________

(1) EFT nr. L 95 av 9.4.1992, s. 1.
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Artikkel 8

1. Økopunktene som ikke fordeles blant medlemsstatene i
samsvar med artikkel 6, samt de som er blitt sendt tilbake
Kommisjonen i samsvar med artikkel 7, skal utgjøre en
fellesskapsreserve.

2. Kommisjonen skal tildele økopunktene i fellesskaps-
reserven til medlemsstatene etter framgangsmåten omhandlet i
artikkel 16 i protokoll 9, minst én måned før årets utgang, idet
den tar hensyn til måten hver enkelt medlemsstat har forvaltet
de tildelte økopunktene på, samt til de objektive behovene til
transportørene i den enkelte medlemsstat, som særlig kan
bestemmes ved bruk av følgende kriterier:

� Hellas� og Italias særlige stilling som omhandlet i
vedlegg E,

� en ufordelaktig utgangsposisjon,

� problemer i forbindelse med den tekniske opprustingen av
vognparken med hensyn til NO

X
-utslipp,

� geografiske forhold,

� uforutsette hendelser.

III. Tilpasning av økopunkttallene

Artikkel 9

Vedlegg 4 i protokoll 9 til tiltredelsesakten for Norge, Østerrike,
Finland og Sverige skal tilpasses som følger:

År  Andel økopunkter Økopunkter
 i prosent  tildelt de 15

medlemsstatene

 1991  100 %  23 556 220
 (referanseår)

1995  71,7 % 16 889 810
1996  65,0 % 15 311 543
1997  59,1 % 13 921 726
1998  54,8 % 12 908 809
1999  51,9 % 12 225 678
2000  49,8 % 11 730 998
2001  48,5 % 11 424 767
2002  44,8 % 10 533 187
2003  40,0 %   9 422 488

IV. Tekniske spørsmål i forbindelse med
økopunktsystemet

Artikkel 10

Som utdyping av artikkel 11 nr. 2 bokstav b) og vedlegg 5 nr. 1
i protokoll 9, får kjøretøyer registrert før 1. oktober 1990, og
som har skiftet motor etter denne dato, COP-verdi etter den nye
motoren. I slike tilfeller skal attesten utstedt av vedkommende
myndighet nevne motorskiftet og gi nærmere opplysninger om
den nye COP-verdien for NO

X
-utslipp.

Artikkel 11

Dersom en trekkvogn registrert i en annen medlemsstat enn
Østerrike erstattes med en østerrikskregistrert trekkvogn under
en transittur gjennom Østerrike til Italia, skal det fram til 31.
desember 1996 i t i l legg ti l  den første trekkvognens
betalingskvittering for turen kreves en tillatelse til en tur mellom
statene Østerrike og Italia.

Artikkel 12

En transittur skal unntas fra betaling av økopunkter dersom
følgende tre vilkår er oppfylt:

i) formålet med turen er utelukkende å levere et nytt kjøretøy
eller vogntog fra produsentene til et bestemmelsessted i en
annen stat,

ii) det transporteres ikke gods på turen,

iii) kjøretøyet eller vogntoget medbringer de internasjonale
registreringspapirer og eksportkjennemerker som kreves.

Artikkel 13

En transittur skal unntas fra betaling av økopunkter dersom den
er den strekningen av en tur der det kjøres uten last, som ifølge
listen i vedlegg C er fritatt for økopunkter, og kjøretøyet bringer
med egnet dokumentasjon som viser det. Slik egnet
dokumentasjon skal være enten

� et fraktbrev, eller

� et utfylt økopunktkort som ikke er blitt påført økopunkter,
eller

� et utfylt økopunktkort med økopunkter som det senere er
refundert for.
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Artikkel 14

1. Denne artikkel får anvendelse på transittransport over tysk
territorium med tunge lastebiler registrert i Østerrike med største
tillatte totalvekt på over 3,5 tonn, enten via Bad Reichenhall
(«Kleines Deutsches Eck» ) eller via Inntal-motorvei A8/A93
mellom grensestasjonene Bad Reichenhall/Autobahn og
Kiefersfelden («Großes Deutsches Eck»).

