
(1) EFT L 284 av 9.11.2000, s. 43, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 51 av

9.11.2000, s. 4.

(2) EFT L 201 av 17.7.1998, s. 43.

(3) EFT L 201 av 17.7.1998, s. 93.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økono-
miske 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. 62/1999 av 28. mai 1999(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1525/98 av 16. juli 1998
om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsetjing
av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i nærings-
middel(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsdirektiv 98/53/EF av 16. juli 1998 om
fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til
offentlig kontroll av innholdet av visse forurensende
stoffer i næringsmidler(3) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54r (kommi-
sjonsforordning (EF) nr. 194/97) tilføyes følgende:

“, endret ved:

– 398 R 1525: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1525/98
av 16. juli 1998 (EFT L 201 av 17.7.1998 s. 43).”

Artikkel 2

I avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 54r (kommi-
sjonsforordning (EF) nr. 194/97) skal nytt nr. 54s lyde:

“54s. 398 L 0053: Kommisjonsdirektiv 98/53/EF av 16.
juli 1998 om fastsettelse av prøvetakings- og
analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet
av visse forurensende stoffer i næringsmidler (EFT
L 201 av 17.7.1998 s. 93).”

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1525/98 og
kommisjonsdirektiv 98/53/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 17. juli 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

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

Utferdiget i Brussel, 16. juli 1999.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 93/1999

av 16. juli 1999

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

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/55/03
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE 
FELLESSKAPA HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8.
februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i
Fellesskapet i forbindelse med forurensende stoffer i
næringsmidler(1), særleg artikkel 2, og

ut frå desse synsmåtane:

Nokre medlemsstatar har vedteke eller tek sikte på å
vedta eit høgsteinnhald av aflatoksin i visse nærings-
middel.

I lys av ulikskapane mellom medlemsstatane og den faren
for konkurransevriding som følgjer av dette, må det
gjerast fellesskapstiltak for å sikre ein einsarta marknad,
samstundes som prinsippet om rimeleg samhøve vert
etterlevd.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 194/97 av 31. januar 1997
om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff
i næringsmiddel(2) må difor utfyllast.

Aflatoksin er mykotoksin framstilte av visse Aspergillus-
artar som utviklar seg ved høge temperaturar og høgt
fuktinnhald. Aflatoksin kan finnast i mange nærings-
middel.

Aflatoksin, særleg aflatoksin B1, er genotoksiske
kreftframkallande stoff. Denne typen stoff har ein
skadeleg verknad uansett mengd. Det er difor ikkje
mogleg å fastsetje eit akseptabelt dagleg inntak. Den
noverande vitskaplege og tekniske kunnskapen og betra
produksjons- og lagringspraksis gjer det ikkje mogleg å
hindre fullt ut at denne muggen utviklar seg, og dermed
heller ikkje at aflatoksin finst i næringsmiddel. Grensene
bør difor setjast så lågt som råd.

Det må fastsetjast reglar for akseptable høgstegrenser for
einskilde landbruksprodukt som er tørka og/eller foredla,
og for næringsmiddel for å sikre at menneskehelsa vert
verna på ein fullgod måte og at den indre marknaden
fungerer tilfredstillande når det gjeld slike produkt.

For å minske utviklinga av mugg bør det oppmuntrast til
innsats for å betre produksjons-, innhaustings- og lagrings-
metodane.

Aflatoksingruppa omfattar ulike sambindingar med
varierande giftverknad og med varierande førekomst i
næringsmiddel. Aflatoksin B1 er avgjort den mest giftige
sambindinga. Av omsyn til tryggleiken bør det samla
innhaldet av aflatoksin i næringsmiddel (sambindingane
B1, B2, G1 og G2) og innhaldet av aflatoksin B1
avgrensast.

Aflatoksin M1 er eit stoffskifteprodukt av aflatoksin B1,
og finst i mjølk og mjølkeprodukt frå dyr som har ete
ureina fôr. Sjølv om aflatoksin M1 vert rekna som eit
mindre farleg genotoksisk kreftframkallande stoff enn
aflatoksin B1, må førekomsten av dette stoffet unngåast i
mjølk og mjølkeprodukt som er meinte for konsum, og
særleg for småbarn.

Det er sannkjent at sortering eller andre former for fysisk
handsaming gjer det mogleg å minske innhaldet av
aflatoksin i jordnøtter, nøtter og tørka frukt. For å minske
verknadene på handelen mest mogleg bør eit høgare
innhald av aflatoksin tillatast for produkt som ikkje er
meinte for direkte konsum eller som næringsmiddel-
ingrediens. I desse tilfella er høgstegrensene for aflatoksin
vortne fastsette ved at det samstundes er teke omsyn til
verknadene av dei aktuelle førnemnde handsamings-
metodane for høvesvis jordnøtter, nøtter og tørka frukt, og
til kravet om at dei fastsette høgstegrensene for desse
produkta som er meinte for direkte konsum eller som
næringsmiddelingrediens, skal vere stetta etter hand-
saminga. I samsvar med utviklinga av den vitskaplege og
tekniske kunnskapen kan grensene for rå nøtter og tørka
frukt vurderast på nytt innanfor ein fastsett frist.

Når det gjeld korn, kan det ikkje utelukkast at sorterings-
metodar eller andre former for fysisk handsaming kan
minske ureininga med aflatoksin. For å kunne kontrollere
kor effektive desse metodane verkeleg er, og eventuelt
fastsetje særskilde høgstegrenser for uforedla korn, vert
det teke sikte på å nytte dei høgstegrensene som er

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1525/98

av 16. juli 1998

om endring av forordning (EF) nr. 194/97
om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i næringsmiddel(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 201 av 17.7.1998, s. 43,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/1999 av 16. juli 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 L 37 av 13.2.1993, s. 1.

(2) TEF L 31 av 1.2.1997, s. 48.



fastsette i vedlegget, berre i eit avgrensa tidsrom og berre
på korn og foredla kornprodukt som er meinte for direkte
konsum eller som næringsmiddelingrediens. Dersom det
ikkje finst data som gjev grunnlag for å fastsetje ei særskild
høgstegrense for uforedla korn etter ein fastsett frist, vil
den fastsette høgstegrensa for korn og foredla korn-
produkt som er meinte for direkte konsum eller som
næringsmiddelingrediens, òg gjelde for uforedla korn.

For å gjere det mogleg å kontrollere på ein fullgod måte at
dei ulike grensene for dei nemnde produkta vert stetta,
bør det nøyaktige bruksføremålet vere påført i form av
høveleg merking.

Produkt som har eit høgare innhald av aflatoksin enn den
fastsette høgstegrensa, må ikkje omsetjast, blandast med
andre næringsmiddel eller nyttast som næringsmiddel-
ingrediens.

I samsvar med artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 315/93
kan medlemsstatane halde ved lag nasjonale høgste-
grenser for aflatoksin som dei har fastsett for visse
næringsmiddel som det ikkje er vedteke fellesskaps-
føresegner for.

For augneblinken er det tilstrekkeleg å fastsetje allmenne
føresegner for foredla produkt og næringsmiddel som er
samansette av fleire ingrediensar. Det kan om naudsynt
fastsetjast særskilde høgstegrenser for aflatoksin i desse
produkta.

I samsvar med artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 315/93 er
Vitskapsutvalet for næringsmiddel rådspurt om dei
føresegnene som vil kunne verke inn på folkehelsa.

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste næringsmiddel-
utvalet —
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 194/97 vert det gjort følgjande endringar:

1) I artikkel 2 skal nr. 1 lyde:

“1. a) Når dei produkta som er oppførde i vedlegget til denne forordninga, vert
marknadsførde, kan dei ikkje ha eit innhald av ureinande stoff som er større enn dei
høgsteinnhalda som er fastsette i vedlegget.

b) Dei gjeldande høgstegrensene som er fastsette for produkt som er nemnde i del I nr.
2.1.1.1 og 2.1.2.1 i vedlegget, skal òg gjelde for produkt som er foredla av desse, i den
grad det ikkje er fastsett særskilde høgstegrenser for slike foredla produkt.

c) Den gjeldande høgstegrensa for mjølkeprodukt som er tørka, foredla eller samansette
av fleire ingrediensar, er den same som er fastsett for mjølk i del I nr. 2.1.3 i vedlegget,
samstundes som det vert teke omsyn til den konsentrasjonen som følgjer av
tørkeprosessen eller foredlinga av desse mjølkeprodukta, eller av konsentrasjonen av
ingrediensane i produktet, i den grad det ikkje er fastsett særskilde høgstegrenser for
tørka, foredla eller samansette mjølkeprodukt.”

2) I artikkel 2 skal nytt nr. 4 og 5 lyde:

“4. Når det gjeld dei produkta som er nemnde i del I nr. 2.1 i vedlegget, er det forbode

— å blande produkt som stettar dei høgstegrensene som er fastsette i vedlegget, med
produkt som går utover desse grensene, eller å blande produkt som har gjennomgått
sortering eller andre former for fysisk handsaming, med produkt som er meinte for
direkte konsum eller som næringsmiddelingrediens,

— å nytte produkt som ikkje stettar dei høgstegrensene som er fastsette i del I nr. 2.1.1.1,
2.1.2.1 og 2.1.3, som ingrediensar i framstilling av andre næringsmiddel,

— å fjerne ureining frå produkt ved hjelp av kjemisk handsaming.



5. Jordnøtter, nøtter og tørka frukt som ikkje stettar dei høgstegrensene som er fastsette i
del I nr. 2.1.1.1 i vedlegget, og korn som ikkje stettar dei høgstegrensene som er fastsette i del
I nr. 2.1.2.1, kan marknadsførast på det vilkåret at:

a) desse produkta

— ikkje er meinte for direkte konsum eller som næringsmiddelingrediens,

— stettar dei høgstegrensene som er fastsette for jordnøtter i del I nr. 2.1.1.2 i
vedlegget og for nøtter og tørka frukt i del I nr. 2.1.1.3 i vedlegget, og

— gjennomgår endå ein handsamingsmetode i form av sortering eller anna fysisk
handsaming, og dei høgstegrensene som er fastsette i del I nr. 2.1.1.1 og 2.1.2.1 i
vedlegget, ikkje vert overskridne etter denne handsaminga, og sjølve handsaminga
ikkje fører til andre skadelege restar,

b) det nøyaktige bruksføremålet til desse produkta vert gjort godt synleg ved merking som
inneheld påføringa «Produktet skal gjennomgå sortering eller andre former for fysisk
handsaming for å minske ureining med aflatoksin før det vert nytta til konsum eller som
næringsmiddelingrediens”.”

3) I del I «Ureinande stoff frå landbruket» i vedlegget skal nytt nr. 2 lyde:

“2. Mykotoksin

2.1. Aflatoksin
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Aflatoksin: høgste 
tillatne innhald (1) Prøvetakings- Referansemetode

(�g/kg) metode for analyse

B1 B1+B2+G1+G2 M1

2 (4) 4 (4) — Direktiv Direktiv 
98/53/EF 98/53/EF

(*)

8 (4) 15 (4) — Direktiv Direktiv 
98/53/EF 98/53/EF

5 (4) (5) 10 (4) (5) — Direktiv Direktiv 
98/53/EF 98/53/EF

Produkt

2.1.1. Jordnøtter, nøtter og tørka frukt

2.1.1.1. Jordnøtter, nøtter og tørka frukt og
foredla produkt av desse som er
meinte for direkte konsum eller som
næringsmiddelingrediens

2.1.1.2. Jordnøtter som skal gjennomgå
sortering eller andre former for fysisk
handsaming før dei vert nytta til
konsum eller som næringsmiddel-
ingrediens

2.1.1.3. Nøtter og tørka frukt som skal
gjennomgå sortering eller andre
former for fysisk handsaming før dei
vert nytta til konsum eller som
næringsmiddelingrediens



Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske
fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 1. januar 1999.

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

Utferda i Brussel, 16. juli 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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Produkter

2.1.2. Korn (medrekna bokkveite, Fago-
pyrum sp.)

2.1.2.1. Korn (medrekna bokkveite, Fago-
pyrum sp.) og foredla kornprodukt
som er meinte for direkte konsum
eller som næringsmiddelingrediens

2.1.2.2. Korn (medrekna bokkveite, Fago-
pyrum sp.) som skal gjennomgå
sortering eller andre former for fysisk
handsaming før det vert nytta til
konsum eller som næringsmiddel-
ingrediens

2.1.3. Mjølk (rå mjølk, mjølk som er meint
for framstilling av mjølkebaserte
produkt, og varmehandsama mjølk til
konsum slik det er definert i råds-
direktiv 92/46/EØF av 16. juni 1992
om fastsettelse av hygieneregler for
produksjon og omsetning av rå melk,
varmebehandlet melk og melke-
baserte produkter (TEF L 268 av
14.9.1992, s. 1)) 

Aflatoksin: høgste 
tillatne innhald (1) Prøvetakings- Referansemetode

(�g/kg) metode for analyse

B1 B1+B2+G1+G2 M1

2 4 — Direktiv Direktiv 
98/53/EF 98/53/EF

— (6) — (6) — Direktiv Direktiv 
98/53/EF 98/53/EF

— — 0,05 Direktiv Direktiv 
98/53/EF 98/53/EF

(4) Høgstegrensene gjeld for jordnøtter, nøtter og tørka frukt som er meinte for konsum. Dersom heile nøtta/frukta vert analysert, skal resultata av analysane

tolkast slik at all ureininga er å finne i den delen som er meint for konsum.

(5) Høgstegrensene skal vurderast på nytt innan 1. juli 1999 i samsvar med utviklinga av den vitskaplege og tekniske kunnskapen.

(6) Dersom det ikkje vert fastsett ei særskild grense innan 1. juli 1999, skal dei grensene som er fastsette i nr. 2.1.2.1 i tabellen, gjelde for dei kornslaga som er

nemnde i dette nummeret.

(*) Sjå TEF L 201 av 17.7.1998, s. 93.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE 
FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 85/591 av 20. desember
1985 om innføring på fellesskapsplan av metoder for
prøvetaking og analyse med hensyn til kontroll av
næringsmidler beregnet på konsum(1), særlig artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1525/98 av 16. juli om
endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 194/97 av 31.
januar 1997 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse
ureinande stoff i næringsmiddel(2) ble det fastsatt en øvre
grense for innholdet av aflatoksiner i visse næringsmidler.

Ved rådsdirektiv 93/99/EØF av 29. oktober 1993 om
tilleggstiltak i forbindelse med offentlig kontroll av
næringsmidler(3) ble det innført en ordning for kvalitets-
standarder for de laboratorier som på medlemsstatenes
oppdrag foretar den offentlige kontroll av næringsmidler.

Prøvetaking spiller en svært viktig rolle når det gjelder å
bestemme det nøyaktige innholdet av aflatoksiner, som
vanligvis er svært heterogent fordelt i et parti.

Det må fastsettes generelle kriterier som analyse-
metodene må oppfylle for å sikre at laboratoriene som
foretar kontrollen, benytter analysemetoder som gir den
samme grad av pålitelighet.

Bestemmelsene om prøvetakings- og analysemetodene er
fastsatt på grunnlag av de nåværende kunnskaper, og vil
kunne tilpasses i tråd med den vitenskapelige og tekniske
utvikling.

Prøvetakingsmetodene som nå benyttes av vedkommende
myndigheter, varierer sterkt fra medlemsstat til medlems-
stat. Vedkommende myndigheter i visse medlemsstater

kan ikke gjennomføre alle bestemmelser i dette direktiv
med kort frist. Det er derfor nødvendig å fastsette en
egnet overgangsperiode for anvendelsen av disse
bestemmelser.

Medlemsstatene må gradvis endre sine prøvetakings-
metoder for å oppfylle bestemmelsene i vedleggene til
dette direktiv på det tidspunktet da direktivet kommer til
anvendelse. Det er derfor hensiktsmessig å gjennomgå
anvendelsen av bestemmelsene med jevne mellomrom
sammen med medlemsstatene.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at prøvetaking for offentlig kontroll av innholdet av
aflatoksiner i næringsmidler utføres etter de metoder som
er beskrevet i vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at preparering av prøver og analysemetoder brukt til
offentlig kontroll av innholdet av aflatoksiner i nærings-
midler oppfyller kriteriene i vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 31. desember 2000 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etter-
komme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

KOMMISJONSDIREKTIV 98/53/EF

av 16. juli 1998

om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av
visse forurensende stoffer i næringsmidler(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 201 av 17.7.1998, s. 93,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/1999 av 16. juli 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) EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50.

(2) EFT L 201 av 17.7.1998, s. 43.

(3) EFT L 290 av 24.11.1993, s. 14.



Artikkel 4

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

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. juli 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Prøvetakingsmetoder til offentlig kontroll av innholdet av aflatoksiner i visse næringsmidler

1. Formål og anvendelsesområde

Prøver beregnet på offentlig kontroll av innholdet av aflatoksiner i næringsmidler skal tas etter
de metodene som er angitt nedenfor. Samleprøvene som dermed oppnås, skal anses som
representative for partiene. På grunnlag av det innholdet som blir funnet ved analyse av
laboratorieprøvene, skal det fastslås om de øvre grensene fastsatt i kommisjonsforordning (EF)
nr. 1525/98 er overholdt.

2. Definisjoner

Parti: En identifiserbar mengde av et næringsmiddel, levert under ett, der det ved
offentlig kontroll er fastslått felles kjennetegn som f.eks. opprinnelse, art,
emballasjetype, emballeringsbedrift, avsender eller merking.

Delparti: Del av et stort parti som er valgt ut med sikte på bruk av prøvetaking-
smetoden. Hvert delparti skal være fysisk atskilt og identifiserbart.

Enkeltprøve: En materialmengde som er tatt ut på ett enkelt sted i partiet eller delpartiet.

Samleprøve: Summen av enkeltprøvene fra et parti eller delparti.

Laboratorieprøve: Prøve bestemt for laboratoriet (delprøve).

3. Generelle bestemmelser

3.1. Personale

Prøvetakingen skal utføres av en person som er utpekt i samsvar med gjeldende bestemmelser i
medlemsstaten.

3.2. Materiale til prøvetaking

Prøvetakingen skal foretas separat for hvert parti som skal undersøkes. I samsvar med de særlige
bestemmelsene i nr. 5 i dette vedlegg skal store partier deles opp i delpartier, som det skal tas
separate prøver fra.

3.3. Forholdsregler

Under prøvetakingen og prepareringen av laboratorieprøvene skal det tas forholdsregler for å
unngå forandringer som kan ha innvirkning på innholdet av aflatoksiner, ha skadelig innvirkning
på den analytiske bestemmelse, eller forårsake at samleprøvene ikke er representative.

3.4. Enkeltprøver

Enkeltprøver bør så vidt mulig tas fra forskjellige steder i hele partiet eller delpartiet. Avvik fra
denne prosedyren skal registreres på rapporten omhandlet i nr. 3.8.

3.5. Preparering av samleprøven og av laboratorieprøver (delprøver)

Samleprøven oppnås ved samling og tilstrekkelig blanding av enkeltprøvene. Etter blandingen
må samleprøven deles i like store delprøver i samsvar med de særlige bestemmelsene i nr. 5 i
dette vedlegg.

Blandingen er nødvendig for å sikre at hver delprøve inneholder deler av hele partiet eller delpartiet.

3.6. Parallellprøver

Av den homogeniserte laboratorieprøven skal det tas parallellprøver for håndhevings-, handels-
(klageadgangs-), eller referanseformål, med mindre dette er i strid med medlemsstatens
bestemmelser om prøvetaking.
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3.7. Emballering og transport av laboratorieprøver

Hver laboratorieprøve skal plasseres i en ren beholder av inert materiale som gir tilstrekkelig
beskyttelse mot forurensning og skade som kan oppstå under transport. Alle nødvendige
forholdsregler skal også tas for å unngå endringer av laboratorieprøvenes sammensetning som
kan oppstå under transport eller lagring.

3.8. Forsegling og merking av prøvene

Hver prøve som er tatt til offentlig bruk, skal forsegles på prøvetakingsstedet og identifiseres i
samsvar med gjeldende regler i medlemsstaten. For hver prøvetaking skal det utarbeides en
rapport, slik at hvert parti entydig kan identifiseres, med angivelse av dato og sted for
prøvetakingen og ytterligere opplysninger som kan være til hjelp for den som foretar analysen.

4. Forklarende bestemmelser

4.1. Forskjellige typer partier

Næringsmidlene kan markedsføres i bulk, i containere, i enkeltemballasje (sekker, poser, forbruker-
forpakning) osv. Prøvetakingsmetoden kan brukes uansett hvilken form næringsmidlene markeds-
føres i.

Med forbehold for de særlige bestemmelsene fastsatt i nr. 5 i dette vedlegg skal følgende formel
brukes som rettesnor når det tas prøver av partier markedsført i sekker, poser eller
forbrukerforpakning:

Partiets vekt x enkeltprøvens vekt
Prøvetakingshyppighet = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Samleprøvens vekt x enkeltemballasjens vekt

— Vekt uttrykt i kg

Prøvetakingshyppighet: hver ... sekk eller pose som en enkeltprøve skal hentes fra (desimaler avrundes til nærmeste hele tall).

4.2. Enkeltprøvens vekt

Enkeltprøven skal veie ca. 300 gram, med mindre annet er oppgitt i nr. 5 i dette vedlegg. For
partier i forbrukerforpakning avhenger enkeltprøvens vekt av forpakningens vekt.

4.3. Antall enkeltprøver for partier på under 15 tonn

Antall enkeltprøver som skal tas, avhenger av partiets vekt, og det skal tas minst 10 og høyst 100
prøver, med mindre annet er angitt i nr. 5 i dette vedlegg. Tallene i nedenstående tabell kan
brukes for å bestemme hvor mange enkeltprøver som skal tas.

Tabell 1: Antall enkeltprøver som skal tas, avhengig av partiets vekt

Partiets vekt (i tonn) Antall enkeltprøver

≤ 0,1 10

> 0,1 - ≤ 0,2 15

> 0,2 - ≤ 0,5 20

> 0,5 - ≤ 1,0 30

> 1,0 - ≤ 2,0 40

> 2,0 - ≤ 5,0 60

> 5,0 - ≤ 10,0 80

> 10,0 - ≤ 15,0 100
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5. Særlige bestemmelser

5.1. Generell oversikt over prøvetakingsmetoden for jordnøtter, nøtter, tørket frukt og korn

Tabell 2: Oppdeling av partiene i delpartier etter produkt og etter partiets vekt

Produkt Partiets vekt Vekt eller Antall Samleprøve
(i tonn) antall delpartier enkeltprøver Vekt (kg)

Tørkede fikener og ≥ 15 15-30 tonn 100 30
annen tørket frukt < 15 — 10-100(*) ≤ 30

Jordnøtter, pistasie- ≥ 500 100 tonn 100 30
nøtter, paranøtter > 125 og < 500 5 delpartier 100 30
og andre nøtter ≥ 15 og ≤ 125 25 tonn 100 30

< 15 — 10-100(*) ≤ 30

Korn ≥ 1 500 500 tonn 100 30
> 300 og < 1 500 3 delpartier 100 30

≥ 50 og ≤ 300 100 tonn 100 30
< 50 — 10-100(*) 1-10

(*) Avhengig av partiets vekt — jf. nr. 4.3 eller 5.3 i dette vedlegg.

5.2. Jordnøtter, pistasienøtter og paranøtter

Tørkede fikener

Korn (partier ≥ 50 tonn)

5.2.1. Prøvetakingsmetode

— Forutsatt at delpartiene fysisk kan utskilles, skal hvert parti deles opp i delpartier i henhold til
tabell 2 i nr. 5.1. Ettersom vekten på et parti ikke alltid vil være et eksakt multiplum av vekten
av delpartiene, kan vekten av delpartiene overskride den angitte vekten med opptil 20 %.

— Prøvetakingen skal foretas separat for hvert delparti.

— Antall enkeltprøver: 100. For partier på under 15 tonn er antall enkeltprøver som skal tas,
avhengig av partiets vekt, og det skal tas minst 10 og høyst 100 prøver.

— Vekten på samleprøven = 30 kg, som skal blandes og deles opp i tre like store delprøver à 10
kg og deretter males opp (oppdelingen i tre delprøver er ikke nødvendig for jordnøtter,
nøtter og tørket frukt som skal sorteres eller gjennomgå andre former for fysisk behandling,
dersom det tilgjengelige laboratorieutstyr har kapasitet til å homogenisere en prøve på 30 kg.
Dersom samleprøven veier mindre enn 10 kg, må den ikke deles opp i tre laboratorieprøver.

— Laboratorieprøve: en delprøve på 10 kg (hver delprøve skal finmales separat og blandes
grundig for å sikre en fullstendig homogenisering i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II).

— Dersom prøvetakingen ikke kan foretas etter metoden beskrevet ovenfor uten at det får
økonomiske konsekvenser som følge av skade på partiet (f.eks. pga. emballasjeformen eller
transportmiddelet), kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode, forutsatt at den er så
representativ som mulig og at den beskrives og dokumenteres fullt ut.

5.2.2. Godkjenning av et parti eller et delparti

— For jordnøtter, nøtter og tørket frukt som skal gjennomgå sortering eller annen form for
fysisk behandling:
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(1) EFT L 93 av 13.4.1991, s. 1.

— godkjenning dersom samleprøven eller gjennomsnittet av delprøvene ikke overskrider
den øvre grensen,

— avslag dersom samleprøven eller gjennomsnittet av laboratorieprøvene overskrider den
øvre grensen.

— For jordnøtter, nøtter og tørket frukt beregnet på direkte konsum:

— godkjenning dersom ingen av delprøvene overskrider den øvre grensen,

— avslag dersom en eller flere delprøver overskrider den øvre grensen.

— Dersom samleprøven < 10 kg:

— godkjenning dersom prøven ikke overskrider den øvre grensen,

— avslag dersom prøven overskrider den øvre grensen.

5.3. Andre nøtter enn jordnøtter, pistasienøtter og paranøtter

Andre typer tørket frukt enn tørkede fikener

Korn (partier på under 50 tonn)

5.3.1. Prøvetakingsmetode

For disse produktene kan prøvetakingsmetoden i nr. 5.2.1 brukes. Tatt i betraktning den lave
forekomsten av forurensning i disse produktene og/eller de nyere former for emballasje som de
markedsføres i, kan imidlertid enklere metoder brukes.

For kornpartier under 50 tonn kan det brukes en prøvetakingsplan som, avhengig av partiets vekt,
omfatter fra 10 til 100 enkeltprøver à 100 gram, noe som gir en samleprøve på mellom 1 og 10 kg.
Tallene i nedenstående tabell kan brukes til å bestemme hvor mange enkeltprøver det skal tas.

Tabell 3: Antall enkeltprøver som skal tas av korn, etter vekten på partiet

Partiets vekt (i tonn) Antall enkeltprøver

≤ 1 10

> 1 - ≤ 3 20

> 3 - ≤ 10 40

> 10 - ≤ 20 60

> 20 - ≤ 50 100

5.3.2. Godkjenning av et parti eller et delparti

Se nr. 5.2.2.

5.4. Melk

5.4.1. Prøvetakingsmetode

Prøvetaking i samsvar med kommisjonsvedtak 91/180/EØF av 14. februar 1991 om fastsettelse av
visse analyse- og prøvetakingsmetoder for rå melk og varmebehandlet melk(1):
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(1) EFT L 306 av 28.10.1987, s. 24.

— antall enkeltprøver: minst 5,

— samleprøvens vekt: minst 0,5 kg eller 0,5 liter.

5.4.2. Godkjenning av et parti eller et delparti

— godkjenning dersom prøven ikke overskrider den øvre grensen,

— avslag dersom prøven overskrider den øvre grensen.

5.5. Bearbeidede produkter og sammensatte næringsmidler

5.5.1. Melkeprodukter

5.5.1.1. Prøvetakingsmetode

Prøvetaking i samsvar med kommisjonsdirektiv 87/524/EØF av 6. oktober 1987 om fastsettelse
av prøvetakingsmetoder i Fellesskapet for kjemisk analyse ved kontroll av konserverte
melkeprodukter(1).

Antall enkeltprøver: minst 5.

For andre melkeprodukter benyttes en tilsvarende prøvetakingsmetode.

5.5.1.2. Godkjenning av et parti eller et delparti

— godkjenning dersom prøven ikke overskrider den øvre grensen,

— avslag dersom prøven overskrider den øvre grensen.

5.5.2. Andre bearbeidede produkter med svært lav partikkelvekt, f. eks mel, fikenpasta, peanøttsmør
(homogen fordeling av aflatoksinforurensningen)

5.5.2.1. Prøvetakingsmetode

— Antall enkeltprøver: 100. For partier på under 50 tonn bør antall prøver være mellom 10 og
100, avhengig av partiets vekt (se tabell 3 i nr. 5.3.1).

— Enkeltprøvens vekt skal være ca. 100 gram. For partier i forbrukerforpakning er enkelt-
prøvens vekt avhengig av vekten på emballasjen.

— Samleprøvens vekt = 1-10 kg, tilstrekkelig blandet.

5.5.2.2. Antall prøver som skal tas

— Antall samleprøver som skal tas, er avhengig av partiets vekt. Oppdelingen av partiet i
delpartier skal foretas som angitt for korn i nr. 5.2.

— Prøvetakingen skal foretas separat for hvert delparti.

5.5.2.3. Godkjenning av et parti eller et delparti

— godkjenning dersom prøven ikke overskrider den øvre grensen,

— avslag dersom prøven overskrider den øvre grensen.

5.6. Andre bearbeidede produkter med relativt stor partikkelstørrelse (heterogen fordeling av
aflatoksinforurensningen)

Prøvetakingsmetode og godkjenning i samsvar med bestemmelsene i nr. 5.2 og 5.3 for
ubearbeidede landbruksvarer.
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VEDLEGG II

Preparering av prøver og kriterier for analysemetoder brukt til offentlig kontroll av innholdet av
aflatoksiner i visse næringsmidler

1. Innledning

1.1. Forholdsregler

Dagslys bør i størst mulig grad unngås under analysen, da det skjer en gradvis nedbryting av
aflatoksin når det utsettes for ultrafiolett lys. Siden fordelingen av aflatoksin er ekstremt
heterogen, bør prøvene prepareres (og særlig homogeniseres) med den største omhu.

Alt materiale som laboratoriet mottar, skal brukes til preparering av prøvemateriale.

1.2. Beregning av forholdet skall/kjerner i hele nøtter

De øvre grensene fastsatt for aflatoksiner i kommisjonsforordning (EF) nr. 1525/98 får
anvendelse på den spiselige delen.

Innholdet av aflatoksiner i den spiselige delen kan bestemmes på følgende måter:

— De hele nøttene i prøvene avskalles, og innholdet av aflatoksiner bestemmes direkte i den
spiselige delen.

— Prøven prepareres med uavskallede nøtter. Prøvetakings- og analysemetoden må i så fall
gjøre det mulig å beregne kjernenes vekt i samleprøven. Kjernenes vekt skal beregnes etter
at det er fastlagt en egnet faktor for forholdet mellom skall og kjerne i hele nøtter. Ved hjelp
av dette forholdet beregnes andelen av kjerner i samleprøven som brukes til preparering og
analyse av prøven. Ca. 100 hele nøtter skal for dette formål utskilles vilkårlig fra partiet eller
samleprøven. Faktoren kan fastlegges ved at et hundretalls nøtter veies og avskalles,
hvoretter skall og kjerner veies separat. Denne faktoren for forholdet mellom skall og kjerne
kan også benyttes ved senere analyser. Dersom det fastslås at en laboratorieprøve
overskrider den øvre grensen, skal imidlertid forholdet mellom skall og kjerne for denne
prøven bestemmes ved hjelp av ovennevnte metode.

2. Behandling av prøven i laboratoriet

Hver laboratorieprøve som tas, skal finmales og blandes omhyggelig etter en metode som sikrer
fullstendig homogenisering.

3. Underoppdeling av prøver som tas for håndhevings- og klageadgangsformål

Parallellprøvene som tas for håndhevings-, handels- (klageadgangs-) eller referanseformål, skal
tas av det homogeniserte materialet, med mindre dette er i strid med medlemsstatens
bestemmelser om prøvetaking.

4. Analysemetode som laboratoriet skal bruke og krav til laboratoriekontroll

4.1. Definisjoner

Nedenfor følger noen av de vanligst brukte definisjonene som laboratoriene skal bruke.

De mest benyttede presisjonsparametrene er repeterbarhet og reproduserbarhet.

r = Repeterbarhet: den verdi som innenfor en bestemt sannsynlighet (normalt 95 %) kan
forventes å ligge under den absolutte differanse mellom to prøvingsresultater oppnådd
under repeterbarhetsforhold (dvs. samme prøve, samme person, samme apparatur,
samme laboratorium og kort tidsintervall), hvorav følger at r = 2,8 x sr.
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sr = Standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under repeterbarhetsforhold.

RSDr = Relativt standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under repeterbarhetsforhold
[(Sr/x) x 100], der x er gjennomsnittet av resultatene for samtlige laboratorier og prøver.

R = Reproduserbarhet: den verdi som innenfor en bestemt sannsynlighet (normalt 95 %) kan
forventes å ligge under den absolutte differanse mellom prøvingsresultater oppnådd
under reproduserbarhetsforhold (dvs. av personer ved ulike laboratorier ved bruk av den
standardiserte prøvingsmetoden med identisk materiale), hvorav følger at R = 2,8 x sR.

sR = Standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsforhold.

RSDR= Relativt standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhets-
forhold [(SR/x) x 100].

4.2. Generelle krav

Analysemetodene som benyttes ved kontroll av næringsmidler, skal så langt det er mulig være i
samsvar med bestemmelsene i nr. 1 og 2 i vedlegget til rådsdirektiv 85/591/EØF.

4.3 Særskilte krav

Dersom det ikke er foreskrevet noen spesiell metode for bestemmelse av innholdet av aflatok-
siner i næringsmidler på fellesskapsplan, kan laboratoriene selv velge hvilken metode de vil
benytte, forutsatt at den oppfyller følgende kriterier:

Kriterium Konsentrasjonsområde Anbefalt verdi Høyeste tillatte verdi

Blindprøve Alle Ubetydelig

Gjenfinning —  0,01-0,5 �g/L 60 til 120 %
aflatoksin M1 >0,05 �g/L 70 til 110 %

Gjenfinning — aflatoksin <1,0 �g/L 50 til 120 %
B1, B2, G1, G2 1-10 �g/L 70 til 110 %

>10 �g/L 80 til 110 %

Presisjon RSDR Alle Som avledet av 2 x verdien som 
Horwitz’ ligning er avledet av 

Horwitz’ ligning

Presisjon RSDr kan beregnes som 0,66 ganger presisjon RSDR ved den relevante konsentrasjon.

Merknader:

— Verdiene gjelder både for B1 og for summen av B1+B2+G1+G2.

— Dersom summene for de enkelte aflatoksinene B1+B2+G1+G2 skal oppgis, må hvert
aflatoksins reaksjon på analysemetoden enten være kjent eller ekvivalent.

— Påvisningsgrensene til de metodene som brukes, er ikke angitt, da presisjonsverdiene er
oppgitt ved de relevante konsentrasjoner.

— Presisjonsverdiene beregnes ut fra Horwitz’ ligning, dvs.:

RSDR = 2 (1-0,5 logC)

der:

— RSDR står for det relative standardavviket beregnet ut fra resultater som er oppnådd
under reproduserbarhetsforhold [(SR/x) x 100].

— C er konsentrasjonsforholdet (dvs. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg).

Dette er en generell presisjonsligning som er funnet å være uavhengig av analytt og matrise og
som bare er avhengig av konsentrasjonen for de fleste rutineanalysemetoders vedkommende.
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4.4. Gjenfinningsberegning

Analyseresultatet skal oppgis korrigert eller ukorrigert for gjenfinning. Registreringsmåte og
gjenfinningsprosent må oppgis.

4.5. Kvalitetssikring av laboratoriene

Laboratoriene skal oppfylle bestemmelsene i rådsdirektiv 93/99/EF.
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Nr. 55/109 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

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

13.4.1995, s. 32.

(2) EFT L 207 av 23.7.1998 s. 1.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 17/95 av 24. februar 1995(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/37/EF av 22. juni
1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
maskiner(2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XXIV erstattes nr. 1
(rådsdirektiv 89/392/EØF) med følgende:

“1. 398 L 0037: Europaparlaments- og rådsdirektiv
98/37/EF av 22. juni 1998 om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om maskiner (EFT L 207 av
23.7.1998, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/37/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 17. juli 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, 16. juli 1999.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 94/1999

av 16. juli 1999

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

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/55/04



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,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og
sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189
B(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 89/392/EØF av 14. juni 1989 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
maskiner(3) har flere ganger vært gjenstand for
betydelige endringer. For å skape større klarhet og av
praktiske grunner bør derfor direktivet konsolideres.

2) Det indre marked utgjør et område uten indre
grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for
personer, tjenester og kapital er sikret.

3) Maskinsektoren er en viktig del av verkstedindustrien
og en av grunnpillarene i Fellesskapets økonomi.

4) De sosiale kostnader som følger av det høye antall
ulykker direkte knyttet til bruk av maskiner, kan
reduseres ved at det legges vekt på vernehensyn ved
konstruksjon og bygging av maskiner så vel som på
riktig installasjon og vedlikehold.

5) Medlemsstatene har på sitt territorium plikt til å
sørge for sikkerhet og helse for personer, eventuelt
også husdyr og ting, og særlig for arbeidstakere,
spesielt i forbindelse med de farer som oppstår ved
bruk av maskiner.

6) Medlemsstatenes lovgivning om forebygging av
ulykker varierer sterkt. De ufravikelige bestemmel-
sene på området, ofte supplert med de facto
bindende tekniske spesifikasjoner og/eller frivillige
standarder, fører ikke nødvendigvis til forskjeller i
helse- og sikkerhetsnivå, men på grunn av de store
ulikhetene utgjør de likevel hindringer for handelen
innenfor Fellesskapet. Det er dessuten betydelige
forskjeller mellom de ulike nasjonale ordningene for
samsvarsattestering og sertifisering.

7) De gjeldende nasjonale helse- og sikkerhets-
bestemmelsene som skal sikre vern mot de farer
maskiner medfører, må tilnærmes for å sikre fri
omsetning av maskiner, uten at dette fører til en
senking av de rådende og berettigede vernenivåene i
medlemsstatene. Bestemmelsene i dette direktiv om
konstruksjon og bygging av maskiner, som er
nødvendige i bestrebelsene for et tryggere arbeids-
miljø, skal suppleres både med spesifikke
bestemmelser om forebygging av visse farer som
arbeidstakerne kan bli utsatt for under arbeidet, og
med bestemmelser om organiseringen av arbeids-
takernes sikkerhet på arbeidsplassen.

8) Fellesskapsretten fastsetter i sin nåværende form som
unntak fra en av Fellesskapets grunnregler, nemlig
regelen om fritt varebytte, at hindringer for varebyttet
innenfor Fellesskapet som skyldes ulikheter i nasjo-
nale lovgivninger om markedsføring av produkter, må
godtas dersom de berørte bestemmelser kan aner-
kjennes som nødvendige for å oppfylle ufravikelige
krav.

9) Hvitboken om gjennomføringen av det indre
marked, godkjent av Det europeiske råd i juni 1985,
fastsetter i nr. 65 og 68 en ny metode når det gjelder
tilnærming av lovgivningene. Det betyr at harmoni-
seringen av lovgivningen i det foreliggende tilfelle
begrenses til de krav som er nødvendige for å
tilfredsstille ufravikelige og grunnleggende krav
vedrørende sikkerhet og helse i forbindelse med
maskiner. Kravene er grunnleggende og må derfor
erstatte gjeldende nasjonale bestemmelser på
området.

10) Opprettholdelse eller forbedring av sikkerhetsnivået
i medlemsstatene er ett av de vesentlige mål for dette
direktiv og for sikkerheten slik den er definert ved de
grunnleggende krav.
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11) Virkeområdet for dette direktiv må baseres på en
generell definisjon av uttrykket “maskin” for å ta
hensyn til den tekniske utvikling av produktene.
Utvikling av sammenkoplede anlegg og de farer de
medfører er av samme art, og det er derfor berettiget
at de uttrykkelig omfattes av direktivet.

12) Det bør finnes en løsning på spørsmålet om sikker-
hetskomponenter som markedsføres for seg, der
produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet avgir en erklæring om hvilken sikker-
hetsfunksjon de ivaretar.

13) Det må på messer, utstillinger osv. være mulig å stille
ut maskiner som ikke er i samsvar med dette direktiv.
Interesserte må imidlertid gjøres tydelig kjent med at
maskinene ikke er i samsvar med direktivet, og at de
ikke kan kjøpes slik de framstår.

14) Grunnleggende krav vedrørende sikkerhet og helse
må være oppfylt for å garantere at en maskin er
sikker. Disse krav må håndheves med skjønn, slik at
det tas hensyn til utviklingstrinnet i teknikken på den
tid da maskinen ble konstruert, og til de tekniske og
økonomiske krav.

15) Å ta en maskin i bruk som definert i dette direktiv
kan gjelde bare benyttelse av selve maskinen for den
bruk produsenten har forutsatt. Dette utelukker ikke
at det fastsettes bruksvilkår som ikke gjelder
maskinen direkte, forutsatt at dette ikke medfører at
maskinen endres i forhold til bestemmelsene i dette
direktiv.

16) Det er nødvendig ikke bare å sikre at maskiner med
CE-merking og EF-sertifikat om samsvar fritt kan
omsettes og tas i bruk, men også å sikre fri omsetning
av maskiner uten CE-merking dersom de skal settes
inn i en annen maskin eller monteres sammen med
andre maskiner til et sammenkoplet anlegg.

17) Dette direktiv fastsetter derfor bare de generelle
grunnleggende krav vedrørende sikkerhet og helse,
supplert med en rekke mer spesifikke krav for visse
kategorier maskiner. For å gjøre det lettere for
produsentene å dokumentere at en maskin er i
samsvar med disse grunnleggende kravene, og for å
gjøre det mulig å kontrollere samsvar med de
grunnleggende kravene, er det ønskelig med
standarder harmonisert på europeisk nivå for å fore-
bygge de farer som følger av maskinenes konstruk-
sjon og oppbygning. Disse standardene, som er
harmonisert på europeisk nivå, er utarbeidet av
privatrettslige organer og må beholde sin status som
ikke-bindende tekster. For dette formål anerkjennes
Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN)
og Den europeiske komité for elektroteknisk
standardisering (CENELEC) som de kompetente

organer til å vedta harmoniserte standarder i samsvar
med de generelle retningslinjer for samarbeid
mellom Kommisjonen og disse to organer, under-
tegnet 13. november 1984. En harmonisert standard
betyr i dette direktiv en teknisk spesifikasjon (en
europeisk standard eller et harmoniseringsdoku-
ment) vedtatt av ett av eller begge disse organer, på
oppdrag fra Kommisjonen i samsvar med
bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF(1), og i
henhold til ovennevnte generelle retningslinjer.

18) Det har vært ansett som nødvendig å forbedre
lovgivningsrammen for å sikre at arbeidsgivere og
arbeidstakere kan bidra til standardiseringsarbeidet
på en mer effektiv og formålstjenlig måte.

19) Medlemsstatenes ansvar på sitt territorium for
sikkerhet, helse og andre forhold som omfattes av de
grunnleggende krav, må anerkjennes i en sikkerhets-
klausul som fastsetter hensiktsmessige fellesskaps-
prosedyrer.

20) Slik praksis i medlemsstatene er for tiden, bør
produsentene fortsatt ha ansvaret for å sertifisere at
maskinene deres er i samsvar med de relevante
grunnleggende krav. Samsvar med harmoniserte
standarder gir grunn til å anta at det foreligger
samsvar med de relevante grunnleggende krav. Det
overlates helt og holdent til produsenten, dersom
vedkommende føler behov for det, å avgjøre om
produktene skal undersøkes og sertifiseres av tredje-
mann.

21) For noen maskintyper med høyere risikofaktor er det
ønskelig med en strengere framgangsmåte for
sertifisering. Den valgte framgangsmåten for EF-
typeprøving kan føre til at produsenten utsteder en
EF-erklæring uten at det blir stilt strengere krav, som
kvalitet, EF-verifisering eller EF-tilsyn.

22) Det er absolutt nødvendig at produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet
utarbeider tekniske konstruksjonsdata før det
utstedes EF-erklæring om samsvar. Det er imidlertid
ikke nødvendig at all dokumentasjon skal være fysisk
tilgjengelig til enhver tid, men den må kunne stilles til
rådighet på anmodning. Den behøver ikke å
inneholde detaljerte planer for delsammenstillinger
brukt i produksjonen av maskinene, med mindre
kjennskap til disse er helt nødvendig for å kontrol-
lere samsvaret med grunnleggende sikkerhetskrav.
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23) Kommisjonen foreslo i sin melding av 15. juni 1989 om
en helhetsmetode for sertifisering og prøving(1) å
innføre en felles ordning for CE-samsvarsmerking i én
enkelt grafisk utforming. I sin resolusjon av 21. desem-
ber 1989 om en helhetsmetode for samsvars-
vurdering(2) godtok Rådet at det som hovedprinsipp
skal vedtas en slik ensartet metode for bruk av CE-
merking. De to grunnleggende elementene i den nye
metoden som må anvendes er derfor de grunnleggende
krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering.

24) Mottakere av ethvert vedtak som gjøres innen
rammen av dette direktiv, skal underrettes om
grunnene for vedtaket og om den klageadgang som
står til rådighet.

25) Dette direktiv må ikke føre til at medlemsstatene
misligholder sine forpliktelser når det gjelder fristene
for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendel-
sen av direktivene nevnt i vedlegg VIII del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

VIRKEOMRÅDE, MARKEDSFØRING OG FRI
OMSETNING

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på maskiner og
fastsetter de grunnleggende krav vedrørende sikkerhet og
helse i forbindelse med dem, som spesifisert i vedlegg I.

Det får anvendelse også på sikkerhetskomponenter som
markedsføres separat.

2. I dette direktiv menes med

a) “maskin”:

— et system av deler eller komponenter som er
forbundet med hverandre, hvorav minst én er
bevegelig, og som har de nødvendige drivinn-
retninger, styringskretser og energikretser osv.
montert sammen for å brukes på en bestemt
måte, særlig til behandling, bearbeiding, flytting
eller pakking av et materiale.

— en samling av maskiner som med henblikk på et
bestemt resultat er oppstilt og styrt slik at de
virker som en enhet.

— utskiftbart utstyr som endrer en maskins
funksjon, og som markedsføres med sikte på
montering, foretatt av operatøren selv, på en

maskin eller en rekke forskjellige maskiner eller
på en traktor, forutsatt at utstyret ikke er en
reservedel eller et verktøy.

b) “sikkerhetskomponent”, en komponent, forutsatt at
det ikke dreier seg om utskiftbart utstyr, som produ-
senten eller dennes representant etablert i Felles-
skapet markedsfører med sikte på at den skal ha en
sikkerhetsfunksjon ved bruk, og som ved feil eller
funksjonssvikt setter utsatte menneskers sikkerhet
eller helse i fare.

3. Direktivet gjelder ikke for følgende maskiner:

— maskiner som drives utelukkende med direkte
anvendt menneskelig muskelkraft, med mindre det
dreier seg om en maskin som brukes til løfting av last,

— maskinelt medisinsk utstyr som kommer i direkte
kontakt med pasienten når det brukes,

— spesielt utstyr til bruk på markedsplasser og/eller i
fornøyelsesparker,

— dampkjeler, tanker og trykkbeholdere,

— maskiner som er spesielt konstruert eller tatt i bruk
for kjernefysiske formål, og hvor uhell vil kunne føre
til radioaktivt utslipp,

— radioaktive kilder som er en del av en maskin,

— skytevåpen,

— lagertanker og rørledninger til bensin, dieseldrivstoff,
brennbare væsker og farlige stoffer,

— transportmidler, dvs. kjøretøyer og deres tilhengere,
som utelukkende er ment å brukes til transport av
personer i luften, på vei- eller jernbanenett eller på
vann, samt transportmidler i den grad de er
konstruert for transport av gods i luften, på offentlige
vei- eller jernbanenett eller på vann. Kjøretøyer
brukt i mineralutvinningsindustri skal ikke være
unntatt,

— sjøgående skip og flyttbare innretninger samt utstyr
om bord på slike skip eller innretninger,

— tau- og kabelbaner for offentlig eller privat transport
av personer,

— jordbruks- og skogbrukstraktorer som definert i
artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 74/150/EØF(3),
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— maskiner som er spesialkonstruert og -bygd for
militære formål eller politiformål,

— heiser som vedvarende betjener fastlagte nivåer i
bygninger og byggverk ved hjelp av en heisstol som
beveger seg mellom stive føringsskinner og heller
mer enn 15 grader i forhold til vannrett plan, og som
er beregnet på transport av:

i) personer,

ii) personer og gjenstander,

iii) bare gjenstander dersom heisstolen er
tilgjengelig, dvs. at en person uten vanskelig-
heter kan komme inn i den, og utstyrt med
betjeningsinnretning som er plassert inne i
heisstolen eller kan nås av en person inne i
heisstolen.

— tannhjulsdrevne vogner som benyttes til
persontransport,

— heiser i gruvesjakter,

— sceneheiser,

— heiser på byggeplasser.

4. Dersom farer forbundet med maskiner eller sikker-
hetskomponenter nevnt i dette direktiv helt eller delvis er
omfattet av særskilte fellesskapsdirektiver, får dette
direktiv ikke anvendelse, eller det skal opphøre å få
anvendelse for slike maskiner eller sikkerhetskompo-
nenter og slike farer ved gjennomføringen av disse
særdirektivene.

5. Dersom farer ved en maskin hovedsakelig skyldes
elektrisitet, skal maskinen utelukkende omfattes av
rådsdirektiv 73/23/EØF(1).

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for
å sikre at de maskiner og sikkerhetskomponenter som
omfattes av dette direktiv, kan markedsføres og tas i bruk
bare dersom dette ikke er til fare for menneskers
sikkerhet og helse, og eventuelt for husdyr eller eiendom,
når maskinene blir forsvarlig installert og vedlikeholdt og
brukt til det formål de er bestemt for.

2. Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes rett
til, innenfor traktatens ramme, å fastsette de krav de måtte
anse for påkrevd for å sikre at personer, og særlig

arbeidstakere, er vernet når de bruker vedkommende
maskin eller sikkerhetskomponenter, forutsatt at dette
ikke medfører at maskinen eller sikkerhetskomponentene
endres i forhold til dette direktiv.

3. Medlemsstatene skal ikke hindre at maskiner eller
sikkerhetskomponenter som ikke er i samsvar med dette
direktiv, vises fram på messer, utstillinger, demonstra-
sjoner osv., forutsatt at et godt synlig skilt klart viser at
maskinene eller sikkerhetskomponentene ikke er i
samsvar med direktivet, og at de ikke kan omsettes før
produsenten eller dennes representant etablert i Felles-
skapet har brakt dem i samsvar med direktivet. Under
demonstrasjoner skal det treffes passende sikkerhetstiltak
slik at personer er forsvarlig vernet.

Artikkel 3

Maskiner og sikkerhetskomponenter som omfattes av dette
direktiv, må tilfredsstille de grunnleggende krav vedrørende
sikkerhet og helse som er spesifisert i vedlegg I.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller
hindre at maskiner og sikkerhetskomponenter som er i
samsvar med dette direktiv, blir markedsført og tatt i bruk
på deres territorium.

2. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller
hindre markedsføring av maskiner som i følge erklæring
som nevnt i vedlegg II avsnitt B fra produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet, er beregnet på
å tilkoples en annen maskin eller monteres sammen med
andre maskiner med sikte på å utgjøre en maskin som
omfattes av dette direktiv, med mindre maskinene kan
virke uavhengig.

Utskiftbart utstyr som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav
a) tredje strekpunkt skal under enhver omstendighet være
påført CE-merking og ledsages av EF-erklæringen om
samsvar nevnt i vedlegg II avsnitt A.

3. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller
hindre markedsføring av sikkerhetskomponenter som
definert i artikkel 1 nr. 2 dersom de ledsages av EF-
erklæringen om samsvar omhandlet i vedlegg II avsnitt C
fra produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal anse følgende for å være i
samsvar med samtlige bestemmelser i dette direktiv,
herunder framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt
i kapittel II:
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— maskiner påført CE-merking og ledsaget av EF-
erklæringen om samsvar nevnt i vedlegg II avsnitt A,

— sikkerhetskomponenter ledsaget av EF-erklæringen
om samsvar nevnt i vedlegg II avsnitt C.

Dersom det ikke foreligger harmoniserte standarder, skal
medlemsstatene treffe de tiltak de mener er nødvendige
for å gjøre de berørte parter kjent med hvilke eksisterende
nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner som
anses for viktige eller av betydning for riktig gjennom-
føring av de grunnleggende kravene til sikkerhet og helse
i vedlegg I.

2. Når en nasjonal standard som gjennomfører en
harmonisert standard, og som det er offentliggjort en
henvisning til i De Europeiske Fellesskaps Tidende,
omfatter ett eller flere av de grunnleggende sikkerhets-
kravene, skal en maskin eller sikkerhetskomponent
produsert i samsvar med denne standard antas å være i
samsvar med de relevante grunnleggende krav.

Medlemsstatene skal offentliggjøre henvisningene til de
nasjonale standarder som gjennomfører de harmoniserte
standardene.

3. Medlemsstatene skal sørge for å treffe passende
tiltak som gjør at partene i arbeidslivet på nasjonalt plan
kan påvirke utarbeidingen og oppfølgingen av de
harmoniserte standardene.

Artikkel 6

1. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen finner at
de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5 nr. 2 ikke
fullt ut tilfredsstiller de grunnleggende kravene nevnt i
artikkel 3, skal Kommisjonen eller den berørte medlems-
staten forelegge saken, vedlagt en begrunnelse, for
komiteen nedsatt ved direktiv 83/189/EØF. Komiteen skal
avgi en hasteuttalelse.

Når komiteens uttalelse er mottatt, skal Kommisjonen
underrette medlemsstatene om det eventuelt er
nødvendig å trekke tilbake disse standardene fra de
offentliggjorte opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 2.

2. Det skal nedsettes en fast komité med represen-
tanter oppnevnt av medlemsstatene og med et medlem av
Kommisjonen som formann.

Den faste komité skal fastsette sin forretningsorden.

Spørsmål om gjennomføring og praktisk anvendelse av
dette direktiv kan legges fram for den faste komité på
følgende måte:

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 medlems-
stat ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt proto-
kollført.

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

Artikkel 7

1. Dersom en medlemsstat konstaterer at

— maskiner påført CE-merking, eller

— sikkerhetskomponenter ledsaget av EF-erklæringen
om samsvar

som blir brukt i samsvar med sitt formål, vil kunne utsette
personer, eventuelt også eiendom og husdyr, for fare, skal
den treffe alle nødvendige tiltak for å trekke slike
maskiner eller sikkerhetskomponenter tilbake fra
markedet, forby at de blir markedsført eller tatt i bruk,
eller begrense den frie omsetning av dem.

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjo-
nen om slike tiltak og grunngi dem, og spesielt opplyse
hvorvidt manglende samsvar skyldes:

a) at de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3 ikke
er oppfylt,

b) feilaktig anvendelse av standardene nevnt i artikkel 5
nr. 2,

c) mangler ved selve standardene nevnt i artikkel 5 nr. 2.

2. Kommisjonen skal snarest mulig samrå seg med de
berørte parter. Dersom Kommisjonen etter å ha samrådd
seg med partene finner at tiltakene er berettiget, skal den
umiddelbart underrette den medlemstaten som tok
initiativet og de andre medlemsstatene. Dersom Kommi-
sjonen etter dette samråd finner tiltakene uberettiget, skal
den omgående underrette den medlemsstaten som tok
initiativet og produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet. Dersom beslutningen nevnt i nr. 1
er basert på en mangel i selve standardene, og dersom den
medlemsstat som har truffet beslutningen, fastholder sitt
standpunkt, skal Kommisjonen umiddelbart underrette
komiteen for å begynne framgangsmåten nevnt i artikkel
6 nr. 1.

3. Dersom

— en maskin som ikke er i samsvar med kravene, er
påført CE-merking,

— en sikkerhetskomponent som ikke er i samsvar med
kravene, er ledsaget av EF-erklæringen om samsvar,
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skal vedkommende medlemsstat treffe de nødvendige
tiltak mot den som har påført merkingen eller utarbeidet
erklæringen, og underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om dette.