2. På «Kleines Deutsches Eck» kan Tyskland begrense antallet
enkeltturer foretatt med østerrikske tunge lastebiler til 4 700 per
uke fram til 30. juni 1995 og til 2 350 enkeltturer per uke fram til
31. desember 1996.

3. På «Großes Deutsches Eck» kan Tyskland fram til
31. desember 1996 begrense antallet enkeltturer foretatt med andre
østerrikske kjøretøyer i transitt enn de som foretas på grunnlag
av tillatelser til turer mellom to stater, eller turer foretatt som
egentransport, til 2 350 per uke. Fra 1. januar 1997 skal østerrikske
transportører på vei være sikret ikke-diskriminerende behandling.

4. På «Kleines Deutsches Eck» skal Kommisjonen innen
1. oktober 1996 og etter samråd, særlig med Østerrike og Tyskland,
gjennomgå nødvendigheten og virkningen av denne ordningen,
med sikte på å innføre et ikke-diskriminerende system basert på
miljøkriterier og elektronisk kontroll, som skal anvendes fra og
med 1. januar 1997 på tunge lastebiler som definert i artikkel 1
bokstav d) i protokoll 9 til tiltredelsesakten for Østerrike og som
ikke skal overstige restriksjonene pålagt transittransport med
tunge lastebiler på østerriksk territorium.

V. Sluttbestemmelser

Artikkel 15

Denne forordning trer i kraft 1. januar 1995, forutsatt at
tiltredelsesakten for Norge, Østerrike, Finland og Sverige trer i
kraft.

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

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1994.

For Kommisjonen

Marcelino OREJA

Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG C

TRANSPORTMÅTER SOM DET IKKE KREVES ØKOPUNKTER FOR

1. Tilfeldig godstransport til eller fra lufthavner i tilfelle omdirigering av flyginger.

2. Transport av reisegods på tilhengere koplet til motorvogner beregnet på persontransport, og trans-
port av reisegods med alle typer kjøretøyer til og fra lufthavner.

3. Posttransport.

4. Transport av skadde kjøretøyer eller kjøretøyer som trenger reparasjon.

5. Transport av avfall og kloakkinnhold.

6. Transport av dyrekadavre for destruksjon.

7. Transport av bier og fiskeyngel.

8. Båretransport.

9. Transport av kunstgjenstander og kunstverk for utstillinger eller kommersielle formål.

10. Tilfeldig transport av gjenstander og materiell utelukkende for reklame- eller informasjonsformål.

11. Godstransport foretatt av flyttebyråer som har til rådighet kvalifisert personell og egnet utstyr.

12. Transport av materiell, rekvisita og dyr til eller fra teater-, musikk-, film- eller sportsarrangementer,
sirkusforestillinger, utstillinger eller markeder samt til eller fra opptak av radio- og fjernsyns-
programmer eller filmer.

13. Transport av reservedeler til fartøyer og luftfartøyer.

14. Kjøring uten last med kjøretøy som brukes til godstransport på vei og som skal erstatte et kjøretøy
som er havarert under en transittur, samt den videre transport med erstatningskjøretøyet med den
tillatelse som er utstedt til det havarerte kjøretøy.

15. Transport av medisinsk nødhjelp (særlig i forbindelse med naturkatastrofer).

16. Transport av verdifullt gods (dvs. edelmetaller) i spesialkjøretøyer eskortert av politiet eller annen
sikkerhetstjeneste.

__________
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VEDLEGG D

FORDELINGSTABELL FOR ØKOPUNKTER

Medlemsstat Enheter

Østerrike  214 800
Belgia 32 500
Danmark 40 500
Tyskland  482 500
Hellas  60 500
Spania  1 200
Finland  4 600
Frankrike  5 000
Irland  1 000
Italia  510 000
Luxembourg  5 000
Nederland  123 500
Portugal  400
Sverige  7 500
Det forente kongerike  8 500

                                                          I alt  1 497 500

VEDLEGG E

SÆRLIG STILLING NEVNT I ARTIKKEL 8 NR. 2

Av den normale reserven på 3,34 % av det samlede antall økopunkter skal en andel tilsvarende omkring
5 430 av enhetene oppført i vedlegg D i prinsippet tildeles Hellas og Italia på prioritert basis i samsvar
med fordelingstabellen i vedlegg D. Dessuten skal det gjøres alle nødvendige bestrebelser for å sikre at det
ved tildelingen av Hellas� andel tas tilstrekkelig hensyn til behovene på gresk side.

________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1524/96

av 30. juli 1996

om endring av forordning (EF) nr. 3298/94 med hensyn til økopunktsystemet for
tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og
Sverige, særlig artikkel 11 nr. 6 i og vedlegg 4 til protokoll 9, og

ut fra følgende betraktninger:

Protokoll 9 til tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige
fastsetter en særskilt ordning for tunge lastebiler som kjører i
transitt på østerriksk territorium på grunnlag av et system med
transittrettigheter (økopunkter).

I artikkel 14 i protokoll 9 gis det bare fram til 31. desember 1996
bestemmelser om opprettholdelse av ikke-diskriminerende fysisk
kontroll på grensen mellom Østerrike og andre medlemsstater
for å kontrollere økopunkter tildelt i henhold til bestemmelsene
i artikkel 11 og de eksisterende kvoter for turer mellom to stater,
fastsatt ved artikkel 12 i protokoll 9.

Gjennomføringen av artikkel 11 i protokoll 9 etter 31. desember
1996 kan, blant andre kontrollmetoder, sikres effektivt ved hjelp
av et elektronisk kontrollsystem.

Kommisjonen bør vedta nærmere bestemmelser om visse
gjenstående tekniske spørsmål i  forbindelse med
økopunktsystemet som fastsatt i felleserklæring nr. 18 til
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94(1) bør derfor endres
tilsvarende.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i protokoll 9 �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 3298/94 gjøres følgende endringer:

1) Tittelen skal lyde:

«Kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94 av 21. desember
1994 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om systemet
med transittrettigheter (økopunkter) for tunge lastebiler
som kjører i transitt gjennom Østerrike».

2) Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

1. Førere av tunge lastebiler skal på østerriksk territorium
bringe med seg og på kontrollmyndighetenes anmodning
framlegge enten

a) et behørig utfylt standardskjema eller en østerriksk
attest i samsvar med mønsteret i vedlegg A, heretter
kalt «økopunktkortet», som bekrefter at økopunktene
for den aktuelle turen er betalt, eller

b) en elektronisk innretning, heretter kalt «økopunkt-
brikke», som er montert på motorvognen og som gjør
det mulig å trekke økopunkter automatisk, eller

c) egnet dokumentasjon, som forklart i artikkel 13, for å
vise at det foretas en økopunktfri transitt-tur som
definert i vedlegg C, eller

d) egnet dokumentasjon som viser at det gjennomføres
en tur som ikke er en transitt-tur, og, når kjøretøyet
er utstyrt med en økopunktbrikke, skal den være
innstilt for dette formål.

Vedkommende østerrikske myndigheter skal utstede
økopunktkortet mot betaling av en sum tilsvarende
kostnaden ved å produsere og distribuere økopunkter og
økopunktbrikker, og skal montere den nødvendige
infrastruktur på egnede steder for å avlese øko-
punktbrikkene.(1) EFT nr. L 341 av 30.12.1994, s. 20.

__________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 190 av 31.7.1996, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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2. Økopunktbrikkene skal produseres, programmeres og
monteres i  samsvar med de generelle tekniske
spesifikasjonene fastsatt i vedlegg F. Vedkommende
myndigheter i hver medlemsstat har myndighet til å
godkjenne, programmere og montere økopunktbrikkene.

Økopunktbrikken skal være slik programmert at den
inneholder opplysninger om registreringsstaten og
motorvognens NOx-verdi, som angitt i produksjons-
samsvarsdokumentet (COP-dokumentet) som forklart i
nr. 4.