4. Kommisjonen skal sørge for at medlemsstatene
holdes underrettet om sakens gang og utfall.

KAPITTEL II

FRAMGANGSMÅTER FOR
SAMSVARSVURDERING

Artikkel 8

1. For å bekrefte at maskiner og sikkerhetskompo-
nenter er i samsvar med dette direktiv, skal produsenten
eller vedkommendes representant etablert i Fellesskapet,
for hver maskin og hver sikkerhetskomponent som blir
produsert, utstede en EF-erklæring om samsvar basert på
modellen gjengitt i vedlegg II avsnitt A eller C, alt etter
omstendighetene.

Dessuten skal produsenten eller vedkommendes
representant etablert i Fellesskapet påføre CE-
merkingen, men dette gjelder bare maskiner.

2. Før en maskin blir markedsført, skal produsenten
eller vedkommendes representant etablert i Fellesskapet,

a) dersom maskinen ikke er nevnt i vedlegg IV,
utarbeide de tekniske konstruksjonsdataene fastsatt i
vedlegg V,

b) dersom maskinen er nevnt i vedlegg IV og produsenten
ikke eller bare delvis har oppfylt standardene nevnt i
artikkel 5 nr. 2, eller dersom det ikke finnes slike
standarder, framlegge et prøveeksemplar av maskinen
for EF-typeprøvingen omhandlet i vedlegg VI,

c) dersom maskinen er nevnt i vedlegg IV og produsen-
ten har oppfylt standardene nevnt i artikkel 5 nr. 2:

— enten utarbeide de tekniske konstruksjons-
dataene nevnt i vedlegg VI og sende den til det
meldte organ, som så snart som mulig skal
bekrefte at de er mottatt og oppbevare dem,

— eller framlegge de tekniske konstruksjons-
dataene nevnt i vedlegg VI for det meldte
organ, som bare skal kontrollere at standardene
nevnt i artikkel 5 nr. 2 har blitt korrekt anvendt
og utarbeide et tjenlighetssertifikat.

— eller framlegge modellen av maskinen for EF-
typeprøvingen nevnt i vedlegg VI.

3. Dersom nr. 2 bokstav c) første strekpunkt i denne
artikkel får anvendelse, skal også bestemmelsene i nr. 5
første punktum og nr. 7 i vedlegg VI få anvendelse.

Dersom nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt i denne artikkel
får anvendelse, skal også bestemmelsene i nr. 5, 6 og 7 i
vedlegg VI få anvendelse.

4. Dersom nr. 2 bokstav a) og nr. 2 bokstav c) første og
annet strekpunkt får anvendelse, skal EF-erklæringen om
samsvar bare bekrefte samsvar med direktivets
grunnleggende krav.

Dersom nr. 2 bokstav b) og nr. 2 bokstav c) tredje strek-
punkt får anvendelse, skal EF-erklæringen om samsvar
bekrefte at det foreligger samsvar med den modellen som
har gjennomgått EF-typeprøvingen.

5. For sikkerhetskomponenter gjelder framgangs-
måtene for sertifisering av maskiner i henhold til nr. 2, 3,
og 4. Når det foretas EF-typeprøving, skal dessuten det
meldte organ kontrollere sikkerhetskomponentens egnet-
het for å ivareta de sikkerhetsfunksjoner produsenten
erklærer at den ivaretar.

6. a) Når maskinene omfattes av andre direktiver
som berører andre forhold og som fastsetter
CE-merking, skal CE-merkingen angi at
maskinene også antas å være i samsvar med
bestemmelsene i disse andre direktivene.

b) Når ett eller flere av disse direktivene tillater
produsenten i en overgangsperiode fritt å velge
hvilken ordning som skal anvendes, skal
imidlertid CE-merkingen angi samsvar bare
med bestemmelsene i de direktiver produsenten
har anvendt. I så fall skal henvisningene til de
anvendte direktiver, som offentliggjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende, oppgis i de
dokumenter, veiledninger eller instrukser som
kreves i henhold til direktivene og som følger
maskinene.

7. Dersom verken produsenten eller dennes represen-
tant etablert i Fellesskapet har oppfylt forpliktelsene i nr.
1 til 6, påligger det enhver som markedsfører maskinene
eller sikkerhetskomponentene i Fellesskapet å oppfylle
dem. De samme forpliktelsene påligger den som setter
sammen maskiner eller deler eller sikkerhetskompo-
nenter av forskjellig opprinnelse, eller som konstruerer
maskiner eller sikkerhetskomponenter til eget bruk.

8. Forpliktelsene fastsatt i nr. 7 får ikke anvendelse på
personer som monterer utskiftbart utstyr omhandlet i
artikkel 1 på en maskin eller traktor, forutsatt at delene
passer sammen og at hver enkeltdel som inngår i den
monterte maskinen, er påført CE-merking og er ledsaget
av EF-erklæringen om samsvar.
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Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de
øvrige medlemsstater om hvilke organer de har utpekt til
å gjennomføre framgangsmåtene nevnt i artikkel 8, samt
de særskilte oppgaver disse organene er utpekt til å utføre
og de identifikasjonsnumrene Kommisjonen på forhånd
har tildelt dem.

Kommisjonen skal offentliggjøre i De Europeiske
Fellesskaps Tidende en liste over de meldte organer med
deres identifikasjonsnummer og de oppgaver de er tildelt.
Kommisjonen skal sørge for at denne listen ajourføres.

2. Medlemsstatene skal anvende kriteriene fastsatt i
vedlegg VII når de vurderer hvilke organer som skal tas
med i en slik melding. Organer som oppfyller vurderings-
kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder,
skal antas å oppfylle disse kriteriene.

3. En medlemsstat som har godkjent et organ, skal
trekke tilbake sin melding dersom den finner at organet
ikke lenger oppfyller kriteriene nevnt i vedlegg VII. Den
skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om dette.

KAPITTEL III

CE-MERKING

Artikkel 10

1. CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene
“CE”. I vedlegg II er vist modellen som skal brukes.

2. CE-merkingen skal være påført maskinene tydelig og
godt synlig, i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.7.3 i
vedlegg I.

3. Det er forbudt å påføre maskinene merking som kan
villede tredjepart med hensyn til CE-merkingens
betydning og grafiske utforming. Enhver annen merking
kan påføres maskinene forutsatt at den ikke gjør CE-
merkingen mindre synlig eller lesbar.

4. Med forbehold for artikkel 7:

a) skal produsenten eller vedkommendes representant
etablert i Fellesskapet, dersom en medlemsstat
fastslår at CE-merkingen er uriktig påført,være
forpliktet til å påse at produktet bringes i samsvar
med bestemmelsene om CE-merking, og at krenkel-
sen opphører på vilkår fastsatt av medlemsstaten,

b) skal medlemsstaten, dersom det fortsatt er manglende
samsvar, treffe alle nødvendige tiltak for å begrense
eller forby markedsføring av det aktuelle produkt,
eller sikre at det trekkes tilbake fra markedet etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 11

Enhver beslutning truffet i henhold til dette direktiv som
setter grenser for markedsføring og ibruktaking av en
maskin eller en sikkerhetskomponent, skal begrunnes nøye.
Beslutningen skal så snart som mulig meddeles den berørte
part, som samtidig skal informeres om hvilken klageadgang
han har i henhold til gjeldende lovgivning i den berørte
medlemsstat, og om hvilke frister som gjelder for klage-
adgangen.

Artikkel 12

Kommisjonen skal treffe de tiltak som er nødvendige for
at opplysninger om alle beslutninger knyttet til forvalt-
ningen av dette direktiv blir gjort tilgjengelige.

Artikkel 13

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen
teksten til de internrettslige bestemmelser som de vedtar
på det området dette direktiv om-handler.

2. Innen 1. januar 1994 skal Kommisjonen undersøke
hvor langt arbeidet med standardiseringen i forbindelse
med dette direktiv er kommet, og om nødvendig foreslå
passende tiltak.

Artikkel 14

1. Direktivene oppført i vedlegg VIII del A oppheves,
med forbehold for medlemsstatenes forpliktelser når det
gjelder fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og
anvendelse omhandlet i vedlegg VIII del B.

2. Henvisninger til opphevede direktiver skal forstås
som henvisninger til dette direktiv, og leses i henhold til
sammenligningstabellen oppført i vedlegg IX.

Artikkel 15

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

Artikkel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 22. juni 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

President Formann
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VEDLEGG I

GRUNNLEGGENDE KRAV VEDRØRENDE HELSE OG SIKKERHET KNYTTET TIL
KONSTRUKSJON OG BYGGING AV MASKINER OG SIKKERHETSKOMPONENTER

I dette vedlegg menes med “maskin” enten “maskin” som definert i artikkel 1 nr. 2, eller
“sikkerhetskomponent” som definert i samme nummer.

INNLEDENDE MERKNADER

1. Forpliktelsene fastsatt ved de grunnleggende krav vedrørende helse og sikkerhet gjelder bare
dersom den aktuelle fare er til stede når vedkommende maskin blir brukt under de forhold
produsenten har forutsatt. Kravene i nr. 1.1.2, 1.7.3 og 1.7.4 får i alle tilfeller anvendelse for
samtlige maskiner som omfattes av dette direktiv.

2. De grunnleggende krav vedrørende helse og sikkerhet fastsatt i dette direktiv er ufravikelige.
Det nåværende utviklingstrinn i teknikken tatt i betraktning vil det imidlertid ikke alltid være
mulig å nå de mål kravene sikter mot. I så fall skal maskinene så vidt mulig konstrueres og
bygges med sikte på å nærme seg disse målene.

3. De grunnleggende krav vedrørende sikkerhet og helse er gruppert etter hvilke farer de henger
sammen med.

Maskiner medfører en rekke farer, som kan være angitt under flere forskjellige overskrifter i
dette vedlegg.

Produsenten har plikt til å foreta en vurdering av farene med sikte på å kartlegge alle farer
forbundet med vedkommende maskin, og han må deretter ta hensyn til denne vurderingen når
maskinen konstrueres og bygges.

1. GRUNNLEGGENDE KRAV VEDRØRENDE SIKKERHET OG HELSE

1.1 Generelle merknader

1.1.1. Definisjoner

I dette direktiv menes med

1) “faresone”: ethvert område inne i og/eller rundt en maskin der sikkerheten og helsen
til en utsatt person vil være i fare,

2) “utsatt person”: enhver person som helt eller delvis befinner seg i faresonen,

3) “operatør”: den person eller de personer som har til oppgave å montere, betjene,
innstille, vedlikeholde, rengjøre, reparere eller transportere en maskin.

1.1.2. Prinsipper for integrering av sikkerhet

a) Maskiner skal være slik konstruert at de fyller sin funksjon og kan innstilles og
vedlikeholdes uten at personer utsettes for fare når disse operasjonene utføres under
de forhold som produsenten har forutsatt.

Formålet med de tiltak som treffes, skal være å fjerne enhver risiko for ulykke i løpet
av maskinens forventede levetid, medregnet monterings- og demonteringsfasene, også
når ulykkesrisikoen skyldes forutsigbare unormale situasjoner.

b) Når produsenten skal velge de mest hensiktsmessige løsningene, skal følgende
prinsipper anvendes, i den rekkefølge de her er oppført:
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— så vidt som mulig fjerne eller redusere farer (sikkerheten skal være en integrert
del av maskinens konstruksjon og oppbygning),

— treffe de nødvendige vernetiltak mot farer som ikke kan fjernes,

— informere brukerne om gjenværende farer forårsaket av mulige mangler ved de
vernetiltak som er truffet, opplyse om det er påkrevd med spesialopplæring og
angi eventuelle behov for personlig verneutstyr.

c) Ved konstruksjon og bygging av maskiner og ved utarbeiding av bruksanvisninger
skal produsenten ikke bare ta i betraktning normal bruk av maskinen, men også
annen bruk det er rimelig å regne med.

Maskinen skal konstrueres slik at den forhindrer unormal bruk dersom en slik
bruksmåte medfører fare. Ellers skal bruksanvisningen gjøre brukeren oppmerksom
på måter maskinen erfaringsmessig kan brukes på, men som frarådes.

d) Under de planlagte bruksforhold skal ubehag, tretthet og psykiske påkjenninger som
operatøren blir utsatt for, reduseres mest mulig ved at det tas hensyn til ergonomiske
prinsipper.

e) Ved konstruksjon og bygging av maskiner skal produsenten ta hensyn til de
hindringer operatøren blir utsatt for som følge av nødvendig eller påregnelig bruk av
personlig verneutstyr (vernefottøy, hansker osv.).

f) Maskiner skal leveres med alt spesialutstyr og tilbehør som er nødvendig for at de skal
kunne justeres, vedlikeholdes og brukes uten risiko.

1.1.3. Materialer og produkter

De materialer som blir brukt til å bygge en maskin eller produkter som blir brukt og
framstilt mens den er i bruk, må ikke sette utsatte personers sikkerhet og helse i fare.

Særlig når det brukes væsker, skal maskiner være slik konstruert og bygd at de kan brukes
uten fare knyttet til påfylling, bruk, oppsamling eller tømming.

1.1.4. Belysning

Produsenten skal utstyre maskiner med innbygd belysning tilpasset de operasjoner som
skal utføres dersom mangel på slik belysning vil kunne medføre fare til tross for at den
generelle belysningen er normal.

Produsenten skal sørge for at det ikke er sjenerende skyggesoner, at belysningen er
blendfri og at det ikke oppstår farlig stroboskopvirkning som følge av belysningen levert
av produsenten.

Innvendige deler som må etterses ofte, samt innstillings- og vedlikeholdsområder, skal
også ha egnet belysning.

1.1.5. Konstruksjon av maskiner med sikte på håndtering

Maskiner eller hver enkelt av deres deler skal

— kunne håndteres sikkert,

— være slik pakket eller konstruert at de kan lagres forsvarlig uten å bli skadet (f.eks.
tilstrekkelig stabilitet, spesielle forstøtninger osv.).
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Når maskinen eller dens forskjellige deler ikke kan flyttes manuelt på grunn av sin vekt,
størrelse eller form, skal maskinen eller hver enkelt del

— enten ha fester for løfteutstyr,

— være slik utformet at de kan utstyres med slike fester (f.eks. gjengehull), eller

— være slik formet at standard løfteutstyr lett kan festes.

Når maskinen eller en av dens tilhørende deler skal flyttes manuelt, må den

— enten være lett å flytte på, eller

— være slik utstyrt (f.eks. med håndtak) at den kan løftes og flyttes sikkert.

Det skal treffes særlige tiltak for håndtering av verktøy og/eller maskindeler som kan
være farlige (form, materiale osv.) selv om de er lette.

1.2. Styresystemer og betjeningsinnretninger

1.2.1. Styresystemers sikkerhet og pålitelighet

Styresystemer skal være slik konstruert og bygd at de er sikre og pålitelige, slik at det ikke
oppstår farlige situasjoner. Framfor alt må de være slik konstruert og bygd at

— de kan tåle påkjenninger ved normal bruk og ytre påvirkning,

— logiske feil ikke fører til at det oppstår farlige situasjoner.

1.2.2. Betjeningsinnretninger

Betjeningsinnretninger skal være:

— godt synlige, lette å kjenne igjen, og om nødvendig hensiktsmessig merket,

— slik anbrakt at de kan betjenes sikkert og presist uten tidstap og uten mulighet for
misforståelse,

— slik utformet at bevegelse av betjeningsinnretningen samsvarer med resultatet av
bevegelsen,

— plassert utenfor faresonen, med unntak for visse betjeningsinnretninger som nødstopp
og programmeringsenhet for innlæring av roboter, når dette er nødvendig,

— slik plassert at det ikke oppstår nye farer når de betjenes,

— i tilfeller der det kan medføre fare, slik utformet eller skjermet at den ønskede
virkning ikke kan oppstå uten tilsiktet betjening,

— slik bygd at de tåler den belastningen de ventelig vil bli utsatt for. Dette gjelder særlig
nødstoppinnretninger som vil kunne bli utsatt for stor belastning.

Når en betjeningsinnretning er konstruert og bygd for å utløse flere forskjellige
handlinger, dvs. at virkningen ikke er entydig (f.eks. tastaturer osv.), skal den handling som
skal foretas, være tydelig angitt og om nødvendig kreve bekreftelse.

Betjeningsinnretninger skal være slik utformet at plassering, bevegelse og motstand ved
påvirkning er i samsvar med den virkning som skal framkalles, samtidig som det tas
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hensyn til ergonomiske prinsipper. Det skal tas hensyn til nødvendige eller påregnelige
begrensninger i operatørens bevegelsesfrihet på grunn av bruk av personlig verneutstyr
(som f.eks. vernefottøy, hansker osv.)

Maskiner skal være utstyrt med de instrumenter (skiver, signaler osv.) som trengs for at
de skal kunne brukes sikkert. Operatøren må kunne avlese dem fra betjeningsstedet.

Fra hovedbetjeningsstedet må operatøren kunne forvisse seg om at ingen utsatte
personer oppholder seg i faresonen.

Dersom dette er umulig, skal styresystemet være slik konstruert og bygd at det blir gitt et
lyd- og/eller lyssignal når maskinen skal settes i gang. Utsatte personer skal ha tid og
midler til rådighet for raskt å kunne hindre at maskinen settes i gang.

1.2.3. Start

Maskinen må bare kunne startes ved en tilsiktet påvirkning av en betjeningsinnretning
som finnes for dette formål.

Dette gjelder også

— når maskinen skal startes på nytt etter stans, uansett årsak,

— når det skal foretas en viktig endring av driftsforholdene (f.eks. hastighet, trykk osv.),

med mindre slik gjenstart eller endring av driftsforholdene kan skje uten fare for utsatte
personer.

Dette grunnleggende krav gjelder ikke for gjenstart av maskinen eller endring av drifts-
forhold som normalt inngår i en automatisk syklus.

Når en maskin har flere startinnretninger og operatørene derfor kan utsette hverandre
for fare, skal det monteres tilleggsinnretninger (f. eks. styreinnretninger, eller velgere som
gjør at det bare er mulig å aktivere én av startinnretningene av gangen) for å fjerne denne
faren.

Det må være lett å kunne starte opp igjen et automatisert anlegg for automatisk drift etter
driftsstans straks sikkerhetskravene er oppfylt.

1.2.4. Stoppinnretninger

N o r m a l s t o p p

Maskiner skal utstyres med en betjeningsinnretning som gjør det mulig å stanse maskinen
helt på en sikker måte.

På hver arbeidsstasjon skal det være en betjeningsinnretning til å stanse noen av eller alle
maskinens bevegelige deler, alt etter hvilken fare som foreligger, slik at maskinen blir
sikret. Stoppordre skal ha prioritet foran startordre.

Straks maskinen eller dens farlige deler har stoppet, må energitilførselen til de berørte
drivinnretningene brytes.

N ø d s t o p p

Maskiner må utstyres med en eller flere nødstoppinnretninger, slik at det er mulig å
avverge farlige situasjoner som truer med å oppstå eller allerede har oppstått.
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Dette gjelder ikke for

— maskiner hvor en nødstoppinnretning ikke ville redusere risikoen, enten fordi den
ikke ville redusere stopptiden, eller fordi den ikke ville gjøre det mulig å treffe de
spesielle tiltakene som er nødvendige for å avverge faren,

— bærbare håndholdte maskiner og håndstyrte maskiner.

Nødstoppinnretningen skal

— ha lett gjenkjennelige, godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger,

— stanse den farlige prosessen så raskt som mulig uten å skape nye farer,

— om nødvendig utløse eller gjøre det mulig å utløse visse beskyttelsesbevegelser.

Så snart nødstoppinnretningen ikke lenger blir aktivert etter utløsning av stoppordre, må
ordren opprettholdes ved at nødstoppinnretningen forblir i låst stilling inntil den blir
frigjort. Det skal ikke være mulig å oppnå låsing av nødstoppinnretningen uten at en
stoppordre utløses. Innretningen må bare kunne frigjøres ved en tilsiktet handling, og
frigjøring av innretningen må ikke føre til at maskinen starter igjen, bare gjøre det mulig
å foreta gjenstart.

S a m m e n k o p l e d e  a n l e g g

Maskiner eller deler av maskiner som er konstruert for å virke sammen, må av
produsenten være slik konstruert og bygd at stoppinnretningene, også
nødstoppinnretningen, kan stanse ikke bare selve maskinen, men også alt utstyr som
ligger oppstrøms og/eller nedstrøms i arbeidsprosessen, dersom fortsatt kjøring av
utstyret kan være farlig.

1.2.5. Valg av driftsmåte

Den valgte styringsmåten må kunne overstyre alle andre styresystemer unntatt
nødstoppinnretningen.

Dersom maskinen er konstruert og bygd for å kunne brukes med flere styringsmåter eller
driftsmåter med forskjellig sikkerhetsnivå (f.eks. med tanke på innstilling, vedlikehold,
ettersyn osv.), skal den utstyres med en modusvelger som kan låses i alle stillinger. Hver
stilling må svare til én enkelt drifts- eller styringssmåte.

Denne velgeren kan erstattes av en annen metode som gjør det mulig å begrense visse av
maskinens virkemåter til å betjenes av visse kategorier operatører (f.eks. adgangskoder til
visse numeriske styringsmåter osv.).

Dersom maskinen under visse arbeidsoperasjoner må kunne virke med frakoplede
sikkerhetsinnretninger, skal modusvelgeren samtidig:

— sette automatisk styringsmåte ut av drift,

— tillate bevegelse bare ved hjelp av betjeningsinnretninger som krever vedvarende
aktivering,

— tillate drift av farlige bevegelige deler bare når det er truffet strenge vernetiltak (f.eks.
redusert hastighet, redusert krafttilførsel, skritt-for-skritt-bevegelse eller andre
betryggende tiltak) samtidig med tiltak som sikrer mot farer som skyldes sammen-
koplede arbeidsoperasjoner,
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— hindre enhver bevegelse som vil kunne representere en fare ved tilsiktet eller
utilsiktet påvirkning av maskinens innvendige følere.

Dessuten må operatøren fra innstillingsstedet kunne styre de maskindelene det arbeides med.

1.2.6. Svikt i energitilførselen

Brudd, gjenoppretting etter brudd eller enhver form for variasjon i energitilførselen til
maskinen må ikke kunne føre til at det oppstår farlige situasjoner.

Særlig må

— uventet start av maskinen ikke være mulig,

— maskinen ikke kunne hindres i å stanse etter at det er gitt stoppordre,

— ingen av maskinens bevegelige deler eller arbeidsstykker i maskinen kunne falle av
eller slynges ut,

— automatisk eller manuell stopp av en hvilken som helst bevegelig del av maskinen
ikke hindres,

— sikkerhetsinnretningenes drift opprettholdes fullt ut.

1.2.7. Svikt i styringskretsen

Feil ved styringskretsens logikk eller svikt i eller ødeleggelse av styringskretsen må ikke
føre til at det oppstår farlige situasjoner.

Særlig må

— uventet start av maskinen ikke være mulig,

— maskinen ikke kunne hindres i å stanse etter at det er gitt stoppordre,

— ingen av maskinens bevegelige deler eller arbeidsstykker i maskinen kunne falle av
eller slynges ut,

— automatisk eller manuell stopp av en hvilken som helst bevegelig del av maskinen
ikke hindres,

— sikkerhetsinnretningenes drift opprettholdes fullt ut.

1.2.8. Programvare

Programvare for dialog mellom operatøren og maskinens betjenings- eller styresystem
må være lett å bruke.

1.3. Vernetiltak mot mekanisk fare

1.3.1. Stabilitet

Maskinen, såvel som dens komponenter og utstyr, må være slik konstruert og bygd at den
under de påregnede driftsforhold (om nødvendig skal klimatiske forhold tas i
betraktning) er så stabil at den kan brukes uten fare for velt, fall eller uventet bevegelse.

Dersom ikke selve maskinens form eller den planlagte oppstilling gir tilstrekkelig stabili-
tet, må passende festeinnretninger forutsettes brukt og angis i bruksanvisningen.
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1.3.2. Risiko for brudd under drift

De forskjellige seksjoner av maskinen og forbindelsene mellom dem må kunne motstå de
påkjenninger de blir utsatt for når de blir brukt som forutsatt av produsenten.

Holdbarheten av de materialer som blir brukt, må være tilstrekkelig for det
arbeidsmiljøet produsenten har forutsatt at maskinen skal brukes i, særlig når det gjelder
forhold som tretthet, aldring, korrosjon og slitasje.

I bruksanvisningen skal produsenten angi hvor ofte og på hvilken måte maskinen skal
etterses og vedlikeholdes av sikkerhetsmessige grunner. Om nødvendig skal det angis
hvilke deler som raskt blir slitt og kriteriene for utskifting.

Dersom det, på tross av de forholdsregler som treffes, er fare for brudd eller sprengning
(f. eks. med slipeskiver), skal bevegelige deler monteres og plasseres på en slik måte at
splintene vil bli fanget opp.

Både stive og bøyelige rør som transporterer væsker, særlig slike som står under høyt
trykk, skal kunne motstå de påregnede indre og ytre påkjenninger og skal være godt festet
og/eller skjermet mot alle slags ytre belastninger og påkjenninger; det må treffes tiltak for
å unngå at det oppstår fare ved brudd (plutselige bevegelser, høytrykksstråler osv.)

Dersom det materiale som skal bearbeides, føres fram til verktøyet automatisk, må
følgende vilkår være oppfylt for å unngå fare for utsatte personer (f.eks. som følge av
brudd på verktøyet):

— når arbeidsstykket kommer fram til verktøyet, må verktøyet ha nådd sin normale
arbeidstilstand,

— når verktøyet starter og/eller stopper (tilsiktet eller utilsiktet), må matebevegelsen og
verktøyets bevegelse av være koordinert.

1.3.3. Farer som skyldes gjenstander som faller eller slynges ut

Det må treffes tiltak for å forebygge farer som skyldes gjenstander som faller eller slynges
ut (f.eks. arbeidsstykker, verktøy, spon, splintavfall osv.).

1.3.4. Farer knyttet til overflater, kanter eller hjørner

Tilgjengelige deler av maskiner skal så vidt mulig være uten skarpe kanter, hjørner og ru
overflater som kan medføre fare for skade.

1.3.5. Farer i forbindelse med kombinasjonsmaskiner

Når maskinen er beregnet på å utføre flere forskjellige arbeidsoperasjoner med manuelt
uttak av arbeidsstykket mellom hver arbeidsoperasjon (kombinasjonsmaskin), skal den
være slik konstruert og bygd at hver enkelt av maskinens deler kan brukes individuelt,
uten at de andre delene da vil representere en fare eller risiko for den utsatte personen.

For dette formål skal det være mulig å starte og stoppe individuelt alle deler som ikke er
skjermet.

1.3.6. Farer som skyldes variasjoner i verktøyets omdreiningshastighet

Når maskinen er konstruert for å utføre arbeidsoperasjoner under forskjellige drifts-
forhold (f.eks. forskjellige hastigheter eller endringer i energitilførselen), skal den være
slik konstruert og bygd at valg av og tilpasning til endringer i driftsforholdene kan foretas
sikkert og pålitelig.

Nr. 55/123 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



1.3.7. Forebygging av fare i forbindelse med bevegelige deler

Maskinens bevegelige deler skal være utformet, bygd og plassert med sikte på å unngå
fare, eller der fare fremdeles er til stede, avskjermes eller utstyres med sikkerhets-
innretninger for å hindre enhver risiko for berøring som kan føre til ulykker.

Alle nødvendige tiltak skal treffes med sikte på å hindre utilsiktet driftstans av de av
maskinens bevegelige deler som er i drift. Dersom det på tross av de tiltak som er truffet,
fremdeles er fare for blokkering, skal produsenten skaffe til veie spesielle vernemidler,
spesialverktøy, bruksanvisningen og eventuelt en angivelse på maskinen med sikte på
gjenstart uten fare.

1.3.8. Valg av vern mot farer i forbindelse med bevegelige deler

Avskjerminger eller verneinnretninger som brukes til beskyttelse mot farer i forbindelse
med bevegelige deler, skal velges på grunnlag av den type fare som foreligger. Følgende
retningslinjer skal følges ved utvelgingen:

A. B e v e g e l i g e d e l e r   s o m   o v e r f ø r e r   e n e r g i

Avskjerminger som er utformet for å beskytte mot farer i forbindelse med bevegelige
deler som overfører energi (f.eks. remskiver, remmer, tannhjulsforbindelser,
tannstenger, drivaksler osv.) skal være

— enten faste, i samsvar med kravene i nr. 1.4.1 og 1.4.2.1, eller

— bevegelige, i samsvar med kravene i nr. 1.4.1 og 1.4.2.2.A.

Bevegelige avskjerminger bør brukes der hyppige inngrep må påregnes.

B. B e v e g e l i g e   d e l e r   s o m   e r   d i r e k t e   i n v o l v e r t   i   
a r b e i d s p r o s e s s e n

Avskjerminger eller verneinnretninger utformet for å verne utsatte personer mot fare
i forbindelse med bevegelige deler som er direkte involvert i arbeidsprosessen (f.eks.
skjæreverktøy, bevegelige deler i presser, sylindre, emner under bearbeiding osv.) bør

— så vidt mulig være faste avskjerminger i samsvar med kravene i nr. 1.4.1 og 1.4.2.1,

— for øvrig være bevegelige avskjerminger og i samsvar med kravene i nr. 1.4.1 og
1.4.2.2. B, eller sikkerhetsinnretninger som følere (f.eks. lysgitter, matter med
følere), sikkerhetsinnretninger basert på fjernaktivering (f.eks. tohåndsbetjening),
sikkerhetsinnretninger som automatisk skal hindre at hele eller deler av
operatørens kropp kommer inn i faresonen, i samsvar med kravene i nr. 1.4.1 og
1.4.3.

Når imidlertid visse bevegelige deler som er direkte involvert i arbeidsprosessen ikke
kan gjøres helt eller delvis utilgjengelige når maskinen er i gang, på grunn av arbeids-
operasjoner som krever inngrep fra en operatør like i nærheten, skal disse delene,
dersom det er teknisk mulig, være utstyrt med:

— faste avskjerminger i samsvar med kravene i nr. 1.4.1 og 1.4.2.1, som hindrer
adgangen til de delene som ikke brukes i arbeidet, og

— justerbare avskjerminger i samsvar med kravene i nr. 1.4.1 og 1.4.2.3, som
begrenser adgangen til de områdene av de bevegelige delene som det er absolutt
nødvendig å nå for arbeidet.
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1.4. Krav til avskjerminger og sikkerhetsinnretninger

1.4.1. Generelle krav

Avskjerminger og sikkerhetsinnretninger skal:

— være solid bygd,

— ikke være årsak til nye farer,

— ikke være lette å omgå eller sette ut av funksjon,

— være plassert i tilstrekkelig avstand fra faresonen,

— stenge minst mulig for oversikten over produksjonsprosessen,

— gjøre det mulig å utføre viktig arbeid med montering og/eller utskifting av verktøy så vel
som vedlikeholdsarbeid, ved å begrense adgangen bare til det området der arbeidet skal
utføres, om mulig uten at det er nødvendig å demontere avskjermingen eller sikkerhets-
innretningen.

1.4.2. Særlige krav til avskjerminger

1.4.2.1. F a s t e   a v s k j e r m i n g e r

Faste avskjerminger skal være forsvarlig festet.

De må være festet på en slik måte at de bare kan åpnes med verktøy.

Om mulig må avskjerminger ikke kunne holde seg på plass uten festeinnretningene.

1.4.2.2. B e v e g e l i g e   a v s k j e r m i n g e r

A. Bevegelige avskjerminger av type A skal:

— så vidt mulig bli sittende på maskinen når de er åpne,

— utstyres med en låseinnretning som hindrer at bevegelige deler settes i drift mens
de er tilgjengelige, og som gir stoppordre når avskjermingen ikke lenger er lukket.

B. Bevegelige avskjerminger av type B skal være utformet og innpasset i styringssystemet
slik at:

— bevegelige deler ikke kan settes i bevegelse mens de er innen operatørens rekkevidde,

— en utsatt person ikke kan nå bevegelige deler når de er satt i bevegelse,

— de kan bare innstilles ved tilsiktet påvirkning, som bruk av verktøy, nøkkel osv.

— bevegelige deler ikke kan settes i bevegelse eller stanses dersom en del av
avskjermingen ikke er på plass eller svikter,

— vern mot utslyngning blir sikret ved tilstrekkelig avskjerming.

1.4.2.3. R e g u l e r b a r e   a v s k j e r m i n g e r   s o m   b e g r e n s e r   a d g a n g e n

Regulerbare avskjerminger som begrenser adgangen til de områder av de bevegelige
delene som er strengt nødvendige for arbeidet, skal
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— kunne justeres manuelt eller automatisk avhengig av hva slags arbeid som skal utføres,

— lett kunne justeres uten bruk av verktøy,

— redusere faren for utslyngning mest mulig.

1.4.3. Særlige krav til sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger må være slik utformet og innpasset i styringssystemet at

— bevegelige deler ikke kan settes i bevegelse mens de er innen operatørens rekkevidde,

— en utsatt person ikke kan nå bevegelige deler når de er satt i bevegelse,

— de bare kan innstilles ved tilsiktet påvirkning, f.eks. ved bruk av verktøy, nøkkel osv.

— bevegelige deler ikke kan settes i bevegelse eller stanses dersom en del av vernet ikke
er på plass eller svikter.

1.5. Vernetiltak mot annen fare

1.5.1. Farer forbundet med elektrisk energi

Maskiner som blir elektrisk drevet, skal være slik konstruert, bygd og utstyrt at all fare
forbundet med bruk av elektrisitet blir eller kan bli unngått.

De gjeldende særskilte regler for elektrisk utstyr beregnet på bruk innenfor bestemte
spenningsgrenser gjelder også for maskiner som er underlagt disse grenser.

1.5.2. Farer forbundet med statisk elektrisitet

Maskiner skal være slik konstruert og bygd at oppsamling av potensielt farlig statisk elektrisitet
forebygges eller begrenses, og/eller være utstyrt med et system som leder bort elektrisiteten.

1.5.3. Farer forbundet med annen energi enn elektrisk energi

Maskiner som drives med annen energi enn den elektriske, (f.eks. hydraulisk, pneumatisk
eller termisk energi osv.) skal være slik konstruert, bygd og utstyrt at alle potensielle farer
knyttet til disse energibærerne unngås.

1.5.4. Farer forbundet med monteringsfeil

Feil som kan forekomme ved montering eller utskifting av visse deler og som vil kunne
medføre fare, skal forhindres ved måten delene er utformet på, eller dersom dette ikke er
mulig, ved informasjon angitt på selve delene og/eller på huset. Den samme informasjon
skal være angitt på bevegelige deler og/eller på huset dersom det er nødvendig å kjenne
bevegelsesretningen for å unngå fare. Andre opplysninger skal være angitt i bruksanvis-
ningen dersom de er nødvendige.

Dersom feilkopling kan medføre fare, skal konstruksjonen forhindre feilaktig
sammenskjøting av væskeførende rør, herunder elektriske ledere. Dersom dette ikke er
mulig, skal informasjon gitt på rør, ledninger og/eller koplingsbokser forhindre feilaktig
sammenskjøting.

1.5.5. Farer forbundet med ekstreme temperaturer

Det skal treffes tiltak for å unngå enhver fare for skade ved berøring av eller opphold i
nærheten av maskindeler eller materialer med høy eller meget lav temperatur.
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Faren for at varme eller meget kalde stoffer vil kunne slynges ut, bør vurderes. Dersom
det er fare for at dette kan skje, skal de nødvendige tiltak treffes for å hindre det; dersom
dette ikke er teknisk mulig, skal det treffes tiltak for å gjøre en slik utslyngning ufarlig.

1.5.6. Brannfare

Maskiner skal være konstruert og bygd med sikte på å unngå enhver fare for brann eller
overoppheting framkalt av maskinen selv eller av gasser, flytende stoffer, støv, damp eller
andre stoffer som blir produsert av eller brukt i maskinen.

1.5.7. Eksplosjonsfare

Maskiner skal være konstruert og bygd med sikte på å unngå enhver fare for eksplosjon
framkalt av maskinen selv eller av gasser, flytende stoffer, støv eller andre stoffer som blir
produsert av eller brukt i maskinen.

For å oppnå dette skal produsenten treffe tiltak for å

— unngå farlige konsentrasjoner av produkter,

— forhindre antenning av eksplosjonsfarlig atmosfære,

— gjøre en eventuell eksplosjon så liten at den ikke utsetter omgivelsene for fare.

De samme forholdsreglene skal treffes dersom produsenten forventer at maskinen vil bli
brukt i eksplosjonsfarlig atmosfære.

Når det gjelder eksplosjonsfare, skal elektrisk utstyr som er en del av maskinen være i
samsvar med gjeldende særdirektiver.

1.5.8. Farer forbundet med støy

Maskiner skal være slik konstruert og bygd at farer som skyldes luftstøy, blir redusert til
lavest mulig nivå tatt i betraktning den tekniske utvikling og de midler som står til
rådighet for å redusere støyen, særlig ved kilden.

1.5.9. Farer forbundet med vibrasjon

Maskiner skal være slik konstruert og bygd at farer som skyldes vibrasjon, blir redusert til
lavest mulig nivå tatt i betrakning den tekniske utvikling og de midler som står til rådighet
for å redusere vibrasjonen, særlig ved kilden.

1.5.10. Strålingsfare

Maskiner skal være slik konstruert og bygd at stråling begrenses til det nivå som er
nødvendig for at maskinen skal funksjonere og at utsatte personer ikke skal bli påvirket,
eller bare blir utsatt for en påvirkning redusert til et ufarlig nivå.

1.5.11. Farer forbundet med stråling utenfra

Maskiner skal være slik konstruert og bygd at driften ikke blir forstyrret av stråling utenfra.

1.5.12. Farer forbundet med laserutstyr

Når det brukes laserutstyr, skal disse bestemmelsene følges:

— laserutstyr på maskiner skal være slik konstruert og bygd at utilsiktet stråling ikke kan
forekomme,
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— laserutstyr på maskiner skal være slik skjermet at verken den effektive strålingen,stråling
som skyldes refleksjon eller spredning, eller sekundærstråling, kan forårsake helseskade,

— optisk utstyr til observasjon eller justering av laserutstyr på maskiner skal være slik at
laserstrålingen ikke forårsaker helsefare.

1.5.13. Farer forbundet med utslipp av støv, gasser osv.

Maskiner skal være slik konstruert og bygd og/eller utstyrt at farer som skyldes gasser,
flytende stoffer, støv, damp og andre avfallsstoffer som maskinen utvikler, unngås.

Dersom slik fare er til stede, skal maskinen være slik utstyrt at de nevnte stoffene kan
samles opp og/eller fjernes.

Dersom maskinen ikke er lukket under normal drift, skal de innretningene som brukes til
oppsamling og/eller fjerning være plassert så nær utslippsstedet som mulig.

1.5.14. Fare for å bli sperret inne i en maskin

Maskiner skal være konstruert, bygd eller utstyrt med innretninger som hindrer at en
utsatt person kan bli sperret inne i den, eller dersom dette ikke er mulig, gjør det mulig
for personen å tilkalle hjelp.

1.5.15. Fare for fall

De deler av maskiner der det er beregnet at personer skal bevege seg omkring eller stå, må
være slik konstruert og bygd at personene unngår å gli,snuble eller falle på eller av disse delene.

1.6. Vedlikehold

1.6.1. Vedlikehold av maskiner

Justerings-, smørings- og vedlikeholdspunkter skal være plassert utenfor faresoner. Det
må være mulig å utføre justering, vedlikehold, reparasjon, rengjøring og ettersyn mens
maskinen står.

Dersom ett eller flere av disse kravene ikke kan oppfylles av tekniske grunner, må opera-
sjonene likevel kunne utføres farefritt (jf. nr. 1.2.5).

På automatiserte maskiner, og om nødvendig også på andre maskiner, skal produsenten
sørge for en koblingsinnretning slik at det kan monteres diagnostisk feilsøkingsutstyr.

Maskindeler på automatiserte maskiner som ofte må skiftes ut, særlig på grunn av
produksjonsendringer eller dersom de raskt blir nedslitt eller vil kunne svekkes etter et
uhell, må kunne skiftes ut lett og farefritt. Det skal være slik adgang til delene at dette
arbeidet kan utføres med de nødvendige tekniske hjelpemidler (verktøy, måleinstru-
menter osv.) i samsvar med den framgangsmåten produsenten har angitt.

1.6.2. Atkomst til arbeidsstasjon og servicepunkter

Produsenten skal sørge for trygg atkomst (trapper, stiger, gangbroer osv.) til alle områder
som blir brukt under produksjonen, ved justeringer og i vedlikeholdsarbeider.

1.6.3. Frakopling av energikilder

Alle maskiner skal ha utstyr som gjør at de kan skilles fra sine energikilder. Slike skille-
brytere skal være tydelig merket. De skal kunne låses dersom innkopling kan medføre
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fare for utsatte personer. På maskiner som får tilført elektrisk energi fra en stikkontakt,
er det tilstrekkelig å trekke ut støpselet.

Skillebryteren skal også kunne låses dersom operatøren, fra de stedene han har adgang
til, ikke kan kontrollere at energikilden fremdeles er frakoblet.

Etter at energitilførselen er brutt, må det være mulig å lede bort restenergi eller lagret
energi i maskinen uten fare for utsatte personer.

Som unntak fra kravene ovenfor kan det tillates at forbindelsen mellom visse kretser og
energikildene ikke brytes dersom det er nødvendig for å holde på arbeidsstykker, ta vare
på informasjon, belyse innvendige deler osv. I så fall skal det treffes spesielle tiltak for å
verne operatøren.

1.6.4. Inngrep fra operatørens side

Maskinen skal være slik konstruert, bygd og utstyrt at det i liten grad vil være påkrevd at
operatøren griper inn.

Dersom det ikke kan unngås at operatøren må gripe inn, må dette kunne gjøres lett og
farefritt.

1.6.5. Rengjøring av innvendige deler

Maskinen skal være slik konstruert og bygd at det er mulig å rengjøre innvendige deler
som har inneholdt farlige stoffer eller preparater uten at det er nødvendig å komme til i
disse delene. En eventuell tømming må også kunne skje utenfra. Dersom det er absolutt
nødvendig å komme til inne i maskinen, skal produsenten under byggingen av maskinen
ta skritt for å sikre at rengjøring kan skje med minst mulig risiko.

1.7. Anvisninger

1.7.0. Innretninger for informasjon

Informasjonen som trengs for å betjene en maskin, skal være entydig og lett å forstå.

Den må ikke være så omfattende at den blir en belastning for operatøren.

Dersom utsatte personers sikkerhet og helse kan settes i fare som følge av driftsfeil ved
en maskin som arbeider uten tilsyn, skal maskinen være slik utstyrt at den kan avgi et
hensiktsmessig lyd- eller lyssignal.

1.7.1 Varslingsinnretninger

Når en maskin blir utstyrt med varslingsinnretninger (f.eks. innretninger som kan gi
signaler osv.), må signalene være entydige og lette å oppfatte.

Operatøren må til enhver tid kunne kontrollere at varselinnretningene virker som de
skal.

Kravene i særdirektivene med hensyn til farger og sikkerhetssignaler skal overholdes.

1.7.2. Varsel om gjenværende farer

Når det til tross for de vernetiltak som er truffet, fortsatt er farer til stede, eller det
foreligger potensielle farer som ikke er åpenbare (f.eks. skap for elektriske komponenter,
radioaktive kilder, lekkasje i en hydraulisk krets, farer i et område som ikke kan ses osv.),
skal produsenten sørge for advarsler.
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Slike advarsler bør fortrinnsvis være piktogrammer som er lette å forstå, og/eller tekst
som er utarbeidet på ett av de språkene som snakkes i landet der maskinen skal brukes,
eventuelt også, på anmodning, utarbeidet på de språk operatørene forstår.

1.7.3. Merking

Alle maskiner skal ha merking som er tydelig og ikke kan fjernes, og som minst omfatter
følgende:

— produsentens navn og adresse,

— CE-merking (se vedlegg III),

— serie- eller typebetegnelse,

— eventuelt serienummer,

— produksjonsår.

Når produsenten konstruerer maskiner beregnet på bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære,
skal også dette være angitt på maskinene.

Alle maskiner skal etter sin art dessuten være forsynt med samtlige opplysninger som er
nødvendige for sikker bruk av vedkommende maskintype (f.eks. topphastighet for visse
roterende deler, største diameter på verktøy som kan monteres, masse osv.).

Dersom en maskindel mens den er i bruk må håndteres med løfteutstyr, skal maskin-
delens masse være tydelig, varig og utvetydig angitt.

Utskiftbart utstyr som nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) tredje strekpunkt, skal være påført
tilsvarende opplysninger.

1.7.4. Bruksanvisning

a) Med hver maskin skal det følge en bruksanvisning som minst skal inneholde følgende
opplysninger:

— gjentakelse av den informasjon som framgår av merkingen på maskinen, unntatt
serienummeret (jf. nr. 1.7.3), eventuelt med ytterligere opplysninger for å lette
vedlikeholdet av maskinen (f.eks. adressen til importør, reparatører osv.),

— forutsatt bruk av maskinen i henhold til nr. 1.1.2 bokstav c),

— arbeidsstasjoner der operatøren ventelig vil oppholde seg,

— instruks for sikker

— ibruktaking,

— bruk,

— håndtering, med angivelse av maskinens masse og dens enkelte deler dersom
de jevnlig skal transporteres hver for seg,

— montering, demontering,

— justering,
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— vedlikehold (ettersyn og reparasjon),

— om nødvendig, opplæringsinstruks,

— om nødvendig, de viktigste tekniske data for verktøy som kan monteres på
maskinen.

Om nødvendig skal det i instruksen gjøres oppmerksom på måter som maskinen ikke
bør brukes på.

b) Bruksanvisningen skal utarbeides på et av fellesskapsspråkene av produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet. Når maskinen tas i bruk, skal det følge
med en oversettelse av bruksanvisningen til det eller de språk som brukes i staten der
maskinen skal brukes, samt bruksanvisningen på originalspråket. Produsenten, dennes
representant etablert i Fellesskapet eller personen som innfører maskinen til
vedkommende språkområde, skal sørge for at denne oversettelsen blir laget. Som
unntak fra dette kravet kan vedlikeholdsinstrukser beregnet på spesialisert personale
som arbeider direkte for produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet
utarbeides på bare ett av Fellesskapets offisielle språk, som dette personalet forstår.

c) Bruksanvisningen skal inneholde de tegninger og diagrammer som er nødvendige for å
ta i bruk, vedlikeholde og etterse maskinen, kontrollere at den virker som den skal og
eventuelt reparere den, samt annen nyttig veiledning, særlig med hensyn til sikkerhet.

d) Dokumentasjon som beskriver maskinen, må ikke inneholde noe som er i strid med
det som står i bruksanvisningen om sikkerhetsmessige forhold. Den tekniske doku-
mentasjonen som beskriver maskinen, må opplyse om utslipp av luftstøy omtalt i
bokstav f) og, når det gjelder bærbare og/eller håndstyrte maskiner, opplyse om vibra-
sjoner som nevnt i nr. 2.2.

e) Om nødvendig skal bruksanvisningen inneholde de krav som gjelder ved installasjon
og sammenstilling med tanke på reduksjon av støy eller vibrasjon (f.eks. bruk av
støtdempere, fundamentets type og masse osv.).

f) Bruksanvisningen skal gi følgende opplysninger om utslipp av luftstøy fra maskinen,
enten den faktiske verdi eller en verdi fastsatt på grunnlag av målinger foretatt på en
nøyaktig lik maskin:

— det energiekvivalente,A-veide lydtrykknivå på arbeidsstasjonen når det overstiger
70 dB(A). Dersom nivået ikke overstiger 70 dB(A), skal dette angis,

— den høyeste C-veide øyeblikksverdi (peak) av lydtrykk på arbeidsstasjonen
dersom det overstiger 63 Pa (130 dB med referanseverdi 20 �Pa).

— lydeffektnivået fra maskinen dersom det energiekvivalente A-veide lydtrykk-
nivået på arbeidsstasjonene overstiger 85 dB(A).

For meget store maskiner kan energiekvivalent lydtrykknivå på nærmere angitte
steder rundt maskinen angis i stedet for lydeffektnivået.

Dersom de harmoniserte standardene ikke får anvendelse, må lydnivåene måles ved
hjelp av den metoden som er best egnet for maskinen.

Produsenten skal opplyse om driftsforholdene da målingene ble foretatt, og om hvilke
metoder som ble brukt ved målingen.

Når arbeidsstasjonen(e) ikke er bestemt eller ikke kan bestemmes, skal lydtrykk-
nivåer måles på én meters avstand fra maskinens overflate og i en høyde av 1,6 meter
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over gulvet eller atkomstplattformen. Stedet for og verdien av det høyeste lydtrykk-
nivået skal være oppgitt.

g) Dersom produsenten må regne med at maskinen vil bli brukt i eksplosjonsfarlig
atmosfære, skal bruksanvisningen inneholde alle nødvendige opplysninger.

h) Dersom det er bestemt at maskinene også skal kunne brukes av operatører som ikke
er profesjonelle, skal det, samtidig med at de andre grunnleggende kravene nevnt
ovenfor blir overholdt, i bruksanvisningenes ordvalg og utforming tas hensyn til den
allmennutdanning og innsikt som det er rimelig å anta at disse operatørene vil ha.

2. GRUNNLEGGENDE KRAV VEDRØRENDE SIKKERHET OG HELSE FOR
VISSE MASKINKATEGORIER

2.1. Næringsmiddelmaskiner

Maskiner som skal brukes til tilberedning og behandling av næringsmidler (f.eks. koking,
kjøling, tining, vasking, håndtering, pakking, lagring, transport eller distribusjon), skal
være slik konstruert og bygd at enhver fare for infeksjon, sykdom eller smitte unngås, og
følgende regler for hygiene skal følges:

a) materiale som kommer i berøring med, eller som kan komme i berøring med nærings-
midlene, skal tilfredsstille de kravene som er fastsatt i de relevante direktiver.
Maskinene skal være slik konstruert og bygd at materialene kan være rene hver gang
maskinen skal brukes,

b) alle overflater skal være glatte også på sammenføyningsstedene, og må ha verken
ujevnheter eller sprekker som kan skjule organisk stoff,

c) sammenstillinger skal være konstruert med så få framspring, kanter og fordypninger
som mulig. De bør fortrinnsvis utføres ved sveising eller annen ubrutt sammenføying.

d) alle overflater som kommer i berøring med næringsmidlene, må lett kunne rengjøres
og desinfiseres, eventuelt etter at deler som er lette å ta av, er fjernet. Innvendige flater
skal være avrundet med en radius som er tilstrekkelig til at det kan gjøres ordentlig
rent,

e) væske fra næringsmidler og flytende rengjørings-, desinfeksjons- og skyllemidler bør
lett kunne renne ut av maskinen (eventuelt i “rengjøringsstilling”),

f) maskinene skal være slik konstruert og bygd at verken væsker eller levende vesener,
særlig insekter, kan trenge inn, eller organisk stoff samle seg, i områder som ikke kan
rengjøres (f.eks. når det gjelder maskiner som ikke er montert på ben eller hjul, ved
hjelp av en forsegling mellom maskinen og fundamentet, bruk av forseglede enheter
osv.),

g) maskinene skal være slik konstruert og bygd at ingen hjelpestoffer (f.eks. smøre-
midler) kan komme i berøring med næringsmidler. Når det er nødvendig, skal
maskinene være slik konstruert og bygd at det til enhver tid er mulig å kontrollere at
dette kravet blir oppfylt.

B r u k s a n v i s n i n g

Foruten den informasjon som kreves i nr. 1, skal bruksanvisningen angi produkter og
metoder som kan anbefales til rengjøring, desinfeksjon og skylling, ikke bare av deler som
er lett tilgjengelige, men også deler som må rengjøres der de befinner seg, hvor atkomst
er umulig eller utilrådelig, f.eks. røropplegg.
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2.2. Bærbare håndholdte og/eller håndstyrte maskiner

Bærbare håndholdte og/eller håndstyrte maskiner skal oppfylle følgende grunnleggende
krav vedrørende sikkerhet og helse:

— de skal, alt etter hva slags maskiner det gjelder, ha en anleggsflate som er tilstrekkelig
stor og et tilstrekkelig antall håndtak og støttepunkter som er tilstrekkelig store og
slik plassert at maskinen blir stabil under de driftsforhold som produsenten har
forutsatt,

— bortsett fra de tilfellene der det ikke er teknisk mulig, eller dersom maskinen har en
uavhengig styreinnretning, skal maskinen, dersom håndtakene ikke kan slippes med
full sikkerhet, utstyres med start- og stoppinnretninger som er slik plassert at
operatøren kan betjene dem uten å slippe håndtakene,

— de må være slik konstruert, bygd eller utstyrt at maskinen ikke utilsiktet kan starte
og/eller fortsette å gå etter at operatøren har sluppet håndtakene. Dersom det ikke er
teknisk mulig å oppfylle dette kravet, må det treffes andre tiltak som gir tilsvarende
sikkerhet,

— bærbare håndholdte maskiner skal være slik konstruert og bygd at det er mulig å
kontrollere visuelt, når det er nødvendig, om verktøyet er i berøring med det
materialet som blir bearbeidet.

B r u k s a n v i s n i n g

Bruksanvisningen skal gi følgende opplysninger om vibrasjoner som blir overført av
håndholdte og håndstyrte maskiner:

— den veide geometriske middelverdi av akselerasjonsfrekvensen som operatørens
armer utsettes for dersom den overstiger 2,5 m/s2 ifølge de aktuelle prøvingsreglene.
Dersom akselerasjonen ikke overstiger 2,5 m/s2, skal dette opplyses.

Dersom det ikke er fastsatt prøvingsregler som kan komme til anvendelse, skal
produsenten opplyse hvilke målemetoder som ble brukt og under hvilke forhold
målingene ble foretatt.

2.3 Maskiner til bearbeiding av tre og tilsvarende materialer

Trebearbeidingsmaskiner og maskiner til bearbeiding av materialer med lignende fysiske
og teknologiske kjennetegn som tre, f.eks. kork, bein, hardgummi, hardplast og andre
lignende harde materialer, skal tilfredsstille følgende grunnleggende krav vedrørende
sikkerhet og helse:

a) maskinene skal være slik konstruert, bygd og utstyrt at det arbeidsstykket som blir
bearbeidet, kan plasseres og styres på en sikker måte. Når arbeidsstykket holdes med
hånden på et arbeidsbord, må bordet være tilstrekkelig stabilt under arbeidet og ikke
hindre arbeidsstykkets bevegelse,

b) når maskinene ventelig vil bli brukt under forhold hvor det er fare for at trestykker
kan bli slynget ut, skal de være slik konstruert, bygd og utstyrt at utslyngning blir
hindret, eller slik at utslyngning ikke vil være farlig for operatøren og/eller utsatte
personer dersom dette ikke er mulig,

c) maskinene skal være utstyrt med automatisk brems som stopper verktøyet på
tilstrekkelig kort tid dersom det er fare for kontakt med verktøyet mens det holder på
å stanse,
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d) når verktøyet er en del av en maskin som ikke er helautomatisert, skal maskinen være
slik konstruert og bygd at faren for alvorlig personskade unngås eller reduseres, f.eks.
ved bruk av rundkutter, begrensning av skjæredybden osv.

3. GRUNNLEGGENDE KRAV VEDRØRENDE SIKKERHET OG HELSE MED
HENBLIKK PÅ Å KOMPENSERE FOR SÆRLIGE FARER SOM SKYLDES
MASKINERS BEVEGELIGHET

Maskiner som medfører farer som skyldes bevegelighet, skal være slik konstruert og bygd
at de oppfyller kravene nedenfor.

Farer som skyldes bevegelighet, forekommer alltid i forbindelse med maskiner som er
motordrevet eller som trekkes, skyves eller bæres av andre maskiner eller traktorer, som
brukes i områder hvor det pågår annet arbeid, og som krever bevegelighet når de er i
drift, enten kontinuerlig eller halvkontinuerlig, mellom en rekke faste arbeidsstasjoner.

Farer som skyldes bevegelighet kan også forekomme i forbindelse med maskiner som
arbeider uten å forflytte seg, men som har utstyr som gjør det lettere å flytte dem fra ett sted
til et annet (maskiner utstyrt med hjul, ruller, meier osv. eller anbrakt på støtter, vogner osv.).

For å kontrollere at motorhakker og jordfresere ikke medfører en uakseptabel risiko for
utsatte personer, skal produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet foreta
hensiktsmessige prøvinger av hver berørt maskintype, eller sørge for at slike prøvinger
blir foretatt.