3. Økopunktbrikken skal festes til motorvognens
frontrute. Den skal plasseres i samsvar med vedlegg G.
Den skal ikke kunne flyttes til andre kjøretøyer.

4. Førere av en tung lastebil registrert 1. oktober 1990
eller senere skal også medbringe, og på anmodning
framlegge, et COP-dokument i samsvar med mønsteret i
vedlegg B som bevis for kjøretøyets NOx-utslipp. Tunge
lastebiler som er registrert første gang før 1. oktober 1990
eller som det ikke framlegges noe dokument for, skal anses
å ha en COP-verdi på 15,8 g/kWh.

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
hvilke nasjonale myndigheter som har myndighet til å
utstede dokumentene og økopunktbrikkene omhandlet i
nr. 14.»

3) Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

1. Med mindre kjøretøyet benytter en økopunktbrikke,
skal det nødvendige antall økopunkter påføres
økopunktkortet og annuleres. Økopunktene skal annuleres
ved at det undertegnes på en slik måte at underskriften
dekker både økopunktene og skjemaet der de er påført.
Det kan benyttes et gummistempel istedenfor underskrift.

Et økopunktkort som er påført det nødvendige antall
økopunkter skal leveres til kontrollmyndighetene i
medlemsstaten der kjøretøyet er registrert, eller i Østerrike,
som på sin side leverer tilbake en kopi sammen med
betalingskvitteringen.

2. Dersom kjøretøyet er utstyrt med en økopunktbrikke,
skal det antall  økopunkter som tilsvarer NOx-
utslippsverdiene lagret på økopunktbrikken, trekkes fra
det samlede antallet økopunkter tildelt medlemsstaten der
kjøretøyet er registrert, når det bekreftes at kjøretøyet
foretar en transitt-tur som krever økopunkter. Dette skal
gjøres ved hjelp av infrastruktur som de østerrikske
myndigheter stiller til rådighet og vedlikeholder.

For kjøretøyer som er utstyrt med en økopunktbrikke og
som benyttes ved turer mellom to stater må brikken, før
kjøretøyet kommer inn på østerriksk territorium, innstilles
på en slik måte at den viser at turen som foretas, ikke er en
transitt-tur.

3. Dersom det benyttes økopunktkort og trekkvognen
skiftes under en transitt-tur, skal betalingskvitteringen
utstedt ved turen inn forbli gyldig og beholdes. Dersom den
nye trekkvognens COP-verdi overstiger verdien angitt på
skjemaet, skal ekstra økopunkter påføres et nytt kort og
annuleres ved tur ut av staten.

4. For turer som krever økopunkter, skal økopunktkortet
eller økopunktbrikken erstatte alle østerrikske skjemaer som
er brukt hittil for utarbeiding av transportstatistikk.

5. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal
jevnlig underrette Kommisjonen om antallet punkter som
er benyttet på økopunktkort. Originalskjemaene påført
annulerte økopunkter, eller kopier av dem, skal eventuelt
stilles til rådighet for de enkelte nasjonale myndigheter eller
Kommisjonen.

Dersom kjøretøyet er utstyrt med en økopunktbrikke, skal
de østerrikske myndigheter stille til rådighet de nødvendige
opplysninger for en utpekt myndighet i medlemsstaten der
kjøretøyet er registrert, innen 48 timer etter at det er foretatt
en transitt-tur. Slike opplysninger skal også stilles til rådighet
for Kommisjonen.

6. Nr. 15 får anvendelse med forbehold for artikkel 14a.»

4) I artikkel 3 skal innledningen til nr. 3 lyde:

«Uten at nr. 2 berøres, skal sammenhengende transitt-turer
gjennom Østerrike anses som turer mellom to stater når
følgende jernbaneterminaler benyttes:»

5) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Økopunkter skal være gyldige mellom 1. januar i det året de
tildeles og 31. januar det påfølgende året.»