3.1. Generelt

3.1.1. Definisjon

Med “fører” menes en kyndig operatør som er pålagt ansvaret for en maskins bevegelser.
Føreren kan befinne seg på maskinen eller bevege seg til fots ved siden av maskinen eller
fjernstyre maskinen (kabler, radio osv.).

3.1.2. Lys

Dersom motordrevne maskiner fra produsentens side er ment å brukes på mørke steder,
skal de være utstyrt med lysinnretninger som egner seg for det arbeidet som skal utføres,
uten at dette berører andre regler som måtte komme til anvendelse (veitrafikklovgivning,
navigasjonsregler osv.).

3.1.3. Konstruksjon av maskiner med sikte på håndtering

Ved håndtering av maskinen og/eller enkeltdeler av denne skal det ikke kunne oppstå
utilsiktede bevegelser eller farer som skyldes manglende stabilitet så lenge maskinen
og/eller delene håndteres i samsvar med produsentens anvisninger.

3.2. Arbeidsstasjoner

3.2.1. Førerplass

Førerplassen skal være slik konstruert at det er tatt tilbørlig hensyn til ergonomiske
prinsipper. Det kan være to eller flere førerplasser, og i slike tilfeller skal hver førerplass
være utstyrt med alle nødvendige betjeningsinnretninger. Når det finnes mer enn én fører-
plass, skal maskinen være slik konstruert at bruk av én av dem forhindrer bruk av de
øvrige, unntatt ved nødstopp. Utsynet fra førerplassen skal være slik at føreren kan
betjene maskinen og tilhørende redskaper uten at det oppstår fare for ham selv eller for
utsatte personer når maskin og redskaper brukes slik som forutsatt. Ved behov skal
passende innretninger avhjelpe farer som skyldes utilstrekkelig direkte utsyn.
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Maskinen skal være slik konstruert og bygd at det fra førerplassen ikke er noen fare for
at føreren og operatørene han har med seg på maskinen, kan komme i utilsiktet kontakt
med hjul eller belter.

Førerplassen må være slik konstruert og bygd at det ikke oppstår helsefare på grunn av
avgasser og/eller mangel på oksygen.

Førerplass for fører på maskinen skal være slik konstruert og bygd at den kan utstyres
med et førerhus dersom det er plass til det. I slike tilfeller skal det i førerhuset være avsatt
en plass for oppbevaring av de bruksanvisninger føreren og/eller operatørene har behov
for. Førerplassen skal være utstyrt med et egnet førerhus dersom føreren kan utsettes for
farer fra omgivelsene.

Dersom maskinen er utstyrt med førerhus, skal dette være slik konstruert, bygd og/eller
utstyrt at det sikrer føreren gode arbeidsforhold og vern mot eksisterende farer (f.eks.
utilstrekkelig oppvarming og ventilasjon, utilstrekkelig utsyn, for mye støy og vibrasjon,
fallende gjenstander, inntrengning av gjenstander, velt osv.). Utgangen skal gi mulighet til
rask rømning. Dessuten skal det finnes en nødutgang i en annen retning enn den vanlige
utgangen.

Førerhus og innredning må være laget av flammehemmende materialer.

3.2.2. Seter

På alle maskiner skal setet være slik formet at det gir føreren en stabil sittestilling, og ved
utformingen skal det være tatt tilbørlig hensyn til ergonomiske prinsipper.

Setet skal være slik konstruert at vibrasjonene som overføres til føreren, blir redusert til
lavest mulig nivå. Setefestene skal tåle alle påkjenninger de kan bli utsatt for, særlig ved
velt. Dersom det ikke finnes gulv under førerens føtter, skal føreren ha fotstøtter dekket
med sklisikkert materiale.

Dersom maskinen kan utstyres med veltevern, skal setet være utstyrt med sikkerhetsbelte
eller en tilsvarende innretning som holder føreren fast i setet uten å hemme bevegelsene
han må foreta av hensyn til styringen, eller eventuelle andre bevegelser forårsaket av
fjæringen.

3.2.3. Andre operatørplasser

Dersom det i bruksvilkårene er forutsatt at andre operatører enn føreren leilighetsvis
eller regelmessig transporteres med maskinen eller arbeider på denne, skal det sørges for
egnede plasser slik at transporten eller arbeidet kan skje uten fare, særlig fare for fall.

Dersom arbeidsforholdene tillater det, skal disse plassene være utstyrt med seter.

Dersom førerplassen skal utstyres med et førerhus, skal også de øvrige plassene beskyttes
mot de farene som har gjort det påkrevd å verne førerplassen.

3.3. Betjening

3.3.1. Betjeningsinnretninger

Føreren skal fra førerplassen kunne aktivere alle betjeningsinnretninger som er
nødvendige for å få maskinen til å fungere, med unntak av virkemåter som kan
igangsettes uten fare kun ved bruk av betjeningsinnretninger plassert på et annet sted enn
ved førerplassen. Dette unntaket får særlig anvendelse på andre arbeidsstasjoner enn
førerplassen som andre operatører enn føreren er pålagt ansvaret for, eller dersom det er
nødvendig for føreren å forlate førerplassen for at manøveren kan foretas uten fare.
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Dersom det finnes pedaler, skal disse være slik konstruert, bygd og plassert at føreren kan
betjene dem sikkert og med minimal fare for forveksling. De skal ha en sklisikker
overflate, og være lette å holde rene.

Dersom bruk av maskinens betjeningsinnretninger kan medføre farer, særlig farlige
bevegelser, skal maskinens betjeningsinnretninger, med unntak av innretninger som har
forhåndsinnstilte stillinger, gå tilbake til nøytral stilling så snart operatøren har sluppet
dem.

Når det gjelder maskiner montert på hjul, skal styreinnretningen være slik konstruert og
bygd at den demper virkningen av plutselige bevegelser i rattet eller styrestangen
forårsaket av støt mot styrehjulene.

Betjeningsinnretninger som blokkerer differensialsperren, skal være slik konstruert og
arrangert at sperren kan frigjøres når maskinen er i bevegelse.

Siste punktum i nr. 1.2.2 får ikke anvendelse på bevegelighetsfunksjonen.

3.3.2. Start og kjøring

Motordrevne maskiner med kjørende fører skal være slik utstyrt at uvedkommende
hindres i å starte motoren.

Styrt forflytning av motordrevne maskiner med fører på maskinen skal bare kunne
foretas dersom føreren er på betjeningsplassen.

Dersom maskinen må være utstyrt med innretninger som overstiger dens normale
klaringssone (f.eks. støtteben, utligger osv.) for å arbeide, skal føreren ha midler til å
kontrollere på en enkel måte, før han flytter maskinen, at disse innretningene står i en
bestemt stilling slik at forflytning kan skje uten fare.

Dette gjelder også alle andre deler som må stå i bestemte stillinger, om nødvendig være
låst i stilling, for at forflytning skal kunne skje uten fare.

Dersom tekniske og økonomiske hensyn gjør det mulig, skal forflytningen av maskinen
gjøres betinget av at ovennevnte deler står i en sikker stilling.

Maskinen skal ikke kunne settes i bevegelse mens motoren startes.

3.3.3. Nedbremsing og stopp

Med forbehold for veitrafikkbestemmelsene skal motordrevne maskiner og deres
tilhengere oppfylle krav til nedsetting av hastighet, stansing, bremsing og stillstand som
ivaretar sikkerheten ved alle forhold produsenten har forutsatt med hensyn til drift,
belastning og hastighet samt underlagets beskaffenhet og helling, og som tilsvarer
forholdene som opptrer ved normal bruk.

Det skal være mulig for fører å sette ned hastigheten på motordrevne maskiner og til å
stanse dem ved hjelp av en hovedinnretning. I den utstrekning det er nødvendig av
sikkerhetshensyn dersom hovedinnretningen svikter, eller i mangel av energi for å
aktivere den, skal det finnes en nødstoppemekanisme med helt uavhengige og lett
tilgjengelige betjeningsinnretninger som gjør det mulig å sette ned maskinens hastighet og
stanse den.

Dersom det er nødvendig av sikkerhetshensyn, skal det finnes en parkeringsinnretning
som holder en stillestående maskin i ro. Denne innretningen kan kombineres med en av
innretningene nevnt i annet ledd, forutsatt at den virker rent mekanisk.
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Fjernstyrte maskiner skal være slik konstruert og bygd at de stanser automatisk dersom
føreren mister kontrollen over dem.

Nr. 1.2.4 får ikke anvendelse på nedbremsings- og stoppfunksjonen.

3.3.4. Forflytning av maskiner betjent av gående fører

Motordrevne maskiner betjent av gående fører skal bare kunne bevege seg ved at den
relevante betjeningsinnretningen utsettes for vedvarende aktivering av føreren. Særlig
skal maskinen ikke kunne sette seg i bevegelse mens motoren startes.

Styresystemet for maskiner betjent av gående fører skal være slik konstruert at farer
forårsaket av at maskinen foretar en uventet bevegelse mot føreren, reduseres til et
minimum, særlig fare for at

a) føreren blir overkjørt,

b) føreren blir skadet av roterende verktøy.

Videre skal maskinens normale bevegelseshastighet være forenlig med førerens ganghastighet.

Når det gjelder maskiner som kan utstyres med roterende verktøy, skal det ikke være
mulig å aktivere verktøyet når maskinen er satt i revers, med mindre maskinen er i
bevegelse fordi verktøyet beveger seg. I sistnevnte tilfelle er det tilstrekkelig at maskinens
ryggehastighet ikke utsetter føreren for fare.

3.3.5. Svikt i styringskrets

Dersom maskinen er utstyrt med servostyring, skal svikt i energitilførselen til denne ikke
hindre at maskinen kan styres i den tiden det tar å stoppe den.

3.4. Vernetiltak mot mekaniske farer

3.4.1. Farer som skyldes utilsiktet bevegelse

Når en del av en maskin er blitt stoppet, skal en eventuell forskyvning fra stoppstillingen
som skyldes andre forhold enn aktivering av betjeningsinnretninger, være slik at den ikke
utgjør noen fare for utsatte personer.

Maskinen skal være slik konstruert og bygd, og om nødvendig anbrakt på et mobilt
underlag, at utilsiktede svingninger i maskinens tyngdepunkt når denne er i bevegelse,
ikke påvirker maskinens stabilitet eller utsetter strukturen for urimelige belastninger.

3.4.2. Farer som skyldes brudd under drift

Maskindeler som roterer med høy hastighet, og som til tross for de forholdsregler som er
tatt, likevel kan bli utsatt for brudd eller falle fra hverandre, skal være slik montert og
skjermet at splintene holdes tilbake ved brudd eller, dersom dette ikke er mulig, ikke kan
slynges i retning av førerplassen og/eller arbeidsstasjonene.

3.4.3. Farer som skyldes velt

Dersom det for en motordrevet maskin med fører på maskinen, eventuelt også med
operatører på maskinen, er risiko for velt, skal maskinen være konstruert og utstyrt med
festepunkter som gjør det mulig å utstyre den med veltevern (ROPS).

Veltevernet skal være slik at det sikrer føreren på maskinen, eventuelt også de kjørende
operatørene, et passende deformasjonsvolum (DLV) dersom maskinen velter.
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For å kontrollere at veltevernet er i samsvar med kravene fastsatt i annet ledd, må produ-
senten eller dennes representant etablert i Fellesskapet foreta hensiktsmessige prøvinger
for hver type veltevern som er aktuell, eller sørge for at slike prøvinger blir foretatt.

I tillegg skal følgende masseflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW være utstyrt
med veltevern:

— belte- eller hjullastere

— gravelastere

— beltetraktorer eller hjultraktorer

— skraper, selvlastende eller ikke

— veiskraper

— rammestyrte dumpere.

3.4.4. Farer som skyldes fallende gjenstander

Dersom det for en maskin med fører på maskinen, eventuelt også med operatører på
maskinen, eksisterer fare for fallende gjenstander eller materialer, skal maskinen, dersom
det er plass til det, være konstruert og utstyrt med festepunkter som gjør det mulig å
utstyre den med vern mot fallende gjenstander (FOPS).

Vernet skal være slik at det sikrer operatører på maskinen et passende deformasjons-
volum (DLV) dersom det faller ned gjenstander eller materialer.

For å kontrollere at vernet er i samsvar med kravene fastsatt i annet ledd, skal
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet foreta hensiktsmessige
prøvinger av hver type vern som er aktuell, eller sørge for at slike prøvinger blir foretatt.

3.4.5. Farer som skyldes atkomst

Innretninger for fastholding og støtte må være slik konstruert, bygd og innrettet at opera-
tørene bruker dem instinktivt og ikke benytter betjeningsinnretningene for dette
formålet.

3.4.6. Farer som skyldes slepeinnretninger

Alle maskiner som benyttes til å trekke eller er beregnet på å trekkes, skal være utstyrt
med slepe- eller koplingsinnretninger som er slik konstruert, bygd og anbrakt at tilkopling
og frakopling kan skje på en lett og sikker måte, og utilsiktet frakopling under bruk
hindres.

I den utstrekning belastningen på slepestaget krever det, skal slike maskiner være utstyrt
med en støtteinnretning som har en anleggsflate avpasset etter belastningen og
underlaget.

3.4.7. Farer som skyldes kraftoverføringen mellom motordrevet maskin (eller traktor) og tilkoplet
maskin

Drivaksler med universalledd som forbinder en motordrevet maskin (eller traktor) med
den tilkoplede maskinens første faste lager, skal være skjermet både ved den motordrevne
maskinen og ved den tilkoplede maskinen over hele akselens og de tilhørende universal-
leddenes lengde.
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På den motordrevne maskinen (eller traktoren) skal kraftuttaket som akselen er
tilkoplet, være beskyttet enten med en skjerm festet til den motordrevne maskinen (eller
traktoren) eller med en annen innretning som gir likeverdig beskyttelse.

På maskinen som trekkes, skal den inngående aksel være innkapslet i et vern festet til
maskinen.

Dersom transmisjonen benytter universalledd, skal det bare finnes dreiemomentbegrensere
eller frihjulskoplinger på den tilkoplede maskinens side. På universaldrivakselen skal det
i så fall angis hvordan monteringen skal skje.

Alle maskiner som trekkes, og hvis drift krever at det finnes en aksel som forbinder dem
med en motordrevet maskin eller en traktor, skal ha et system for festing av akselen som
er slik innrettet at akselen og det tilhørende vernet ikke skades ved kontakt med
underlaget eller en del av maskinen når maskinen er frakoplet.

Vernets ytre deler skal være slik konstruert, bygd og innrettet at de ikke kan rotere
sammen med akselen. Vernet skal dekke akselen helt opp til endene av de indre klørne
dersom det er brukt enkeltuniversalledd, og minst til midten av det eller de ytre
universalleddene dersom det er brukt såkalte vidvinklede universalledd.

Produsenter som har sørget for atkomst til arbeidsstasjoner nær akselen med
universalledd, skal påse at akselvern som beskrevet i sjette ledd ikke kan nyttes som trinn,
med mindre de er konstruert og bygd for slikt bruk.

3.4.8. Farer som skyldes bevegelige deler som overfører energi

Som unntak fra nr. 1.3.8. A er det i forbindelse med forbrenningsmotorer ikke nødvendig
at bevegelige vern som hindrer atkomst til bevegelige deler i motorrommet er utstyrt med
låseinnretninger, dersom de må åpnes ved hjelp av et verktøy eller en nøkkel eller en
betjeningsinnretning anbrakt på førerplassen, og dersom sistnevnte er innrettet i et helt
lukket førerhus med låsbar atkomst.

3.5. Vern mot annen fare

3.5.1. Farer som skyldes batterier

Batterikassen skal være slik bygd og anbrakt og batteriet slik installert at muligheten for
at elektrolytt slynges ut på operatøren reduseres til et minimum, også ved velt, og/eller
slik at dampansamlinger forhindres på steder hvor operatørene befinner seg.

Maskinen skal være slik konstruert og bygd at batteriet kan koples fra ved hjelp av en lett
tilgjengelig innretning beregnet på dette formål.

3.5.2. Brannfare

Avhengig av farene produsenten har forventet ved bruk, skal maskinen, dersom dens
dimensjoner tillater det,

— enten muliggjøre montering av lett tilgjengelige brannslokkingsapparater,

— eller være utstyrt med innebygde brannslokkingsanlegg.

3.5.3. Farer som skyldes utslipp av støv, gasser osv.

Dersom en slik fare er til stede, kan oppsamlingsutstyret fastsatt i nr 1.5.13 erstattes med
andre midler, for eksempel utfelling ved hjelp av vannoverrisling.
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Annet og tredje ledd i nr. 1.5.13 får ikke anvendelse dersom maskinens hovedfunksjon
består i å overrisle produkter.

3.6. Merking og varsling

3.6.1. Skilter og varselsignaler

Maskiner skal ha signalinnretninger og/eller instruksjonsskilter om bruk, innstilling og
vedlikehold der dette er nødvendig, for å sikre utsatte personers sikkerhet og helse.
Innretningene og skiltene skal være slik valgt, utformet og framstilt at de er klart synlige
og ikke kan slettes.

Uten å berøre kravene som må oppfylles ved kjøring på offentlig vei, skal maskiner med
fører på maskinen ha følgende utstyr:

— en lydsignalinnretning for å varsle utsatte personer,

— et lyssignalsystem som tar hensyn til forventede bruksforhold, f.eks. stopplys, ryggelys
og roterende blinklys. Det siste kravet får ikke anvendelse på maskiner som kun er
ment til arbeid under jorden og ikke drives med elektrisk energi.

Fjernstyrte maskiner som ved normale bruksforhold utsetter personer for risiko for å bli
klemt eller overkjørt, skal være utstyrt med egnet utstyr for å varsle om sine bevegelser,
eller med midler som beskytter utsatte personer mot slike farer. Det samme gjelder
maskiner hvis bruk medfører en systematisk gjentakelse av en framover- og en
bakoverrettet bevegelse i samme akse, dersom føreren ikke ser rett bakover.

Maskiner skal være slik konstruert at samtlige varslings- og signalinnretninger ikke kan
settes ut av drift samtidig ved et uhell. Dersom det er uomgjengelig nødvendig for sikker-
heten, skal slike innretninger være slik utstyrt at det er mulig å kontrollere at de er i god
stand, og operatøren skal kunne se om de faller ut av drift.

Dersom en maskins bevegelser eller dens tilkoplede utstyr medfører særlige farer, skal
maskinen være utstyrt med skilter med forbud mot å komme i nærheten av den når den
er i bruk; slike skilter skal kunne leses på tilstrekkelig lang avstand for å ivareta sikker-
heten til personer som må oppholde seg i maskinens nærhet.

3.6.2. Merking

Minstekravene fastsatt i nr. 1.7.3 må suppleres som følger:

— nominell effekt angitt i kW,

— masse, angitt i kg, for maskinen og dens vanligste utrustning, og eventuelt

— største tillatte trekkraft på trekkroken etter produsentens beregning, angitt i N,

— største tillatte vertikale belastning på trekkroken etter produsentens beregning,
angitt i N.

3.6.3. Bruksanvisning

I tillegg til minstekravene fastsatt i nr. 1.7.4 skal bruksanvisningen inneholde følgende
opplysninger:

a) når det gjelder vibrasjoner fra maskinen, enten den faktiske verdien eller en verdi som
er fastlagt på grunnlag av målinger foretatt på en tilsvarende maskin:
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— den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen armene utsettes
for, dersom denne verdien overstiger 2,5 m/s2; dersom verdien er mindre enn eller
lik 2,5 m/s2, skal dette angis,

— den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen som kroppen
(føtter eller sete) utsettes for, dersom denne verdien overstiger 0,5 m/s2; dersom
verdien er mindre enn eller lik 0,5 m/s2, skal dette angis.

Dersom harmoniserte standarder ikke får anvendelse, skal vibrasjonsdataene måles
ved bruk av den mest hensiktsmessige målemetoden for den aktuelle maskinen.

Produsenten skal angi maskinens driftsvilkår ved målingen og metodene som ble
anvendt ved målingene.

b) dersom en maskin har flere anvendelsesmuligheter avhengig av hva slags utstyr som
brukes, skal produsentene av en hovedmaskin som utskiftbart utstyr kan monteres på,
og produsenter av utskiftbart utstyr, gi de opplysningene som er nødvendige for at
utstyret kan monteres og brukes uten fare.

4. GRUNNLEGGENDE KRAV VEDRØRENDE SIKKERHET OG HELSE MED
HENBLIKK PÅ Å KOMPENSERE FOR SÆRLIGE FARER SOM SKYLDES
LØFTEOPERASJONER

En maskin som medfører farer som skyldes løfting - hovedsakelig fare for at lasten faller
ned, støter mot noe eller tipper som følge av håndteringen den utsettes for - skal være slik
konstruert og bygd at den oppfyller kravene nedenfor.

Farer som skyldes løfting, er særlig til stede når det gjelder maskiner konstruert for å flytte
enhetslaster og flyttingen medfører en høydeforskjell. Lasten kan bestå av gjenstander,
materialer eller varer.

4.1. Generelt

4.1.1. Definisjoner

a) “løfteredskaper”
komponenter eller utstyr som ikke er forbundet med maskinen, men anbrakt mellom
maskinen og lasten eller på lasten for å gripe denne,

b) “løse løfteredskaper”
tilbehør som nyttes til danning eller bruk av et stropperedskap, f.eks. øyekroker,
sjakler, ringer, øyebolter osv.,

c) “styrt last”
last som under hele flyttingen styres langs stive eller fleksible skinner som har en
posisjon bestemt av faste punkter,

d) “sikkerhetsfaktor”
det aritmetiske forhold mellom den belastning produsenten har garantert, som er den
maksimale belastning et utstyr, et redskap eller en maskin er i stand til å tåle, og den
største tillatte arbeidsbelastning som er angitt på henholdsvis utstyret, redskapet eller
maskinen,

e) “prøvingsfaktor”
det aritmetiske forhold mellom den belastning som nyttes ved statiske eller
dynamiske prøvinger av et utstyr, et redskap eller en maskin, og den største tillatte
arbeidsbelastning som er angitt på utstyret, redskapet eller maskinen,
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f) “statisk prøving”
en prøving som består i først å undersøke maskin eller løfteredskap og å utsette disse
for en kraft som tilsvarer den største tillatte arbeidsbelastning multiplisert med
faktoren for den relevante statiske prøvingen, og deretter, når kraften har sluttet å
virke, foreta ny inspeksjon av maskinen eller løfteredskapet for å forvisse seg om at
det ikke har skjedd noen skade,

g) “dynamisk prøving”
en prøving som består i å prøve maskinen ved alle mulige konfigurasjoner ved den
største tillatte arbeidsbelastning under hensyn til maskinens dynamiske atferd, for å
kontrollere at maskinen og sikkerhetselementene virker som de skal.

4.1.2. Vernetiltak mot mekanisk fare

4.1.2.1. F a r e r   s o m   s k y l d e s   m a n g l e n d e   s t a b i l i t e t

Maskinene skal være slik konstruert og bygd at den stabiliteten som kreves i nr. 1.3.1, er
til stede både når maskinene er i drift og når de ikke er i drift, herunder alle transport-,
monterings- og demonteringsfaser, ved forutsigelig svikt i komponentene og dessuten ved
prøvinger foretatt i samsvar med bruksanvisningen.

For dette formål skal produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet bruke
egnede kontrollmidler. Særlig i forbindelse med motordrevne industritrucker med en
løftehøyde som overstiger 1,80 m, skal produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet foreta en stabilitetsprøving på et prøvingsplan eller en lignende prøving for
hver aktuell trucktype, eller sørge for at slike prøvinger blir foretatt.

4.1.2.2. S t y r e-   o g   k j ø r e s k i n n e r

Maskinene skal være utstyrt med innretninger som virker på styre- og kjøreskinnene for
å hindre avsporing.

For det tilfelle at det likevel skulle forekomme avsporing til tross for slike innretninger,
eller at det skulle oppstå svikt i en styre- eller kjørekomponent, skal det være truffet tiltak
for å hindre at utstyr, komponenter eller last faller ned, eller at maskinen velter.

4.1.2.3. M e k a n i s k   s t y r k e

Maskiner, løfteredskaper og utskiftbare deler skal kunne tåle påkjenningene de blir utsatt
for, både når de er i bruk, og eventuelt når de ikke er i bruk, under de installasjons- og
driftsvilkår produsenten har forutsatt, og i alle relevante konfigurasjoner, eventuelt under
hensyn til virkningene av atmosfæriske forhold og av krefter utøvd av personer. Dette
kravet skal også tilfredsstilles under transport, montering og demontering.

Maskiner og løfteredskaper skal være slik konstruert og bygd at det ikke oppstår svikt
som følge av tretthet eller slitasje, den planlagte bruken tatt i betraktning.

De materialer som brukes, skal velges under hensyn til det arbeidsmiljøet produsenten har
forutsatt, særlig når det gjelder forhold som korrosjon, slitasje, støt, kaldskjørhet og aldring.

Maskiner og løfteredskaper skal være konstruert og bygd for å tåle overbelastning under
statiske prøvinger uten å få varige deformasjoner eller tydelige mangler.Ved beregningen
skal det tas hensyn til verdiene for den statiske prøvingsfaktoren, som velges ut fra
hensynet til å sikre et passende sikkerhetsnivå; faktoren har som regel følgende verdier:

a) manuelt betjente maskiner og løfteredskaper: 1,5,

b) andre maskiner: 1,25.
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Maskinene skal være konstruert og bygd for å tåle de dynamiske prøvingene som foretas
ved bruk av den største tillatte arbeidsbelastning multiplisert med den dynamiske
prøvingsfaktoren uten at det oppstår svikt. Denne faktoren velges ut fra hensynet til å
sikre et passende sikkerhetsnivå. Den er som regel lik 1,1.

De dynamiske prøvingene skal foretas på maskiner som er klare til å settes i drift under
normale bruksvilkår. Som regel skal prøvingene foretas ved de nominelle hastighetene
produsenten har fastsatt. Dersom maskinens styringskrets skulle muliggjøre en rekke
samtidige bevegelser (for eksempel rotasjon og flytting av lasten), må prøvingene foretas
ved de ugunstigste vilkårene, noe som normalt vil si at bevegelsene kombineres.

4.1.2.4. R e m s k i v e r, t r o m l e r, k j e d e r, k j e t t i n g e r   e l l e r   t a u

Remskiver, tromler og skiver skal ha en diameter som står i forhold til dimensjonene på
tauet eller kjedene og kjettingene de kan bli utstyrt med.

Tromler og skiver skal være slik konstruert, bygd og installert at tauene eller kjettingene
og kjedene de er utstyrt med, kan rulles opp uten å falle av.

Tau som brukes til direkte å løfte eller understøtte lasten, skal ikke ha spleisinger andre
steder enn i endefestene (spleisinger tolereres på anlegg som ut fra konstruksjonen er
ment å skulle endres regelmessig i samsvar med driftsbehovene). Komplette tau med
tilhørende taufester skal ha en sikkerhetsfaktor valgt for å sikre et passende sikkerhets-
nivå; denne faktoren er som regel lik fem.

Løftekjettinger skal ha en sikkerhetsfaktor valgt for å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå;
denne faktoren er som regel lik fire.

For å kontrollere at sikkerhetsfaktoren er forsvarlig, skal produsenten eller dennes
representant etablert i Fellesskapet foreta relevante prøvinger av hver kjetting- og
tautype som brukes direkte til løfting av last, og av taufestene, eller sørge for at slike
prøvinger blir foretatt.

4.1.2.5. L ø s e   l ø f t e r e d s k a p e r

Løfteredskaper skal være slik dimensjonert at det er tatt tilbørlig hensyn til tretthets- og
aldringsprosesser for et antall arbeidssykluser som er i samsvar med den forventede
levetiden som spesifisert i bruksvilkårene for et bestemt bruksområde.

Videre gjelder følgende:

a) sikkerhetsfaktoren for kombinasjonen metalltau/feste skal velges for å sikre et
passende sikkerhetsnivå. Denne faktoren er som regel lik fem. Det skal ikke være
spleisinger eller knuter på metalltauene, bortsett fra i endene,

b) dersom det nyttes kjettinger med sveisede ledd, må de være av typen med korte ledd.
Sikkerhetsfaktoren for kjettinger uansett type skal velges for å sikre et passende
sikkerhetsnivå; den er som regel lik fire,

c) sikkerhetsfaktoren for fibertau eller -stropper er avhengig av materiale, framstillings-
metode, dimensjoner og bruk. Den skal velges for å sikre et passende sikkerhetsnivå,
og er som regel lik sju, forutsatt at materialene som nyttes, er av meget god kvalitet,
og at framstillingsmetoden er avpasset etter de forventede bruksforholdene. Dersom
dette ikke skulle være tilfelle, skal faktoren som regel settes høyere for å sikre et
passende sikkerhetsnivå.