6) I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 skal siste punktum lyde:

«I tilfelle gjentatte brudd på denne forordning får
artikkel 8 nr. 3 og artikkel 11 i rådsforordning (EØF)
nr. 881/92(*) anvendelse.
_____________
(*) EFT nr. L 95 av 9.4.1992, s. 1.»,
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b) nr. 2 og 3 skal lyde:

«2. Kommisjonen og vedkommende myndigheter i
medlemsstatene skal, innenfor grensene av sin
myndighet, yte hverandre administrativ bistand ved
etterforskning og påtale som gjelder brudd på protokoll
9 eller denne forordning, særlig ved å sikre at
økopunktkortene og økopunktbrikkene brukes og
behandles etter bestemmelsene.

3. Kontroll kan, etter medlemsstatenes skjønn,
foretas på et annet sted enn grensen, idet det tas behørig
hensyn til prinsippet om ikke-diskriminering.»,

c) Nytt nr. 4 og 5 skal lyde:

«4. Østerrikske kontrollmyndigheter kan, i det det
tas behørig hensyn til forholdsmessighetsprinsippet,
treffe passende tiltak dersom et kjøretøy er utstyrt
med en økopunktbrikke og minst én av følgende
situasjoner foreligger:

a) kjøretøyet eller kjøretøyets transportør har gjort
seg skyldig i gjentatte brudd,

b) det er et utilstrekkelig antall økopunkter igjen
av dem tildelt den staten der kjøretøyet er
registrert,

c) økopunktbrikken har blitt manipulert eller
endret av andre enn dem som har myndighet
som nevnt i artikkel 1 nr. 2,

d) medlemsstaten har ikke tildelt kjøretøyet et
tilstrekkelig antall økopunkter til at det kan
foretas en transitt-tur,

e) kjøretøyet medbringer ikke riktig dokumentasjon
etter artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d) som
forklaring på hvorfor økopunktbrikken har blitt
innstilt for å vise at det foretas en tur på
østerriksk territorium som ikke er en transitt-tur,

f) økopunktbrikken omhandlet i vedlegg F har ikke
blitt programmert med et tilstrekkelig antall
økopunkter til at det kan gjøres en transitt-tur.

5. Østerrikske kontrollmyndigheter kan, idet det
tas behørig hensyn til forholdsmessighetsprinsippet,
treffe nødvendige tiltak dersom et kjøretøy ikke er
utstyrt med en økopunktbrikke og minst én av
følgende situasjoner foreligger:

a) det framlegges ikke et økopunktkort for
kontrollmyndighetene i samsvar med
bestemmelsene i denne forordning,

b) det framlegges et økopunktkort som er
ufullstendig eller ukorrekt, eller der økopunktene
ikke er korrekt påført,

c) kjøretøyet medbringer ikke den nødvendige
dokumentasjon på at det ikke trenger
økopunkter.»

7) Artikkel 6 nr. 2 skal lyde:

«2. De trykte økopunktene som er bestemt til å påføres
økopunktkort, skal hvert år fordeles på medlemsstatene i
to omganger, første del innen 1. oktober det foregående
året, og andre del innen 1. mars i det aktuelle året.

Under omstendighetene nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav c)
i protokoll 9 skal antallet økopunkter for det aktuelle året
reduseres til det antall som framkommer ved bruk av
beregningsmetoden fastsatt i protokollens vedlegg 5 nr. 3.»

8) Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal
tildele de tilgjengelige økopunktene til de berørte
transportører som er etablert på deres territorium.

2. Senest 15. oktober hvert år skal vedkommende
myndigheter i medlemsstatene underrette om og sende
tilbake til Kommisjonen alle økopunkter som de anser ikke
vil bli benyttet innen årets utgang, på grunnlag av
tilgjengelige data og den beregnede trafikken for årets siste
måneder.»

9) Artikkel 8 nr. 2 skal lyde:

«2. Kommisjonen skal minst én måned før årets utgang
tildele medlemsstatene økopunktene i fellesskapsreserven
etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 16 i protokoll 9.

Den nye tildelingen skal foretas i samsvar med følgende
kriterier, som er nærmere beskrevet i vedlegg E:

� Hellas� og Italias særlige stilling,

� virkningen av den tyske gjenforening,

� fremming av alternative transportmåter gjennom
Østerrike, særlig «Rollende Landstraße»,

� det tildelte antall økopunkter som medlemsstatene
faktisk har brukt,

� de gjennomsnittlige NOx-tall for transittkjøretøyer fra
medlemsstatene,
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� uforutsette hendelser.»

10) I artikkel 9 strykes «til tiltredelsesakten for Norge,
Østerrike, Finland og Sverige».

11) I artikkel 10 erstattes «Som utdyping av» med «For».

12) Ny artikkel 14a skal lyde:

«Artikkel 14a

I en overgangsperiode som utløper 31. desember 1997 skal
det være tillatt å benytte enten økopunktkort eller
økopunktbrikker i transittrafikken.

Fra 1. januar 1998 skal Kommisjonen tillate at den enkelte
medlemsstat årlig bruker økopunktkort for inntil høyst 0,6 %
av det samlede antallet økopunkter for medlemsstatene som
fastsatt i artikkel 9. Medlemsstatene skal senest innen

1. august hvert år underrette Kommisjonen om det antall
økopunkter de ønsker å benytte for økopunktkort det
påfølgende året. Disse økopunktene skal Kommisjonen stille
til rådighet i en enkelt omgang innen 1. desember.
Økopunktkortene skal stilles til rådighet i samsvar med
artikkel 1 nr. 1 annet ledd.»

13) Vedlegg E erstattes med vedlegg I til denne forordning.

14) Vedlegg F og G i denne forordnings vedlegg II tilføyes som
nye vedlegg.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. januar 1997.

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

Utferdiget i Brussel, 30. juli 1996.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

«VEDLEGG E

KRITERIER FOR NYTILDELING AV ØKOPUNKTER

Hellas� og Italias særlige stilling

Av fellesskapsreserven på 3,34 % av det samlede antall økopunkter skal en andel økopunkter tilsvarende
4 874 og 576 av enhetene oppført i vedlegg D tildeles henholdsvis Italia og Hellas. Dessuten skal det
gjøres alle nødvendig bestrebelser for å sikre at det ved tildelingen av Hellas� andel tas tilstrekkelig hensyn
til behovene på gresk side.

Virkningen av den tyske gjenforening

I tillegg skal en andel økopunkter tilsvarende 6 444 av enhetene oppført i vedlegg D tildeles Tyskland fra
fellesskapsreserven.

Stimulering av alternative transportmåter gjennom Østerrike, særlig «Rollende Landstraße»

Alle østerrikske økopunkter som er sendt tilbake til Kommisjonen for nytildeling, skal fordeles på de
medlemsstater som anmoder om ekstra økopunkter, på grunnlag av statistikk som viser registreringsstaten
til tunge lastebiler som bruker «Rollende Landstraße» i Østerrike.

Den enkelte medlemsstats faktiske forbruk av tildelte økopunkter, gjennomsnittlige NO
x 
-utslippstall for

de av medlemsstatenes tunge lastebiler som deltar i transittrafikk

De gjenværende økopunktene skal fordeles på medlemsstatene som anmoder om ekstra økopunkter etter
en koeffisient som bestemmes på følgende måte for hver medlemsstat:

� antall økopunkter som anses nødvendige, framkommet ved ekstrapolering av de seneste statistikker
fra Østerrike,

� multiplisert med andelen av økopunkter tildelt en medlemsstat som faktisk ble brukt av
medlemsstaten det foregående år,

� multiplisert med de seneste gjennomsnittstall for NO
x
-utslipp for transittkjøretøyer fra den berørte

medlemsstaten, som prosentandel av måltallet for det aktuelle året.»