Fibertau og -stropper skal ikke ha knuter, sammenføyninger eller spleisinger på andre
steder enn i stroppens ender eller ved skjøten på en løftestropp uten ender,
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d) alle metallkomponenter som inngår i eller brukes sammen med en stropp, skal ha en
sikkerhetsfaktor valgt for å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå; denne faktoren er som
regel lik fire,

e) største tillatte arbeidsbelastning for et løfteskrev med flere deler fastsettes på
grunnlag av største tillatte arbeidsbelastning på den svakeste delen, antall deler og en
reduksjonsfaktor som avhenger av den måten løfteoperasjonen utføres på,

f) for å kontrollere at en passende sikkerhetsfaktor er nådd, skal produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet foreta relevante prøvinger av hver
komponenttype omhandlet i bokstav a), b), c) og d), eller sørge for at slike prøvinger
blir foretatt.

4.1.2.6. S t y r i n g   a v   b e v e g e l s e r

Innretninger for styring av bevegelser skal virke slik at maskinen de er installert på,
holdes i en sikker posisjon.

a) Maskinene skal være konstruert eller utstyrt med innretninger som holder enkelt-
delenes største utslag innenfor de spesifiserte grensene. Før disse innretningene
brukes, skal det ved behov gis et signal.

b) Når flere maskiner som er fast montert eller kjører på skinner, kan betjenes samtidig
med fare for sammenstøt, skal maskinene være slik konstruert og bygd at de kan
utstyres med mekanismer som gjør det mulig å avverge slik fare.

c) Maskinenes bevegelige deler skal være slik konstruert og bygd at lasten ikke
forskyver seg og skaper fare eller utilsiktet kommer i fritt fall, også ved delvis eller
total svikt i energitilførselen eller når operatøren slutter å bruke maskinen.

d) Ved normale driftsforhold må det ikke være mulig å senke lasten utelukkende ved
bruk av friksjonsbrems, unntatt når det gjelder maskiner som må betjenes på den
måten for å fungere.

e) Fanginnretninger skal være slik konstruert og bygd at lasten ikke kan falle ned
utilsiktet.

4.1.2.7. F a r e r   s o m   s k y l d e s   h å n d t e r i n g   a v   l a s t

Maskinenes førerplass skal være slik anbrakt at føreren er sikret maksimalt utsyn over de
bevegelsesforløp som deler i bevegelse har, for å unngå mulige sammenstøt med personer
eller utstyr eller andre maskiner som kan arbeide på samme tid, og som kan utgjøre en fare.

Fast monterte maskiner med styrt last må være konstruert og bygd for å hindre at utsatte
personer blir truffet av lasten eller motvekter.

4.1.2.8. F a r e r   s o m   s k y l d e s   l y n n e d s l a g

Dersom maskiner kan bli utsatt for lynnedslag under bruk, skal de være slik utstyrt at de
elektriske ladningene som derved oppstår, kan føres til jord.

4.2. Særskilte krav for maskiner som drives med annen energi enn muskelkraft

4.2.1. Betjening

4.2.1.1. F ø r e r p l a s s

Kravene fastsatt i nr. 3.2.1 får også anvendelse på stasjonære maskiner.
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4.2.1.2. F ø r e r s e t e

Kravene fastsatt i nr. 3.2.2 første og annet ledd og i nr. 3.2.3 får også anvendelse på
stasjonære maskiner.

4.2.1.3. B e t j e n i n g s i n n r e t n i n g e r

Innretninger som styrer maskinenes bevegelser eller utstyr, skal vende tilbake til nøytral
stilling så snart operatøren slipper dem. Når det gjelder delvise eller fullstendige
bevegelser hvor det ikke er fare for at lasten eller maskinen kan støte mot noe, kan det i
stedet for innretningene nevnt ovenfor benyttes betjeningsinnretninger som muliggjør
bevegelser med automatisk stopp på forhåndsvalgte nivåer uten at det kreves vedvarende
påvirkning fra operatørens side.

4.2.1.4. K o n t r o l l   m e d   b e l a s t n i n g

Maskiner med største tillatte arbeidsbelastning på minst 1000 kg eller et veltemoment på
minst 40 000 Nm skal være utstyrt med innretninger som varsler føreren og hindrer at
lasten foretar farlige bevegelser ved

— overbelastning av maskinen

— fordi største tillatte arbeidsbelastning overskrides, eller

— fordi momentene overskrides som følge av disse belastningene,

— overskridelse av momenter som kan medføre velt, særlig som følge av at lasten løftes.

4.2.2 Tau- og kabelbaner

Bæretau, trekktau eller bære-/trekktau skal strekkes med motvekter eller en innretning
som muliggjør kontinuerlig kontroll av strammingen.

4.2.3. Farer for utsatte personer. Atkomstmuligheter til førerplass og til servicepunkter

Maskiner med styrt last og maskiner hvor lastens støtter følger en klart definert bane, skal
være utstyrt med innretninger som hindrer at det oppstår farer for utsatte personer.

Maskiner som betjener fastlagte nivåer der maskinoperatørene har adgang til lasteplatt-
formen for å plassere eller sikre lasten, skal være konstruert og bygd med sikte på å
forhindre at lasteplattformen beveger seg ukontrollert, særlig under lasting på eller av.

4.2.4 Egnethet for formålet

Når en maskin markedsføres eller tas i bruk for første gang, skal produsenten eller dennes
representant etablert i Fellesskapet treffe passende tiltak, eller sørge for at det blir truffet
passende tiltak, for å sikre at løfteredskaper og maskiner som er klargjort for bruk, enten
de er manuelt eller mekanisk betjent, kan oppfylle sine fastsatte funksjoner på en sikker
måte. De nevnte tiltakene skal ta hensyn til statiske og dynamiske forhold ved maskinene.

Når maskinene ikke kan monteres i produsentens lokaler eller i lokalene til dennes
representant etablert i Fellesskapet, skal det treffes passende tiltak på bruksstedet. I
andre tilfeller kan slike tiltak treffes enten i produsentens lokaler eller på bruksstedet.

4.3. Merking

4.3.1. Kjettinger og tau

Hver lengde av en løftekjetting, et løftetau eller et løftebånd som ikke inngår i en montert
enhet, må være forsynt med et merke eller, dersom dette ikke er mulig, en plate eller en
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ring som ikke kan fjernes, og som angir navn og adresse til produsenten eller dennes
representant etablert i Fellesskapet, samt en henvisning til det relevante sertifikat.

Sertifikatet skal inneholde opplysningene som kreves i de harmoniserte standardene, eller
i mangel av slike standarder, minst følgende opplysninger:

— navnet til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,

— produsentens eller dennes representants adresse i Fellesskapet, alt etter hva som passer,

— en beskrivelse av kjettingen eller tauet med angivelse av:

— nominelle dimensjoner

— konstruksjon

— materialet det er framstilt av

— metallurgisk spesialbehandling materialet har gjennomgått

— anvendt standard i tilfelle det er foretatt prøving

— største tillatte belastning kjettingen eller tauet bør utsettes for i bruk. Et verdiområde
kan angis for fastsatte anvendelser.

4.3.2. Løfteredskaper

Alle løfteredskaper skal være påført følgende opplysninger:

— angivelse av produsenten,

— angivelse av materialet (f.eks. internasjonal klassifisering) når denne opplysningen er
nødvendig for å oppnå forenlige dimensjoner,

— angivelse av største tillatte arbeidsbelastning,

— CE-merket.

Når det gjelder redskap som omfatter komponenter som kabler eller tau og som det fysisk
sett er umulig å merke, skal opplysningene nevnt i første ledd være angitt på en plate eller
et annet middel og være forsvarlig festet til redskapet.

Opplysningene skal være leselige og anbrakt på et sted hvor de ikke vil forsvinne som
følge av bearbeiding, slitasje osv. eller forringe redskapets evne til å motstå påkjenninger.

4.3.3. Maskiner

I tillegg til minsteopplysningene fastsatt i nr. 1.7.3, skal hver maskin være påført opplys-
ninger om nominell last, slik angitt at de er godt leselige og ikke kan slettes:

i) i ukodet form og godt synlig på utstyret dersom maskinen har bare én mulig verdi,

ii) dersom den nominelle lasten avhenger av maskinens konfigurasjon, skal hver fører-
plass være utstyrt med et lasteskilt med opplysning om nominelle laster for hver
konfigurasjon, fortrinnsvis i form av diagrammer, eventuelt tabeller.

Maskiner utstyrt med lasteplattform med plass og atkomstmulighet for mennesker der
driften medfører fare for fall, skal være påført en klar advarsel som forbyr løfting av
personer. Advarselen skal være synlig på hvert sted der det er atkomst til plattformen.
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4.4. Bruksanvisning

4.4.1. Løfteredskaper

Hvert løfteredskap eller hvert kommersielt sett udelelige parti med løfteredskaper skal
følges av en bruksanvisning som minst skal inneholde følgende opplysninger:

— normale bruksvilkår,

— veiledning om bruk, montering og vedlikehold,

— bruksbegrensninger (særlig for redskaper som ikke er i stand til å oppfylle nr. 4.1.2.6
bokstav e)).

4.4.2. Maskiner

I tillegg til nr. 1.7.4 skal bruksanvisningen inneholde opplysninger om:

a) tekniske data for maskinen, særlig:

— om nødvendig, en gjengivelse av belastningstabellen beskrevet i nr. 4.3.3 ii),

— reaksjonskrefter i plattformer eller fester og tekniske data for kjørebaner,

— om nødvendig en oppgave over ballasten og angivelse av hvordan den skal plasseres,

b) innholdet i maskinens vedlikeholdsjournal, dersom den ikke leveres sammen med
maskinen,

c) råd om bruk, særlig for å bøte på operatørens mangel på visuell kontakt med lasten,

d) nødvendige instrukser for å foreta utprøvinger før første ibrukakting av maskiner som
hos produsenten ikke er montert i den konfigurasjonen de skal brukes i.

5. GRUNNLEGGENDE KRAV VEDRØRENDE SIKKERHET OG HELSE FOR
MASKINER BEREGNET PÅ ARBEID UNDER JORDEN

Maskiner beregnet på arbeid under jorden skal være slik konstruert og bygd at de
tilfredsstiller kravene angitt nedenfor.

5.1. Farer forbundet med manglende stabilitet

Kraftdrevne tunneltakavstivere skal være slik konstruert og bygd at de blir stående i riktig
stilling når de flyttes, og ikke glir ut før og mens de settes under trykk og etter at trykket
er fjernet. De må være utstyrt med fester for topplatene på de enkelte hydrauliske
gruveavstiverne.

5.2. Bevegelsesfrihet

Kraftdrevne tunneltakavstivere skal ikke hemme utsatte personers bevegelsesfrihet.

5.3. Lys

Kravene i nr. 1.1.4, tredje ledd kommer ikke til anvendelse.

5.4. Betjeningsinnretninger

Innretninger for akselerering og bremsing av maskiner som går på skinner, skal være
manuelle. Dødmannsknappen kan likevel være fotbetjent.
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Betjeningsinnretninger på kraftdrevne tunneltakavstivere skal være slik konstruert og
anbrakt at operatørene ved flytting av avstiverne skjermes av en avstiver som allerede er
på plass.Betjeningsinnretningene skal være sikret mot utilsiktet utløsing.

5.5. Stansing

Lokomotiver beregnet på å nyttes til arbeid under jorden, skal være utstyrt med en
dødmannsknapp som virker på kretsen som styrer maskinens bevegelser.

5.6. Brann

Annet strekpunkt i nr. 3.5.2 er ufravikelig for maskiner med meget brannfarlige deler.

Bremseanlegget i maskiner beregnet på bruk ved arbeid under jorden skal være slik
konstruert og bygd at det ikke framkaller gnister eller forårsaker brann.

Maskiner med varmekraftmotor som er beregnet på bruk ved arbeid under jorden, skal
utelukkende være utstyrt med forbrenningsmotorer som bruker drivstoff med lavt
damptrykk og som utelukker gnister av elektrisk opprinnelse.

5.7. Risiko forbundet med utslipp av støv, gasser osv.

Avgasser fra forbrenningsmotorer skal ikke ha utløp oppover.

6. GRUNNLEGGENDE KRAV VEDRØRENDE HELSE OG SIKKERHET MED
HENBLIKK PÅ Å UNNGÅ SÆRLIGE FARER VED LØFTING ELLER FLYTTING
AV PERSONER

Maskiner som innebærer særlige farer ved løfting eller flytting av personer, skal være
konstruert og bygd på en slik måte at de oppfyller kravene angitt nedenfor.

6.1. Generelt

6.1.1. Definisjon

I dette kapittel menes med “plattform” den innretning som personer løftes, senkes eller
flyttes ved hjelp av.

6.1.2. Mekanisk styrke

Sikkerhetsfaktorene definert i nr. 4 er utilstrekkelige for maskiner beregnet på løfting
eller flytting av personer, og må som en hovedregel fordobles. Gulvet i plattformen skal
være slik konstruert og bygd at arealet og styrken tilsvarer det største antall personer og
den største tillatte arbeidsbelastning som er fastsatt av produsenten.

6.1.3. Kontroll med belastning av innretninger som drives med annen energi enn muskelkraft

Kravene i nr. 4.2.1.4 gjelder uansett verdien for største tillatte arbeidsbelastning. Dette
kravet gjelder ikke for maskiner for hvilke produsenten kan påvise at det ikke fore-
kommer noen fare for overbelastning eller velting.

6.2. Betjeningsinnretninger

6.2.1. Dersom sikkerhetskrav ikke pålegger andre løsninger, skal følgende gjelde:

Plattformen skal som hovedregel være slik konstruert og bygd at personer som oppholder
seg inne i den, har tilgang til betjeningsinnretninger som styrer bevegelser oppover og
nedover og en eventuell flytting av plattformen horisontalt i forhold til maskinen.
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Disse betjeningsinnretningene skal kunne overstyre andre innretninger som styrer den
samme bevegelsen, med unntak av nødstoppinnretninger.

Betjeningsinnretningene for disse bevegelsene skal være holdeinnretninger, med unntak
av maskiner som betjener fastlagte nivåer.

6.2.2. Dersom en maskin for løfting eller flytting av personer kan flyttes sammen med
plattformen i en annen stilling enn hvilestillingen, skal maskinen være slik konstruert og
bygd at personen eller personene på plattformen har mulighet til å forhindre fare som
oppstår ved flyttingen av maskinen.

6.2.3. Maskiner for løfting eller flytting av personer skal være konstruert, bygd eller utstyrt på en
slik måte at det ikke oppstår fare dersom plattformen beveger seg med for stor hastighet.

6.3. Fare for at personer faller ned fra plattformen

6.3.1. Dersom tiltakene nevnt i nr. 1.1.15 ikke er tilstrekkelige, skal plattformene utstyres med
et antall fester som tilsvarer det antall personer som kan oppholde seg på plattformen, og
som er sterke nok til at personlig fallsikringsutstyr kan festes i dem.

6.3.2. Eventuelle luker i gulv eller tak eller sidedører skal åpne seg i en slik retning at det ikke
oppstår fare for fall dersom de åpnes uventet.

6.3.3. Maskiner for løfting eller flytting skal være slik konstruert og bygd at gulvet i plattformen
ikke heller så sterkt at det oppstår fare for at de som oppholder seg på den kan falle, heller
ikke når den er i bevegelse.

Gulvet skal være sklisikkert.

6.4. Farer for at plattformen skal falle ned eller velte

6.4.1. Maskiner for løfting eller flytting av personer skal være slik konstruert og bygd at platt-
formen ikke kan falle ned eller velte.

6.4.2. Akselerasjon og bremsing av plattformen eller dennes bæreinnretning, styrt av
operatøren eller utløst av en sikkerhetsinnretning når vilkårene for største tillatte
belastning og hastighet fastsattt av produsenten er overholdt, må ikke forårsake fare for
noen utsatt person.

6.5. Merking

Når det er nødvendig av sikkerhetshensyn, skal plattformen være påført de grunn-
leggende opplysninger som er relevante.
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VEDLEGG II

A. Innholdet i EF-erklæringen om samsvar for maskiner(1)

EF-erklæringen om samsvar skal inneholde følgende opplysninger:

— navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet(2),

— beskrivelse av maskinen(3),

— alle relevante bestemmelser maskinen oppfyller,

— eventuelt, navn og adresse til det meldte organ og nummer på EF-typeprøvingsserti-
fikatet,

— eventuelt, navn og adresse til det meldte organ som de tekniske konstruksjonsdataene
er sendt til i samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav c) første strekpunkt,

— eventuelt, navn og adresse til det meldte organ som har foretatt kontrollen omtalt i
artikkel 8 nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt,

— eventuelt, henvisning til de harmoniserte standardene,

— eventuelt, de nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner som har vært benyttet,

— angivelse av den person som har fått fullmakt til å undertegne på vegne av produsenten
eller dennes representant etablert i Fellesskapet.

B. Innholdet i erklæringen fra produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet
(artikkel 4 nr. 2)

Produsenterklæringen nevnt i artikkel 4 nr. 2 skal inneholde følgende opplysninger:

— navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,

— beskrivelse av maskinen eller maskindelene,

— eventuelt, navn og adresse til det meldte organ og nummer på EF-typeprøvingssertifikatet,

— eventuelt, navn og adresse til det meldte organ som de tekniske konstruksjonsdataene
er sendt til i samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav c) første strekpunkt,

— eventuelt, navn og adresse til det meldte organ som har foretatt kontrollen omtalt i
artikkel 8 nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt,

— eventuelt, henvisning til de harmoniserte standardene,

— opplysning om at det er forbudt å ta maskinen i bruk før maskinen den skal innføyes i,
er erklært å være i samsvar med bestemmelsene i direktivet,

— angivelse av den som har undertegnet.
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(1) Denne erklæringen skal utarbeides på samme språk som den opprinnelige bruksanvisningen (se vedlegg I nr. 1.7.4 bokstav
b)), og skal enten være skrevet på maskin eller med blokkskrift. Den skal være ledsaget av en oversettelse til et av
språkene i den staten der maskinen skal brukes. Denne oversettelsen skal foretas etter samme vilkår som oversettelsen
av bruksanvisningen.

(2) Forretningsnavn og fullstendig adresse. Representanter skal også oppgi produsentens forretningsnavn og adresse.

(3) Beskrivelse av maskinen (merke, type, serienummer osv.).



C. Innholdet i EF-erklæringen om samsvar for sikkerhetskomponenter som markedsføres
separat(1)

EF-erklæringen om samsvar skal inneholde følgende opplysninger:

— navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet(2),

— beskrivelse av sikkerhetskomponenten(3),

— den sikkerhetsfunksjon som komponenten skal fylle, dersom dette ikke går klart fram
av beskrivelsen,

— eventuelt, navn og adresse til det meldte organ og nummeret på EF-typeprøvings-
sertifikatet,

— eventuelt, navn og adresse til det meldte organ som de tekniske konstruksjonsdataene
er sendt til i samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav c) første strekpunkt,

— eventuelt, navn og adresse til det meldte organ som har utført kontrollen nevnt i artikkel
8 nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt,

— eventuelt, en henvisning til de harmoniserte standarder,

— eventuelt, en henvisning til de nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner,

— angivelse av den person som har fått fullmakt til å undertegne på vegne av produsenten
eller dennes representant etablert i Fellesskapet.

VEDLEGG III

CE-SAMSVARSMERKING

— CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene “CE” i følgende grafiske utforming:

— Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, må proporsjonene i illustrasjonen
ovenfor overholdes.

— De ulike delene som CE-merkingen består av, skal så langt mulig ha samme høyde og ikke
være under 5 mm. Dette minstemålet kan fravikes for små maskiner.
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VEDLEGG IV

MASKIN- OG SIKKERHETSKOMPONENTTYPER SOM ER UNDERLAGT
FRAMGANGSMÅTEN OMHANDLET I ARTIKKEL 8 NR. 2 BOKSTAV b) OG c)

A. Maskiner

1. Sirkelsager (med ett eller flere blad) til bearbeiding av tre og lignende materialer eller
til bearbeiding av kjøtt og lignende materialer.

1.1. Maskinsager med verktøy i fast stilling under arbeidet, med fast underlag med manuell
mating av arbeidsstykket eller med motordrevet mateinnretning som kan demonteres.

1.2. Maskinsager med verktøy i fast stilling under arbeidet og håndbetjent vippe- eller
rullebord.

1.3. Maskinsager med verktøy i fast stilling under arbeidet, med innebygd mekanisk
mateinnretning for arbeidsstykkene som skal bearbeides, med manuelt ilegg og/eller
uttak.

1.4. Sager med verktøy som er bevegelig under arbeidet, med mekanisk mateinnretning,
manuelt ilegg og/eller uttak.

2. Håndmatede avretterhøvler til bearbeiding av tre.

3. Tykkelseshøvler til høvling av én side med manuelt ilegg og/eller uttak til bearbeiding
av tre.

4. Båndsager med fast eller bevegelig bord og båndsager med bevegelig rullebord og
manuelt ilegg og/eller uttak til bearbeiding av tre og lignende materialer eller til
bearbeiding av kjøtt og lignende materialer.

5. Kombinasjonsmaskiner av typene nevnt i nr. 1 til 4 og i nr. 7 til bearbeiding av tre og
lignende materialer.

6. Håndmatede tappemaskiner med flere spindler til bearbeiding av tre.

7. Håndmatede fresemaskiner med loddrette spindler til bearbeiding av tre og lignende
materialer.

8. Bærbare motorkjedesager til bearbeiding av tre.

9. Presser, herunder kantpresser til kaldbearbeiding av metaller, med manuelt ilegg
og/eller uttak, hvis bevegelige deler kan ha en slaglengde på mer enn 6 mm og en
hastighet på over 30 mm/s.

10. Sprøyte- eller trykkstøpemaskiner for plast med manuelt ilegg og/eller uttak.

11. Sprøyte- eller trykkstøpemaskiner for gummi med manuelt ilegg og/eller uttak.

12. Maskiner beregnet på arbeid under jorden, av følgende typer:

— maskiner på skinner: lokomotiver og bremsevogner,

— hydrauliske tunneltakavstivere,

— forbrenningsmotorer som skal monteres på maskiner beregnet på arbeid under
jorden.
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13. Søppelbiler med manuell pålessing for innsamling av husholdningsavfall, utstyrt med
komprimeringsinnretning.

14. Vern og avtakbare driv med universalledd som beskrevet i nr. 3.4.7.

15. Billøftere.

16. Løfteinnretninger for personer som medfører fare for et loddrett fall på mer enn tre
meter.

17. Maskiner til produksjon av fyrverkeriprodukter.

B. Sikkerhetskomponenter

1. Elektro-følsomme innretninger for oppdaging av personer (lysgitter, matter med følere,
elektromagnetiske detektorer, osv.)

2. Logiske enheter som ivaretar sikkerhetsfunksjoner ved tohåndsbetjening.

3. Automatiske flyttbare skjermer for maskinene omhandlet i A nr. 9, 10 og 11.

4. Veltevern (ROPS).

5. Vern mot fallende gjenstander (FOPS).
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VEDLEGG V

EF- ERKLÆRINGEN OM SAMSVAR

I dette vedlegg menes med “maskiner” enten “maskiner” som definert i artikkel 1 nr. 2 eller
“sikkerhetskomponent” som definert i samme nummer.

1. EF-erklæringen om samsvar er den framgangsmåten som benyttes når produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet skal erklære at en markedsført maskin oppfyller
alle grunnleggende krav vedrørende sikkerhet og helse som gjelder for den.

2. Ved å undertegne EF-erklæringen om samsvar får produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet rett til å påføre maskinen CE-merking.

3. Før produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet utarbeider EF-erklæringen
om samsvar, skal vedkommende ha forvisset seg om og kunne garantere at dokumentasjonen
som er beskrevet nedenfor, er og fortsatt vil være tilgjengelig i deres lokaler til eventuell
kontroll:

a) tekniske konstruksjonsdata som omfatter:

— en sammenstillingstegning av maskinen sammen med tegninger av styringskretsene,

— fullstendige detaljtegninger vedlagt eventuelle beregninger, prøvingsresultater osv.
som er påkrevd for å kunne kontrollere at maskinen er i samsvar med grunnleggende
krav vedrørende sikkerhet og helse,

— en liste over:

— de grunnleggende krav i dette direktiv,

— standarder, og

— andre tekniske spesifikasjoner som ble brukt da maskinen ble konstruert,

— beskrivelse av de metoder som ble valgt for å forebygge de farer maskinen medfører,

— dersom han ønsker det, enhver teknisk rapport eller et ethvert sertifikat fra et
kompetent organ eller laboratorium(1),

— dersom han erklærer at maskinen er i samsvar med en harmonisert standard som
krever dette, enhver teknisk rapport med resultater av prøvinger som etter
produsentens valg er foretatt enten av ham selv eller av et kompetent organ eller
laboratorium(1),

— kopi av maskinens bruksanvisning,

b) ved serieproduksjon, de tiltak som vil bli gjennomført internt for å sikre at maskinen til
enhver tid vil være i samsvar med bestemmelsene i direktivet.

Produsenten skal foreta de prøvinger og undersøkelser av deler, tilbehør eller av hele
maskinen som er nødvendig for å avgjøre om den er slik konstruert og bygd at maskinen trygt
kan monteres og tas i bruk.

Dersom produsenten unnlater å legge fram dokumentasjonen etter at vedkommende
nasjonale myndigheter har framsatt en velbegrunnet anmodning, kan dette være tilstrekkelig
grunn til å tvile på at det antatte samsvar med kravene i direktivet foreligger.
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(1) Et organ eller laboratorium antas å være kompetent dersom det oppfyller vurderingskriteriene fastsatt i de aktuelle

harmoniserte standardene.



4. a) Det er ikke nødvendig at dokumentasjonen nevnt i nr. 3 ovenfor til enhver tid skal være
fysisk tilgjengelig, men det må være mulig å samle den og stille den til rådighet innen en
frist som står i rimelig forhold til dens betydning.

Den trenger ikke omfatte detaljerte planer eller andre utførlige opplysninger om
delsammenstillinger som er brukt til produksjon av maskinen, med mindre kjennskap til
disse er uunnværlig eller nødvendig for å kontrollere samsvaret med de grunnleggende
sikkerhetskravene.

b) Dokumentasjonen nevnt i nr. 3 ovenfor skal oppbevares og kunne stilles til rådighet for
vedkommende nasjonale myndigheter i minst 10 år fra den dag maskinen, eller i tilfelle
serieproduksjon, det siste eksemplaret av maskinen, ble produsert.

c) Bortsett fra bruksanvisningen skal dokumentasjonen nevnt i nr. 3 ovenfor utarbeides på
et av de offisielle språkene i Fellesskapet.
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VEDLEGG VI

EF-TYPEPRØVING

I dette vedlegg menes med “maskiner” enten “maskiner” som definert i artikkel 1 nr. 2 eller
“sikkerhetskomponent” som definert i samme nummer.

1. EF-typeprøving er den framgangsmåten hvorved et meldt organ konstaterer og bekrefter at et
eksemplar av en maskin tilfredsstiller de bestemmelsene i dette direktiv som gjelder for den.

2. Søknaden om EF-typeprøving for en modell av maskinen skal inngis av produsenten, eller av
dennes representant etablert i Fellesskapet, til ett enkelt meldt organ.

Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet, og
maskinens produksjonssted,

— tekniske konstruksjonsdata som minst skal omfatte:

— en sammenstillingstegning av maskinen sammen med tegninger av styringskretsene,

— fullstendige detaljtegninger vedlagt eventuelle beregninger, prøvingsresultater osv.
som er påkrevd for å kunne kontrollere at maskinen er i samsvar med de grunn-
leggende krav vedrørende sikkerhet og helse,

— beskrivelse av metodene som er valgt for å eliminere farene maskinen medfører og en
liste over de standarder som er brukt,

— et eksemplar av maskinens bruksanvisning,

— ved serieproduksjon, de tiltak som vil bli truffet internt for å sikre at maskinen til
enhver tid er i samsvar med bestemmelsene i direktivet.

Med søknaden skal følge en maskin som er representativ for den planlagte produksjon, eller
eventuelt opplysninger om hvor maskinen kan bli undersøkt.

Dokumentasjonen som er nevnt ovenfor, trenger ikke å omfatte detaljerte planer eller andre
utførlige opplysninger om delsammenstillinger brukt til å produsere maskinen, med mindre
kjennskap til disse er helt nødvendig for å kontrollere samsvar med de grunnleggende
sikkerhetskravene.

3. Det meldte organet skal foreta EF-typeprøvingen på den måten som er beskrevet nedenfor:

— det skal gjennomgå de tekniske konstruksjonsdataene for å fastslå om de oppfyller
kravene, og undersøke den maskinen som er framstilt eller stilt til dets rådighet,

— når maskinen undersøkes, skal organet

a) forvisse seg om at den er produsert i samsvar med de tekniske konstruksjonsdatene
og at den kan brukes sikkert under de forutsatte arbeidsforholdene,

b) kontrollere at de standarder som eventuelt er benyttet, har vært benyttet riktig,

c) foreta de nødvendige prøvinger og undersøkelser for å kontrollere at maskinen er i
samsvar med de grunnleggende krav vedrørende sikkerhet og helse som gjelder for den.

4. Dersom modellen tilfredsstiller de kravene som gjelder for den, skal organet utarbeide et EF-
typeprøvingssertifikat, som sendes søkeren. Sertifikatet skal inneholde konklusjonene fra under-
søkelsen, angi eventuelle vilkår som må være oppfylt før sertifikatet kan utstedes, og ledsages av
de beskrivelser og tegninger som er nødvendige for å identifisere det godkjente eksemplaret av
maskinen.

Kommisjonen og medlemsstatene og de andre meldte organene kan få kopi av sertifikatet,
og, på begrunnet anmodning, kopi av de tekniske konstruksjonsdataene og prøvings- og
undersøkelsesrapportene.
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5. Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal underrette det meldte
organet om alle endringer som er foretatt, selv mindre, eller som det er planer om å foreta,
på den maskinen som har tjent som modell. Det meldte organet skal undersøke disse
endringene og meddele produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet om EF-
typeprøvingssertifikatet fortsatt er gyldig.

6. Et organ som avslår å utstede et EF-typeprøvingssertifikat, skal underrette de andre meldte
organene om dette. Et organ som tilbakekaller et EF-typeprøvingssertifikat, skal underrette
den medlemsstaten som meldte det om dette. Denne skal underrette de andre medlems-
statene og Kommisjonen om dette og begrunne avgjørelsen.

7. Saksmappene og korrespondansen om framgangsmåten for EF-typeprøving skal utarbeides
på et av de offisielle språkene i medlemsstaten der det meldte organet er etablert, eller på et
språk den kan godta.

VEDLEGG VII

MINIMUMSKRITERIER SOM SKAL LEGGES TIL GRUNN
AV MEDLEMSSTATENE VED MELDING AV ORGANER

I dette vedlegg menes med “maskiner” enten “maskiner” som definert i artikkel 1 nr. 2 eller
“sikkerhetskomponent” som definert i samme nummer.

1. Organet, dets leder og personalet som skal utføre kontrollarbeidet, skal ikke være
konstruktør, produsent, leverandør eller montør av maskinene de skal kontrollere, og heller
ikke representant for noen av disse parter. De skal verken direkte eller som representanter
være engasjert i konstruksjon, bygging, markedsføring eller vedlikehold av maskinene. Dette
utelukker ikke muligheten for at produsenten og organet kan utveksle tekniske opplysninger.

2. Organet og dets personale skal utføre kontrollarbeidet med den største faglige integritet og
høyeste tekniske dyktighet, og skal ikke være utsatt for noen form for påtrykk og tilskyndelser,
særlig av økonomisk art, som kan påvirke dets vurdering eller resultatene av kontrollen, særlig
fra personer eller grupper av personer som har interesse av prøvingsresultatene.

3. Organet skal ha det nødvendige personale til rådighet, og skal ha de hjelpemidler som trengs for
å kunne utføre sine administrative og tekniske oppgaver i forbindelse med kontrollen på en
forsvarlig måte. Det skal også ha adgang til utstyr som er nødvendig for å foreta spesiell kontroll.

4. Det personale som har ansvar for kontrollen, skal ha:

— god teknisk og yrkesrettet opplæring,

— tilstrekkelig kjennskap til de krav som stilles til de prøvingene de foretar, og tilstrekkelig
erfaring med slike prøvinger,

— den ferdighet som kreves for å kunne utarbeide de sertifikater, protokoller og rapporter
som utgjør resultatet av de foretatte kontroller.

5. Kontrollpersonalets uhildethet skal være sikret. Dets avlønning skal ikke være avhengig av
antall prøvinger som blir foretatt eller av prøvingsresultatene.

6. Organet skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten påtar seg ansvaret i henhold til
nasjonal lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for prøvingen.

7. Organets personale har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger det får kjennskap til
under utførelsen av sitt arbeid (unntatt overfor vedkommende administrative myndigheter i
staten hvor det utøver sin virksomhet) innenfor rammen av dette direktiv eller enhver
internrettslig bestemmelse som gir det virkning.
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VEDLEGG VIII

Del A

Opphevede direktiver

(omhandlet i artikkel 14)

Direktiv 89/392/EØF med følgende endringer:

— direktiv 91/368/EØF: bare artikkel 1

— direktiv 93/44/EØF

— direktiv 93/68/EØF: bare artikkel 6

Del B

Liste over frister for innarbeiding og gjennomføring i nasjonal lovgivning

(omhandlet i artikkel 14)

Direktiv Innarbeidingsfrist Dato for gjennomføring

Direktiv 89/392/EØF (EFT L 183 1. januar 1992 Fra og med 1. januar 1993; for 
av 29.6.1989, s. 9) materialet nevnt i direktiv

86/295/EØF, 86/296/EØF og
86/663/EØF, fra og med 1. juli 1995(1)

Direktiv 91/368/EØF (EFT L 198 1. januar 1992 Fra og med 1. januar 1993
av 22.7.1991, s. 16)

Direktiv 93/44/EØF (EFT L 175 1. juli 1994 — Fra og med 1. januar 1995(2)
av 19.7.1993, s. 12) — Fra og med 1. januar 1994(2)

— artikkel 1 nr. 10, med unntak av 
bokstav a), b) og q)

— artikkel 1 nr. 11 bokstav a) og b)
— artikkel 1 nr. 12 bokstav c), d),

e) og f)

Direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 1. juli 1994 Fra og med 1. januar 1995(3)
av 30.8.1993, s. 1)

(1) For perioden fram til 31. desember 1994 bør medlemsstatene tillate at maskiner som er i samsvar med nasjonale forskrifter
gjeldende på deres territorium pr. 31. desember 1992 blir markedsført og tatt i bruk, med unntak for materiell omhandlet
i direktiv 86/295/EØF, 86/296/EØF og 86/663/EØF, der fristen utløper 31. desember 1995.

(2) For perioden fram til 31. desember 1996 skal medlemsstatene tillate at maskiner for løfting eller flytting av personer samt
sikkerhetskomponenter som er i samsvar med nasjonale forskrifter gjeldende på deres territorium pr. 14. juni 1993, blir
markedsført og tatt i bruk.

(3) Fram til 1. januar 1997 skal medlemsstatene tillate at produkter som er i samsvar med regler for merking som er gjeldende
før 1. januar 1995, blir markedsført og tatt i bruk.
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VEDLEGG IX

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 89/392/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 første ledd

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd

Artikkel 1 nr. 2 tredje ledd

Artikkel 1 nr. 2 fjerde ledd

Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 8 nr. 4a

Artikkel 8 nr. 5

Artikkel 8 nr. 6

Artikkel 8 nr. 7

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 13 nr. 4

—

—

—

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg III

Vedlegg IV

Vedlegg V

Vedlegg VI

Vedlegg VII

—

—
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Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a), første strekpunkt

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a), annet strekpunkt

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a), tredje strekpunkt

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 8 nr. 5

Artikkel 8 nr. 6

Artikkel 8 nr. 7

Artikkel 8 nr. 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 12

—

—

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 14

Artikkel 15

Artikkel 16

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg III

Vedlegg IV

Vedlegg V

Vedlegg VI

Vedlegg VII

Vedlegg VIII

Vedlegg IX



(1) EFT L 284 av 9.11.2000, s. 12, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av

9.11.2000, s. 99.

(2) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 53/1999 av 30. april 1999(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober
1998 om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del av
en forsikringsgruppe(2), skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IX etter nr. 12b (rådsdirektiv
91/674/EØF) skal nytt nr. 12c lyde:

“12c. 398 L 0078: Europaparlaments- og rådsdirektiv
98/78/EF av 27. oktober 1998 om utvidet tilsyn med
forsikringsforetak som er del av en forsikrings-
gruppe (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språk-
versjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 17. juli 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, 16. juli 1999.

23. 11. 2000 Nr. 55/160EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 95/1999

av 16. juli 1999

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

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/55/05



Nr. 55/161 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap, særlig artikkel 57 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 B(3)
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om
samordning av lover og forskrifter om adgang til å
starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring
med unntak av livsforsikring(4) og første rådsdirektiv
79/267/EØF av 5. mars 1979 om samordning av lover
og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksom-
het innen direkte livsforsikring(5), pålegges forsikrings-
foretakene å ha til rådighet en solvensmargin.

2) I henhold til rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992
om samordning av lover og forskrifter om direkte
forsikring med unntak av livsforsikring og om endring
av direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje
direktiv om annen forsikring enn livsforsikring)(6) og
rådsdirektiv 92/96/EØF av 10. november 1992 om
samordning av lover og forskrifter om direkte livsfor-
sikring og om endring av direktiv 79/267/EØF og
90/619/EØF (tredje livsforsikringsdirektiv)(7) er

adgangen til å starte og utøve forsikringsvirksomhet
betinget av en enkelt offentlig tillatelse som utstedes
av myndighetene i den medlemsstat der forsikrings-
foretaket har sitt forretningskontor (hjemstaten).
Denne tillatelsen gir foretaket mulighet til å drive
virksomhet overalt i Fellesskapet, enten etter reglene
om etableringsadgang eller etter reglene om adgang til
å yte tjenester. Det påligger vedkommende myndig-
heter i hjemstaten å sikre tilsyn med forsikringsfore-
takets økonomiske soliditet, særlig foretakets solvens.

3) Tiltak med hensyn til utvidet tilsyn med forsikrings-
foretak som er del av en forsikringsgruppe, bør gjøre
det mulig for myndighetene som er pålagt å føre
tilsyn med et forsikringsforetak å danne seg et mer
fullstendig bilde av foretakets økonomiske situasjon.
Et slikt utvidet tilsyn bør omfatte visse foretak som
det i dag ikke føres tilsyn med i henhold til felles-
skapsdirektiver. Dette direktiv innebærer ikke på
noen måte at medlemsstatene pålegges å føre tilsyn
med hvert enkelt av disse foretakene.

4) På et felles forsikringsmarked er forsikringsfore-
takene i direkte konkurranse med hverandre, og
reglene for kapitalkrav bør derfor være ensartede.
For dette formål bør kriteriene som anvendes for å
fastsette utvidet tilsyn ikke vedtas av medlems-
statene alene. Fellesskapets interesser ivaretas best
ved at det vedtas felles grunnleggende normer, fordi
konkurransevridning unngås. Det er viktig å fjerne
visse forskjeller i medlemsstatenes nasjonale lovgiv-
ning når det gjelder tilsyn med forsikringsforetak
som er del av en forsikringsgruppe.

5) Den vedtatte framgangsmåten består i å gjennom-
føre en grunnleggende, nødvendig og tilstrekkelig
harmonisering for å oppnå en gjensidig aner-
kjennelse av tilsynsordningene på dette området.
Dette direktiv har særlig til formål å ivareta de
forsikredes interesser.

6) Visse bestemmelser i dette direktiv definerer minste-
standarder. Hjemstaten kan vedta strengere regler
for forsikringsforetak som har fått tillatelse av sine
egne vedkommende myndigheter.

7) I dette direktiv fastsettes utvidet tilsyn med ethvert
forsikringsforetak som er et deltakende foretak i
minst ett forsikringsforetak, et gjenforsikringsforetak
eller et forsikringsforetak i en tredjestat samt utvidet

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/78/EF

av 27. oktober 1998

om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del av en forsikringsgruppe(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/1999 av 16. juli 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT C 341 av 19.12.1995, s. 16 og EFT C 108 av 7.4.1998, s. 48.

(2) EFT C 174 av 17.6.1996, s. 16.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 1997 (EFT C 339 av

10.11.1997, s. 130), Rådets felles holdning av 30. mars 1998 (EFT C 204

av 30.6.1998, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 16. september

1998 (EFT C 313 av 12.10.1998). Rådsbeslutning av 13. oktober 1998.

(4) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3. Direktivet sist endret ved direktiv

95/26/EF (EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7).

(5) EFT L 63 av 13.3.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv

95/26/EF.

(6) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1. Direktivet endret ved direktiv 95/26/EF.

(7) EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1. Direktivet endret ved direktiv 95/26/EF.



tilsyn i henhold til ulike regler for ethvert forsikrings-
foretak der hovedforetaket er et forsikringsholding-
selskap, et gjenforsikringsforetak, et forsikrings-
foretak i en tredjestat eller et blandet forsikrings-
holdingselskap. Vedkommende myndigheters tilsyn
med hvert enkelt forsikringsforetak forblir det grunn-
leggende prinsippet for tilsyn med forsikringsforetak.

8) Det er nødvendig å beregne en justert solvens for
forsikringsforetak som er del av en forsikrings-
gruppe. Vedkommende myndigheter i Fellesskapet
benytter ulike framgangsmåter for å vurdere hvilke
virkninger et forsikringsforetaks deltaking i en
forsikringsgruppe har på foretakets økonomiske
situasjon. I dette direktiv beskrives tre metoder for
slik beregning. Det er et akseptert prinsipp at disse
metodene er likeverdige med henblikk på tilsyn.

9) Solvensen til et forsikringsforetak som er et under-
foretak av et forsikringsholdingselskap, et gjenfor-
sikringsforetak eller et forsikringsforetak i en tredje-
stat, kan bli påvirket av de økonomiske midlene til
gruppen forsikringsforetaket er del av, og av
fordelingen av de økonomiske midlene innenfor
gruppen. Vedkommende myndigheter bør gis mulig-
het til å føre utvidet tilsyn og treffe egnede tiltak
overfor forsikringsforetaket dersom dets solvens er
svak eller risikerer å svekkes.

10) Vedkommende myndigheter bør ha tilgang til alle
opplysninger som er relevante for å kunne føre
utvidet tilsyn. Det bør opprettes et samarbeid
mellom myndighetene som har ansvar for tilsyn med
forsikringsselskaper samt mellom disse myndig-
hetene og myndighetene som har ansvar for å føre
tilsyn med andre finanssektorer.

11) Transaksjoner innenfor en gruppe kan påvirke et
forsikringsforetaks økonomiske situasjon. Vedkom-
mende myndigheter bør kunne føre overordnet
tilsyn med visse typer av slike transaksjoner innenfor
gruppen, og treffe egnede tiltak overfor forsikrings-
foretaket dersom dets solvens er svak eller risikerer
å svekkes —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) “forsikringsforetak”: et foretak som har fått offentlig
tillatelse i samsvar med artikkel 6 i direktiv
73/239/EØF eller artikkel 6 i direktiv 79/267/EØF,

b) “forsikringsforetak i en tredjestat”: et foretak som
dersom det hadde forretningskontor i Fellesskapet,
skulle ha hatt tillatelse i samsvar med artikkel 6 i
direktiv 73/239/EØF eller artikkel 6 i direktiv
79/267/EØF,

c) “gjenforsikringsforetak”: et foretak som ikke er et
forsikringsforetak eller et forsikringsforetak i en
tredjestat, og som har som hovedvirksomhet å overta
risikoer avgitt av et forsikringsforetak, et forsikrings-
foretak i en tredjestat eller andre gjenforsikrings-
foretak,

d) “hovedforetak”: et hovedforetak i henhold til artikkel
1 i direktiv 83/349/EØF(1) samt ethvert foretak som
etter vedkommende myndigheters oppfatning faktisk
har dominerende innflytelse på et annet foretak,

e) “underforetak”: et underforetak i henhold til artikkel
1 i direktiv 83/349/EØF samt ethvert foretak som et
hovedforetak etter vedkommende myndigheters
oppfatning faktisk har en dominerende innflytelse på.
Ethvert underforetak av et underforetak skal også
anses som et datterforetak av det hovedforetak som
disse foretakene hører under,

f) “kapitalinteresse”: en kapitalinteresse i henhold til
artikkel 17 første punktum i direktiv 78/660/EØF(2)
eller det å ha, direkte eller indirekte, 20 % eller mer av
stemmerettene eller kapitalen i et foretak,

g) “deltakende foretak”: et foretak som enten er et
hovedforetak eller et annet foretak som har en
kapitalinteresse,

h) “tilknyttet foretak”: et foretak som enten er et datter-
foretak eller et annet foretak der en kapitalinteresse
besittes,

i) “forsikringsholdingselskap”: et hovedforetak som har
som hovedvirksomhet å erverve og besitte kapital-
interesser i underforetak når disse underforetakene
utelukkende eller hovedsakelig er forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak eller forsikringsforetak i
tredjestater, og når minst ett av disse underforetakene
er et forsikringsforetak,

j) “blandet forsikringsholdingselskap”: et hovedforetak
som ikke er et forsikringsforetak, et forsikringsforetak
i en tredjestat, et gjenforsikringsforetak eller et
forsikringsholdingselskap, og som har minst ett
forsikringsforetak blant sine underforetak,
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(1) Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i
traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte
regnskaper (EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1). Direktivet sist endret ved
tiltredelsesakten av 1994.

(2) Fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i
traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for
visse selskapsformer (EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11). Direktivet sist
endret ved tiltredelsesakten av 1994.



k) “vedkommende myndigheter”: de nasjonale myndig-
heter som i henhold til lov eller forskrift har myndig-
het til å føre tilsyn med forsikringsforetakene.

Artikkel 2

Anvendelse av utvidet tilsyn på forsikringsforetak

1. I tillegg til bestemmelsene i direktiv 73/239/EØF og
79/267/EØF som fastsetter regler for tilsyn med
forsikringsforetak, skal medlemsstatene fastsette et
utvidet tilsyn med ethvert forsikringsforetak som er et
deltakende foretak i minst ett forsikringsforetak, gjen-
forsikringsforetak eller forsikringsforetak i en tredjestat,
som foreskrevet i artikkel 5, 6, 8 og 9.

2. Ethvert forsikringsforetak som har som hovedfore-
tak et forsikringsholdingselskap, et gjenforsikringsforetak
eller et forsikringsforetak i en tredjestat, skal underlegges
utvidet tilsyn som foreskrevet i artikkel 5 nr. 2 og i artikkel
6, 8 og 10.

3. Ethvert forsikringsforetak som har som hovedfore-
tak et blandet forsikringsholdingselskap, skal underlegges
utvidet tilsyn som foreskrevet i artikkel 5 nr. 2, artikkel 6
og artikkel 8.

Artikkel 3

Det utvidede tilsynets omfang

1. Føring av utvidet tilsyn i samsvar med artikkel 2
medfører ikke på noen måte at medlemsstatene pålegges
å føre tilsyn med det enkelte forsikringsforetak i en tredje-
stat, forsikringsholdingselskap, blandede forsikrings-
holdingselskap eller gjenforsikringsforetak.

2. Det utvidede tilsynet skal omfatte:

— forsikringsforetakets tilknyttede foretak,

— forsikringsforetakets deltakende foretak,

— tilknyttede foretak av et forsikringsforetaks
deltakende foretak

som nevnt i artikkel 5, 6, 8, 9 og 10.

3. Medlemsstatene kan vedta at utvidet tilsyn som
nevnt i artikkel 2 ikke skal omfatte foretak med
forretningskontor i en tredjestat der det er rettslige
hindringer for overføring av de nødvendige opplysninger,
med forbehold for bestemmelsene i vedlegg I punkt 2.5 og
vedlegg II punkt 4.

I tillegg kan vedkommende myndigheter som har ansvar
for å føre utvidet tilsyn, i hvert enkelt tilfelle vedta at et
foretak ikke skal omfattes av det utvidede tilsynet nevnt i
artikkel 2 i følgende tilfeller:

— dersom det berørte foretaket er av underordnet
betydning sett ut fra formålene med det utvidede
tilsynet med forsikringsforetak,

— dersom det ut fra formålene med det utvidede
tilsynet med forsikringsforetak ville være uhensikts-
messig eller villedende å ta med foretakets
økonomiske situasjon.

Artikkel 4

Vedkommende myndigheter med ansvar for å føre
utvidet tilsyn

1. Det utvidede tilsynet skal føres av vedkommende
myndigheter i medlemsstaten der forsikringsforetaket har
fått offentlig tillatelse i samsvar med artikkel 6 i direktiv
73/239/EØF eller artikkel 6 i direktiv 79/267/EØF.

2. Dersom forsikringsforetak som er godkjent i to eller
flere medlemsstater har samme forsikringsholdingselskap,
gjenforsikringsforetak, forsikringsforetak i en tredjestat
eller blandede forsikringsholdingselskap som hovedfore-
tak, kan vedkommende myndigheter i de berørte
medlemsstater bli enige om hvem av dem som skal ha
ansvar for det utvidede tilsynet.

3. Dersom en medlemsstat har flere enn én vedkom-
mende myndighet som skal føre tilsyn med forsikrings-
foretak og gjenforsikringsforetak, skal denne medlems-
staten treffe de nødvendige tiltak for å samordne disse
myndighetene.

Artikkel 5

Opplysningenes tilgjengelighet og kvalitet

1. Medlemsstatene skal pålegge vedkommende
myndigheter å kreve at ethvert forsikringsforetak som er
underlagt utvidet tilsyn har egnede prosedyrer for intern-
kontroll med produksjon av data og opplysninger som er
nødvendige for å føre utvidet tilsyn.

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for
å sikre at det innenfor deres myndighetsområde ikke er
rettslige hindringer for at foretak som er underlagt utvidet
tilsyn, eller deres tilknyttede eller deltakende foretak, kan
utveksle opplysninger som er nødvendige for å føre det
utvidede tilsynet.

Artikkel 6

Tilgang til opplysninger

1. Medlemsstatene skal fastsette at deres vedkommende
myndigheter med ansvar for å føre utvidet tilsyn, har
tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for å føre
tilsyn med et forsikringsforetak som er underlagt utvidet
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tilsyn. Vedkommende myndigheter kan henvende seg
direkte til de berørte foretakene nevnt i artikkel 3 nr. 2 for
å innhente de nødvendige opplysninger bare dersom de
har bedt forsikringsforetaket om å få opplysningene og
disse ikke er utlevert.

2. Medlemsstatene skal fastsette at deres vedkommende
myndigheter selv eller gjennom bemyndigede personer
kan foreta stedlig kontroll på deres territorium av
opplysningene nevnt i nr. 1 hos:

— forsikringsforetaket som er underlagt utvidet tilsyn,

— dette forsikringsforetakets underforetak,

— dette forsikringsforetakets hovedforetak,

— underforetak av dette forsikringsforetakets hoved-
foretak.

3. Dersom vedkommende myndigheter i en medlems-
stat i forbindelse med anvendelsen av denne artikkel og i
særlige tilfeller ønsker å kontrollere viktige opplysninger
om et foretak som befinner seg i en annen medlemsstat, og
som er et tilknyttet forsikringsforetak, et underforetak, et
hovedforetak eller et underforetak av et hovedforetak for
det forsikringsforetaket som er underlagt utvidet tilsyn,
skal de anmode vedkommende myndigheter i den andre
medlemsstaten om at kontrollen foretas. Myndighetene
som har mottatt anmodningen skal innenfor rammene av
sin myndighet etterkomme den, enten ved å foreta
kontrollen selv, ved å tillate myndighetene som har
framsatt anmodningen å foreta kontrollen, eller ved å
tillate en revisor eller annen sakkyndig å foreta den.

Artikkel 7

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter

1. Dersom forsikringsforetakene er direkte eller
indirekte tilknyttet hverandre eller har et felles
deltakende foretak og er etablert i ulike medlemsstater,
skal vedkommende myndigheter i hver medlemsstat på
anmodning utveksle alle relevante opplysninger som kan
gjøre det mulig eller lettere å føre tilsyn innenfor rammen
av dette direktiv, og på eget initiativ oversende alle
opplysninger de anser som viktige for de øvrige
vedkommende myndigheter.

2. Dersom et forsikringsforetak og enten en kreditt-
institusjon i henhold til direktiv 77/780/EØF(1) eller et
investeringsforetak i henhold til direktiv 93/22/EØF(2)

eller begge er direkte eller indirekte tilknyttet hverandre
eller har et felles deltakende foretak, skal vedkommende
myndigheter og de myndigheter som fører det offentlige
tilsyn med de andre foretakene, samarbeide nært. Med
forbehold for deres respektive myndighet, skal disse
myndighetene utveksle alle opplysninger som kan lette
utførelsen av deres oppgaver, særlig innenfor rammen av
dette direktiv.

3. Opplysninger mottatt i henhold til bestemmelsene i
dette direktiv, og særlig utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter som fastsatt i dette
direktiv, er underlagt taushetsplikt som beskrevet i
artikkel 16 i direktiv 92/49/EØF og artikkel 15 i direktiv
92/96/EØF.

Artikkel 8

Transaksjoner innenfor en gruppe

1. Medlemsstatene skal pålegge vedkommende
myndigheter å føre overordnet tilsyn med transaksjoner
mellom:

a) et forsikringsforetak og

i) et tilknyttet foretak av forsikringsforetaket,

ii) et deltakende foretak i forsikringsforetaket,

iii) et tilknyttet foretak av et deltakende foretak i
forsikringsforetaket,

b) et forsikringsforetak og en fysisk person som har en
kapitalinteresse i

i) forsikringsforetaket eller et av dets tilknyttede
foretak,

ii) et deltakende foretak i forsikringsforetaket,

iii) et tilknyttet foretak av et deltakende foretak i
forsikringsforetaket.

Disse transaksjonene omfatter særlig:

— lån,

— garantier og transaksjoner utenom balansen,

— elementer som kan inngå i solvensmarginen,

— investeringer,

— gjenforsikringstransaksjoner,

— avtaler om kostnadsfordeling.
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(1) Første rådsdirektiv 77/780/EØF av 12. desember 1977 om samordning
av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet som
kredittinstitusjon (EFT L 322 av 17.12.1997, s. 30). Direktivet sist
endret ved direktiv 96/13/EF (EFT L 66 av 16.3.1996, s. 15).

(2) Rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om investeringstjenester i
forbindelse med verdipapirer (EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27). Direktivet
sist endret ved direktiv 97/9/EF (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22).



2. For dette formål skal medlemsstatene kreve at
forsikringsforetakene minst én gang i året melder til
vedkommende myndigheter de viktigste transaksjonene
som nevnt i nr. 1.

Dersom det på grunnlag av disse opplysningene viser seg
at forsikringsforetakets solvens er svak eller risikerer å
svekkes, skal vedkommende myndighet treffe egnede
tiltak overfor forsikringsforetaket.

Artikkel 9

Justert solvenskrav

1. I tilfellet nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal medlemsstatene
kreve at det foretas en beregning av justert solvens i
samsvar med vedlegg I.

2. Tilknyttede foretak, deltakende foretak og tilknyttede
foretak av et deltakende foretak skal omfattes av
beregningen nevnt i nr. 1.

3. Dersom beregningen nevnt i nr. 1 viser at den
justerte solvensen er negativ, skal vedkommende myndig-
heter treffe egnede tiltak overfor det berørte forsikrings-
foretak.

Artikkel 10

Gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og
forsikringsforetak i en tredjestat

1. I tilfellet nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal medlemsstatene
kreve at metoden for utvidet tilsyn i samsvar med vedlegg
II anvendes.

2. I tilfellet nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal beregningen
omfatte alle tilknyttede foretak av forsikringsholding-
selskapet, gjenforsikringsforetaket eller forsikringsfore-
taket i en tredjestat, etter framgangsmåten fastsatt i
vedlegg II.

3. Dersom vedkommende myndigheter på grunnlag av
nevnte beregning forstår at solvensen i et forsikrings-
foretak som er et underforetak av et forsikringsholding-
selskap, gjenforsikringsforetak eller forsikringsforetak i en
tredjestat er svak eller risikerer å svekkes, skal de treffe de
nødvendige tiltak overfor dette forsikringsforetaket.