_________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG F

GENERELLE TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ØKOPUNKTBRIKKEN

Kortholdslink mellom veikantutstyr og kjøretøy

(Før)standarder og tekniske beskrivelser som er relevante for DSRC

Følgende krav fastsatt av CEN/TC 278 som må oppfylles med hensyn til kortholdslink mellom kjøretøyer
og infrastruktur langs veien får anvendelse:

a) prENV278/9/ # 62 «DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz»,
b) prENV278/9/ # 64 «DSRC Data Link Layer»,
c) prENV278/9/ # 65 «DSRC Application Layer».

Typeprøving

Leverandøren av økopunktbrikken skal framlegge et typeprøvingsdokument for apparater fra et akkreditert
prøvingsorgan som bekrefter overholdelse av alle grenseverdier angitt i den versjon av I-ETS 300674 som
for tiden er gyldig.

Driftsvilkår

Økopunktbrikken for det automatiske økopunktsystemet skal kunne virke tilfredsstillende under følgende
vilkår:

� omgivelsesforhold: omgivelsestemperatur fra -25 °C til +70 °C,
� værforhold: alle værforhold,
� trafikk: flere kjørebaner, jevn trafikk,
� hastighetsområde: fra «stop-and-go» til 120 km/t.

Ovennevnte driftsvilkår er minstekrav i påvente av vedtakelse av (før)standarder som er relevante for
DSRC.

Økopunktbrikken skal reagere bare på mikrobølgesignaler som kjennetegner dens egne fastsatte
applikasjoner.

Økopunktbrikken

Identifikasjon

Hver økopunktbrikke skal ha sitt eget identifikasjonsnummer. I tillegg til det nødvendige antall sifre for å
gjøre identifikasjon mulig, må dette nummeret inneholde også en kontrollsum for kontroll av dataintegriteten.

Montering

Økopunktbrikken må være utformet for montering på innsiden av lastebilens eller trekkvognens frontrute.
Den skal være slik montert at den ikke kan skilles fra kjøretøyet.
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Transittdeklarering

Økopunktbrikken skal ha en inn-enhet, slik at det kan leses inn nødvendige opplysninger når en tur er
fritatt for betaling av økopunkter.

Status for slike opplysninger skal være lett synlig på økopunktbrikken med henblikk på kontroll; alternativt
må det være mulig å stille økopunktbrikken til en definert utgangsstilling. I alle tilfeller skal det sikres at
det ved beregning i systemet tas hensyn bare til status på tidspunktet for transittstart.

Ytre merking

Den enkelte økopunktbrikke skal kunne identifiseres tydelig også ved visuell kontroll. For dette formål
skal det ovennevnte egne identifikasjonsnummeret være påført overflaten på en slik måte at det ikke kan
slettes.

Økopunktbrikken skal være påført ferdigtrykte klebemerker på en slik måte at de ikke kan slettes eller
fjernes. Denne merkingen må vise antallet økopunkter for det enkelte kjøretøy («5», «6», ...«16»).

Nevnte spesialklebemerker skal være sikret mot forfalskning; de må ha tilstrekkelig mekanisk styrke og
være lys- og temperaturbestandige. De må ha tilstrekkelig klebestyrke til at ethvert forsøk på å fjerne dem
resulterer i at de blir ødelagt.

Sikkerhet mot manipulering

Brikkehuset skal være slik laget at manipulering av de innvendige delene er utelukket og at inngrep senere
kan oppdages.

Lagerenhet

Økopunktbrikken skal ha tilstrekkelig lagerkapasitet til følgende data:

� identifikasjonsnummer,
� kjøretøydata:

� COP-verdi,
� transaksjonsdata:

� identifikasjon av grensestasjon,
� dato/tidspunkt,
� status for turdeklarering,
� sperrede opplysninger,

� statusdata:
� manipulering,
� batteristatus,
� status for siste link.

Det skal være ledig lagerkapasitet på minst 30 %.
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VEDLEGG G

MONTERINGSKRAV FOR ØKOPUNKTBRIKKEN

Økopunktbrikken skal monteres på innsiden av frontruten innenfor det markerte området (se figuren
ovenfor), som har følgende mål:

x = 100 cm
y = 80 cm»

__________
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