Artikkel 11

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
5. juni 2000. De skal umiddelbart underrette Kommi-
sjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal fastsette at bestemmelsene i nr.
1 skal få anvendelse første gang på tilsynet med regn-
skapene for regnskapsåret som begynner 1. januar 2001
eller i løpet av dette kalenderåret.

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

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen
teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som
de vedtar på det området dette direktiv om-handler.

5. Senest 1. januar 2006 skal Kommisjonen framlegge
for Forsikringskomiteen en rapport om gjennomføringen
av dette direktiv og eventuelt om behovet for ytterligere
harmonisering.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 27. oktober 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. GIL-ROBLES E. HOSTASCH

President Formann
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VEDLEGG I

BEREGNING AV JUSTERT SOLVENS FOR FORSIKRINGSFORETAK

1. VALG AV BEREGNINGSMETODE OG ALMINNELIGE PRINSIPPER

A. Medlemsstatene skal fastsette at beregningen av justert solvens for forsikringsforetak som
er nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal foretas etter en av metodene beskrevet i nr. 3. En medlems-
stat kan imidlertid fastsette at vedkommende myndigheter kan tillate eller pålegge
anvendelsen av en annen av metodene nevnt i nr. 3 enn den som medlemsstaten har valgt.

B. Forholdsmessighet

Beregningen av justert solvens for et forsikringsforetak skal omfatte den forholds-
messige andelen som det deltakende foretak besitter i sine tilknyttede foretak.

Med “forholdsmessig andel” menes enten, dersom metode 1 eller 2 beskrevet i nr. 3
benyttes, den andelen av den tegnede kapitalen som direkte eller indirekte besittes av
det deltakende foretak, eller, dersom metode 3 beskrevet i nr. 3 benyttes, de prosent-
deler som benyttes ved utarbeidingen av de konsoliderte regnskapene.

Dersom det tilknyttede foretak er et underforetak som har et solvensunderskudd, skal
imidlertid datterforetakets samlede solvensunderskudd medregnes uansett hvilken
metode som benyttes.

Dersom vedkommende myndigheter mener at ansvaret til hovedforetaket som har en
kapitalandel strengt og entydig er begrenset til denne kapitalandelen, kan disse
vedkommende myndigheter imidlertid tillate at underforetakets solvensunderskudd
medregnes på et forholdsmessig grunnlag.

C. Utelukkelse av dobbel anvendelse av solvensmarginelementer

C.1. Alminnelig behandling av solvensmarginelementer

Uansett hvilken metode som benyttes for å beregne den justerte solvensen for et
forsikringsforetak, skal dobbel anvendelse av elementer som kan inngå i solvens-
marginen for de ulike forsikringsforetakene som er med i denne beregningen, utelukkes.

For dette formål skal følgende beløp utelukkes ved beregningen av justert solvens for et
forsikringsforetak, dersom metodene beskrevet i nr. 3 ikke fastsetter det:

— verdien av ethvert av dette forsikringsforetakets aktiva som utgjør finansieringen
av elementer som kan inngå i solvensmarginen for et av foretakets tilknyttede
forsikringsforetak,

— verdien av ethvert av dette forsikringsforetakets tilknyttede forsikringsforetaks
aktiva som utgjør finansieringen av elementer som kan inngå i solvensmarginen for
dette forsikringsforetaket,

— verdien av ethvert av dette forsikringsforetakets tilknyttede forsikringsforetaks
aktiva som utgjør finansieringen av elementer som kan inngå i solvensmarginen for
ethvert annet tilknyttet forsikringsforetak av dette forsikringsforetaket.

C.2. Behandling av visse elementer

Med forbehold for bestemmelsene i punkt C.1 kan

— bonusfond og framtidig overskudd i et tilknyttet livsforsikringsforetak av
forsikringsforetaket som den justerte solvensen beregnes for, og
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(1) Rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT

L 374 av 31.12.1991, s. 7).

— tegnede men ikke innbetalte kapitalandeler i et tilknyttet forsikringsforetak av
forsikringsforetaket som den justerte solvensen beregnes for,

inngå i beregningen bare dersom de kan benyttes til å dekke kravet til solvensmargin i det
tilknyttede foretaket.Alle tegnede men ikke innbetalte kapitalandeler som utgjør en mulig
forpliktelse for det deltakende foretaket, skal imidlertid utelukkes helt fra beregningen.

Tegnede men ikke innbetalte kapitalandeler i det deltakende forsikringsforetaket som utgjør
en mulig forpliktelse for et tilknyttet forsikringsforetak, skal også utelukkes fra beregningen.

Tegnede men ikke innbetalte kapitalandeler i et tilknyttet forsikringsforetak som utgjør
en mulig forpliktelse for et annet tilknyttet forsikringsforetak av samme deltakende
forsikringsforetak, skal utelukkes fra beregningen.

C.3. Overførbarhet

Dersom vedkommende myndigheter finner at visse andre elementer enn dem som er
nevnt i punkt C.2, som kan inngå i solvensmarginen til et tilknyttet forsikringsforetak,
ikke faktisk kan stilles til rådighet for å dekke kravet til solvensmargin i det deltakende
forsikringsforetaket som den justerte solvens beregnes for, kan disse elementene tas
med i beregningen bare dersom de kan benyttes til å dekke kravet til solvensmargin for
det tilknyttede foretaket.

C.4. Summen av elementene nevnt i punkt C.2 og C.3 kan ikke overstige kravet til
solvensmargin for det tilknyttede forsikringsforetaket.

D. Utelukkelse av kapital som er skapt innenfor en gruppe

Ved beregning av justert solvens skal det ikke tas hensyn til elementer som kan inngå i
solvensmarginen, og som skriver seg fra en gjensidig finansiering mellom forsikrings-
foretaket og

— et tilknyttet foretak,

— et deltakende foretak,

— et annet tilknyttet foretak av et av disse deltakende foretakene.

Videre skal det ikke tas hensyn til elementer som kan inngå i solvensmarginen for et
tilknyttet forsikringsforetak av forsikringsforetaket som det beregnes justert solvens for,
dersom det aktuelle element skriver seg fra en gjensidig finansiering med et annet
tilknyttet foretak av dette forsikringsforetaket.

Særlig foreligger det gjensidig finansiering når et forsikringsforetak eller et av dets
tilknyttede foretak har aksjer i eller yter lån til et annet foretak som direkte eller
indirekte eier et element som kan inngå i solvensmarginen for det første foretaket.

E. Vedkommende myndigheter skal sørge for at den justerte solvens beregnes like ofte
som solvensmarginen for forsikringsforetak som fastsatt i direktiv 73/239/EØF og
79/267/EØF. Aktiva og passiva skal verdivurderes i samsvar med de relevante
bestemmelser i direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF og 91/674/EØF(1).

2. ANVENDELSE AV BEREGNINGSMETODENE

2.1 Tilknyttede forsikringsforetak

Beregning av justert solvens foretas i henhold til de alminnelige prinsippene og metodene
beskrevet i dette vedlegg.
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Dersom forsikringsforetaket har flere enn ett tilknyttet forsikringsforetak, skal alle metoder
for beregning av justert solvens omfatte hvert av de tilknyttede forsikringsforetakene.

Ved suksessive kapitalinteresser (for eksempel når et forsikringsforetak er et deltakende
foretak i et annet forsikringsforetak som selv er et deltakende foretak i et forsikringsforetak)
skal beregning av justert solvens foretas for hvert deltakende forsikringsforetak som har
minst ett tilknyttet forsikringsforetak.

Medlemsstatene kan unnlate å beregne justert solvens for et forsikringsforetak

— dersom det dreier seg om et tilknyttet foretak av et annet forsikringsforetak som er
godkjent i samme medlemsstat, og dersom det tas hensyn til dette tilknyttede foretaket
ved beregningen av justert solvens for det deltakende forsikringsforetaket, eller

— dersom det dreier seg om et tilknyttet foretak av enten et forsikringsholdingselskap eller
et gjenforsikringsforetak som har forretningskontor i samme medlemsstat som forsikrings-
foretaket, og det ved beregningen tas hensyn til dette forsikringsholdingselskapet eller
gjenforsikringsforetaket og det tilknyttede forsikringsforetaket.

Medlemsstatene kan også unnlate å beregne justert solvens for et forsikringsforetak dersom
det dreier seg om et tilknyttet forsikringsforetak av et annet forsikringsforetak, et gjenfor-
sikringsforetak eller et forsikringsholdingselskap som har forretningskontor i en annen
medlemsstat, og dersom vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater er enige om
at det utvidede tilsynet skal føres av vedkommende myndighet i denne andre medlemsstaten.

I alle tilfeller skal unntak innrømmes bare dersom vedkommende myndigheter er forvisset
om at elementene som kan inngå i solvensmarginen for de forsikringsforetak som det tas
hensyn til ved beregningen, er fordelt på egnet måte mellom nevnte foretak, i samsvar med
vedkommende myndigheters krav.

Medlemsstatene kan, dersom et tilknyttet forsikringsforetak har forretningskontor i en annen
medlemsstat enn forsikringsfortaket som det beregnes justert solvens for, fastsette at
beregningen for det tilknyttede foretak skal ta hensyn til solvenssituasjonen slik den vurderes
av vedkommende myndigheter i denne andre medlemsstaten.

2.2. Tilknyttede gjenforsikringsforetak

Ved beregning av justert solvens for et forsikringsforetak som deltar i et gjenforsikrings-
foretak, skal gjenforsikringsforetaket, utelukkende med hensyn til beregningen, behandles på
samme måte som et tilknyttet forsikringsforetak, ved å anvende de alminnelige prinsippene
og metodene beskrevet i dette vedlegg.

For dette formål skal det beregnes et teoretisk solvenskrav for hvert tilknyttet gjenfor-
sikringsforetak på grunnlag av samme regler som dem som er fastsatt i artikkel 16 nr. 2-5 i
direktiv 73/239/EØF eller artikkel 19 i direktiv 79/267/EØF. Dersom det blir svært vanskelig
å anvende disse reglene, kan imidlertid vedkommende myndigheter tillate at det teoretiske
solvenskravet for livsforsikringsforetak beregnes på grunnlag av det første resultatet fastsatt
i artikkel 16 nr. 3 i direktiv 73/239/EØF. De samme elementer som dem som er fastsatt i
artikkel 16 nr. 1 i direktiv 73/239/EØF eller artikkel 18 i direktiv 79/267/EØF skal godkjennes
som elementer som kan inngå i den teoretiske solvensmarginen. Aktiva og passiva skal
verdivurderes i henhold til de samme bestemmelser som dem som er fastsatt i nevnte
direktiver og i direktiv 91/674/EØF.

2.3. Mellomliggende forsikringsholdingselskaper

Ved beregning av justert solvens for et forsikringsforetak som har kapitalinteresse i et
forsikringsforetak, et gjenforsikringsforetak eller et forsikringsforetak i en tredjestat,
gjennom et forsikringsholdingselskap, skal det tas hensyn til situasjonen til det mellom-
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liggende forsikringsholdingselskapet. Utelukkende med henblikk på denne beregningen, som
foretas i samsvar med de alminnelige prinsippene og metodene beskrevet i dette vedlegg, skal
nevnte forsikringsholdingselskap behandles på samme måte som et forsikringsforetak som er
underlagt et solvenskrav lik null, og underlegges de samme vilkår som dem som er fastsatt i
artikkel 16 nr. 1 i direktiv 73/239/EØF eller artikkel 18 i direktiv 79/267/EØF med hensyn til
elementene som kan inngå i solvensmarginen.

2.4. Tilknyttede forsikringsforetak eller gjenforsikringsforetak med forretningskontor i
tredjestater

A. Tilknyttede forsikringsforetak i tredjestater

Ved beregning av justert solvens for et forsikringsforetak som er et deltakende foretak i
et forsikringsforetak i en tredjestat, skal sistnevnte, utelukkende med hensyn til
beregningen, behandles på samme måte som et tilknyttet forsikringsforetak, ved å
anvende de alminnelige prinsippene og metodene beskrevet i dette vedlegg.

Dersom tredjestaten der det tilknyttede foretaket har forretningskontor krever at det skal
ha tillatelse og pålegger det et solvenskrav som minst tilsvarer det som er fastsatt i
direktiv 73/239/EØF eller 79/267/EØF tatt i betraktning de elementene som skal dekke
dette kravet, kan medlemsstatene imidlertid fastsette at det ved beregningen for dette
foretaket skal tas hensyn til solvenskravet og de elementer som kan anvendes til å
oppfylle dette kravet slik de er fastsatt av vedkommende tredjestat.

B. Tilknyttede gjenforsikringsforetak i tredjestater

Uten hensyn til punkt 2.2 kan medlemsstatene ved beregningen av justert solvens for et
forsikringsforetak som er et deltakende foretak i et gjenforsikringsforetak med
forretningskontor i en tredjestat, med forbehold for de samme vilkår som beskrevet i
punkt A over, fastsette at beregningen for sistnevnte foretak skal ta hensyn til kravet til
ansvarlig kapital og de elementer som kan anvendes til å dekke dette kravet slik de er
fastsatt av vedkommende tredjestat. Dersom bare forsikringsforetakene i denne
tredjestaten er underlagt slike bestemmelser, kan det teoretiske kravet til ansvarlig
kapital for det tilknyttede gjenforsikringsforetaket og elementene som kan anvendes til å
dekke dette teoretiske kravet beregnes på samme måte som for et tilknyttet
forsikringsforetak i denne tredjestaten.

2.5. Manglende nødvendige opplysninger

Dersom vedkommende myndigheter av en eller annen grunn ikke har tilgang til
opplysningene som er nødvendige for å beregne justert solvens for et forsikringsforetak, og
som omhandler et tilknyttet foretak med forretningskontor i en medlemsstat eller i en
tredjestat, skal den bokførte verdien av dette foretaket i det deltakende forsikringsforetaket
trekkes fra elementene som kan inngå i den justerte solvensmarginen. I dette tilfellet skal
ingen urealisert gevinst tilknyttet denne kapitalinteressen godkjennes som et element som
kan inngå i den justerte solvensmarginen.

3. BEREGNINGSMETODER

Metode 1: Metode med fradrag og sammenlegging

Justert solvens for det deltakende forsikringsforetaket er differansen mellom:

i) summen av

a) elementene som kan inngå i solvensmarginen til det deltakende forsikringsforetaket,
og

b) det deltakende forsikringsforetakets forholdsmessige andel i elementene som kan
inngå i solvensmarginen til det tilknyttede forsikringsforetaket
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og

ii) summen av

a) det tilknyttede forsikringsforetakets bokførte verdi i det deltakende forsikrings-
foretaket,

b) det deltakende forsikringsforetakets solvenskrav, og

c) den forholdsmessige andelen av solvenskravet for det tilknyttede forsikringsforetaket.

Dersom kapitalinteressen i det tilknyttede forsikringsforetaket helt eller delvis består av et
indirekte eierskap, skal verdien av elementene som indirekte eies innlemmes i nr. ii) bokstav
a), samtidig som det tas hensyn til relevante suksessive interesser, og nr. i) bokstav b) og nr.
ii) bokstav c) skal omfatte henholdsvis de tilsvarende forholdsmessige andelene av
elementene som kan inngå i solvensmarginen til det tilknyttede forsikringsforetaket, og dem
som kan inngå i solvenskravet for det tilknyttede forsikringsforetaket.

Metode 2: Metode med fradrag av krav

Justert solvens for det deltakende forsikringsforetaket er differansen mellom

i) summen av elementene som kan inngå i solvensmarginen for det deltakende
forsikringsforetaket, og

ii) summen av

a) det deltakende forsikringsforetakets solvenskrav, og

b) den forholdsmessige andelen av solvenskravet til det tilknyttede forsikringsforetaket.

Ved evalueringen av elementene som kan inngå i solvensmarginen, skal kapitalinteressene
som beskrevet i dette direktiv verdivurderes etter egenkapitalmetoden, i samsvar med
muligheten fastsatt i artikkel 59 nr. 2 bokstav b) i direktiv 78/660/EØF.

Metode 3: Metode basert på regnskapsmessig konsolidering

Beregning av justert solvens for det deltakende forsikringsforetaket foretas ut fra de konsoli-
derte regnskapene. Den justerte solvens for det deltakende forsikringsforetaket er
differansen mellom

elementene som kan inngå i solvensmarginen, beregnet ut fra konsoliderte opplysninger, og

a) summen av solvenskravet for det deltakende forsikringsforetaket samt den forholds-
messige andelen av solvenskravene for de tilknyttede forsikringsforetakene, som tilsvarer
prosentdelene som anvendes ved oppstillingen av det konsoliderte regnskapet, eller

b) solvenskravet beregnet ut fra konsoliderte opplysninger.

Bestemmelsene i direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF og 91/674/EØF skal få anvendelse på
beregning av elementene som kan inngå i solvensmarginen samt solvenskravet ut fra de
konsoliderte opplysningene.

VEDLEGG II

UTVIDET TILSYN MED FORSIKRINGSFORETAK SOM ER DATTERFORETAK AV ET
FORSIKRINGSHOLDINGSELSKAP, ET GJENFORSIKRINGSFORETAK ELLER ET

FORSIKRINGSFORETAK I EN TREDJESTAT

1. Dersom flere forsikringsforetak som nevnt i artikkel 2 nr. 2 er datterforetak av et forsikrings-
holdingselskap, et gjenforsikringsforetak eller et forsikringsforetak i en tredjestat og er etablert
i ulike medlemsstater, skal vedkommende myndigheter påse at metoden beskrevet i dette
vedlegg får en ensartet anvendelse.

23. 11. 2000 Nr. 55/170EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Vedkommende myndigheter skal føre utvidet tilsyn like ofte som det som er fastsatt i direktiv
73/239/EØF og 79/267/EØF for beregning av forsikringsforetaks solvensmargin.

2. Medlemsstatene kan unnlate å foreta beregningen fastsatt i dette vedlegg for et forsikrings-
foretak

— dersom dette forsikringsforetaket er et tilknyttet foretak av et annet forsikringsforetak, og
dersom det tas med i beregningen som fastsatt i dette vedlegg for dette andre foretaket,

— dersom dette forsikringsforetaket og ett eller flere andre forsikringsforetak som er godkjent
i samme medlemsstat har samme forsikringsholdingselskap, gjenforsikringsforetak eller
forsikringsforetak i en tredjestat som hovedforetak, og forsikringsforetaket tas med i
beregningen fastsatt i dette vedlegg for et av disse andre foretakene,

— dersom dette forsikringsforetaket og ett eller flere andre forsikringsforetak som er godkjent
i andre medlemsstater har samme forsikringsholdingselskap, gjenforsikringsforetak eller
forsikringsforetak i en tredjestat som hovedforetak, og det er inngått en avtale i henhold til
artikkel 4 nr. 2 om at tilsynsmyndigheten i en annen medlemsstat skal føre utvidet tilsyn
som nevnt i dette vedlegg.

Ved suksessive kapitalinteresser (for eksempel der et forsikringsholdingselskap eller et
gjenforsikringsforetak selv eies av et annet forsikringsholdingselskap, gjenforsikringsforetak
eller forsikringsforetak i en tredjestat), kan medlemsstatene anvende beregningene fastsatt i
dette vedlegg bare overfor forsikringsforetakets øverste hovedforetak som er et
forsikringsholdingselskap, et gjenforsikringsforetak eller et forsikringsforetak i en tredjestat.

3. Vedkommende myndigheter skal påse at det for forsikringsholdingselskapet, gjenforsikrings-
foretaket eller forsikringsforetaket i en tredjestat foretas beregninger som tilsvarer dem
beskrevet i vedlegg I.

Det vil si at de alminnelige prinsippene og metodene beskrevet i vedlegg I får anvendelse på
forsikringsholdingselskapet, gjenforsikringsforetaket eller forsikringsforetaket i en tredjestat.

Utelukkende med henblikk på denne beregning skal hovedforetaket behandles som et
forsikringsforetak som er underlagt

— et solvenskrav lik null dersom det er et forsikringsholdingselskap,

— et teoretisk solvenskrav som fastsatt i punkt 2.2 i vedlegg I dersom det er et gjenforsikrings-
foretak, eller som fastsatt i punkt 2.4.B i vedlegg I dersom det er et gjenforsikringsforetak
med forretningskontor i en tredjestat,

— et solvenskrav fastsatt i henhold til prinsippene i punkt 2.4.A i vedlegg I dersom det er et
forsikringsforetak i en tredjestat,

og underlegges samme vilkår som dem som er definert i artikkel 16 nr. 1 i direktiv 73/239/EØF eller
artikkel 18 i direktiv 79/267/EØF når det gjelder elementene som kan inngå i solvensmarginen.

4. Manglende nødvendige opplysninger

Dersom vedkommende myndigheter av en eller annen grunn ikke har tilgang til
opplysningene som er nødvendige for beregningen fastsatt i dette vedlegg, og som omhandler
et tilknyttet foretak med forretningskontor i en medlemsstat eller i en tredjestat, skal den
bokførte verdien av dette foretaket i det deltakende foretaket trekkes fra elementene som
kan inngå i beregningen fastsatt i dette vedlegg. I dette tilfellet skal ingen urealisert gevinst
tilknyttet denne kapitalinteressen godkjennes som et element som kan inngå i beregningen.
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(1) EFT L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 17 av

28.6.1994, s. 1.

(2) EFT L 328 av 28.11.1997, s. 1.

(3) EFT L 101 av 1.4.1998, s. 1.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økono-
miske 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 XVI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994(1).

Tilpasningen av visse rådsdirektiver om offentlige innkjøp
må tas i betraktning i avtalen.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/52/EF av 13. oktober
1997 om endring av direktiv 92/50/EØF, 93/36/EØF og
93/37/EØF om samordning av behandlingsmåten ved
tildeling av kontrakter om henholdsvis offentlig tjeneste-
ytelse, offentlige varekjøp og offentlige bygge- og anleggs-
kontrakter(2) skal innlemmes i avtalen.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/4/EF av 16. februar
1998 om endring av direktiv 93/38/EØF om samordning av
innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen vann- og
energiforsyning, transport og telekommunikasjon(3) skal
innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg XVI, herunder vedleggets tillegg 1 til 14,
endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Teksten til

– tilpasningen av rådsdirektiv 93/36/EØF, rådsdirektiv
93/37/EØF, rådsdirektiv 93/38/EØF, rådsdirektiv
92/13/EØF og rådsdirektiv 92/50/EØF i vedlegg I
kapittel XI avsnitt E (Offentlige innkjøp) nr. 1, 2, 3, 4
og 5 i akten om tiltredelsesvilkårene for Republikken
Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket
Sverige og tilpasningen av de traktater som er Den
europeiske unions grunnlag,

– europaparlaments- og rådsdirektiv 97/52/EF om endring
av direktiv 92/50/EØF, 93/36/EØF og 93/37/EØF, og

– europaparlaments- og rådsdirektiv 98/4/EF om
endring av direktiv 93/38/EØF

på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språk-
versjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 17. juli 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, 16. juli 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 96/1999

av 16. juli 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/55/06



VEDLEGG

til EØS-komiteens beslutning nr. 96/1999

EØS-avtalens VEDLEGG XVI (Offentlige innkjøp), herunder vedleggets tillegg 1 til 14, endres
som fastsatt i de følgende artikler.

Artikkel 1

Nr. 2 (rådsdirektiv 93/37/EØF) skal lyde:

“2. 393 L 0037: Rådsdirektiv 93/37/EØF av 14. juni 1993 om samordning av behandlingsmåten
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter (EFT L 199 av 9.8.1993, s. 54), endret
ved:

– 194 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),

– 397 L 0052: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/52/EF av 13. oktober 1997 (EFT L
328 av 28.11.1997, s. 1).

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

a) I artikkel 5 bokstav a) skal med ordene “i samsvar med traktaten” forstås “i samsvar
med EØS-avtalen”.

b) I artikkel 25 skal nye strekpunkter lyde:

“– i Island, Firmaskrá,
– i Liechtenstein, Handelsregister, Gewerberegister,
– i Norge, Foretaksregisteret”.

c) Vedlegg I utfylles med tillegg 1 til dette vedlegg.

d) For Liechtenstein skal de tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, tre
i kraft innen 1. januar 1996. I overgangsperioden skal Liechtenstein og de øvrige
avtaleparter gjensidig utsette direktivets anvendelse."

Artikkel 2

Tillegg 1 skal lyde:

“Tillegg 1

LISTER OVER OFFENTLIGRETTSLIGE ORGANER OG GRUPPER AV
OFFENTLIGRETTSLIGE ORGANER

I. I ISLAND:

Sentrale innkjøpsorganer som ikke har en industriell eller kommersiell karakter, og som
omfattes av lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 og lög um opinber innkaup nr.
52/1997, með síðari breytingum og reglugerð nr. 302/1996.

Organer

Ríkiskaup (Statens innkjøpsavdeling),
Framkvæmdasýslan (Offentlige bygge- og anleggskontrakter),
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Vegagerð ríkisins (Offentlig veivesen),
Siglingastofnun (Sjøfartsdirektoratet),
Íslandspóstur hf (Islands postselskap)
Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (Reykjavik innkjøpssentral).

Grupper

Sveitarfélög (kommuner).

II. I LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene
(offentligrettslige myndigheter, virksomheter og stiftelser på statlig og kommunalt plan).

III. I NORGE:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell
eller kommersiell karakter.

Organer

– Norsk Rikskringkasting,
– Norges Bank,
– Statens lånekasse for utdanning,
– Statistisk sentralbyrå,
– Den norske stats Husbank,
– Statens innvandrer- og flyktningeboliger,
– Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet,
– Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd,
– Statens Pensjonskasse.

Grupper

– Statsbedrifter i henhold til lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3,
– Statsbanker,
– Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77.”

Artikkel 3

Nr. 3 (rådsdirektiv 93/36/EØF) skal lyde:

“3. 393 L 0036: Rådsdirektiv 93/36/EØF av 14. juni 1993 om samordning av behandlingsmåten
ved tildeling av kontrakter om offentlige varekjøp (EFT L 199 av 9.8.1993, s. 1), endret ved:

– 194 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),

– 397 L 0052: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/52/EF av 13. oktober 1997 (EFT L
328 av 28.11.1997, s. 1).

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

a) I artikkel 3 skal henvisningen til “EØF-traktatens artikkel 223 nr. 1 bokstav b” forstås
som en henvisning til “EØS-avtalens artikkel 123”.

b) I artikkel 21 nr. 2 skal nye strekpunkter lyde:
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“– i Island, hlutafélagaskrá, samvinnufélagaskrá, firmaskrá,
– i Liechtenstein, Handelsregister, Gewerberegister,
– i Norge, Foretaksregisteret”.

c) Vedlegg I til dette direktiv utfylles med tillegg 2 til dette vedlegg. Vedlegget nevnt i
artikkel 1 bokstav b) i dette direktiv utfylles med tillegg 1 til dette vedlegg.

d) For Liechtenstein skal de tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, tre
i kraft innen 1. januar 1996. I overgangsperioden skal Liechtenstein og de øvrige
avtaleparter gjensidig utsette direktivets anvendelse.”

Artikkel 4

Tillegg 2 skal lyde:

“Tillegg 2

LISTE OVER OPPDRAGSGIVERE SOM OMFATTES AV AVTALEN
I SAMSVAR MED AVTALENS VEDLEGG I

(SENTRALE STATLIGE MYNDIGHETER)

ISLAND

LISTE OVER OPPDRAGSGIVERE TILSVARENDE DEM SOM OMFATTES AV
AVTALEN I SAMSVAR MED AVTALENS VEDLEGG I

Sentrale innkjøpsorganer som ikke har en industriell eller kommersiell karakter, og som omfattes
av lög um opinber innkaup nr. 52/1997, með síðari breytingum og reglugerð nr. 302/1996

Ríkiskaup (Statens innkjøpsavdeling),
Framkvæmdasýslan (Offentlige bygge- og anleggskontrakter),
Vegagerð ríkisins (Offentlig veivesen),
Íslandspóstur hf (Islands postselskap).

LIECHTENSTEIN

1. Regierung des Fürstentums Liechtenstein

2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

NORGE

Statsministerens kontor

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidstilsynet
Statsbygg
Konkurransetilsynet
Statens forvaltningstjeneste
Statens informasjonstjeneste
Statskonsult 

Barne- og familiedepartementet
Barneombudet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
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Likestillingsombudet
Likestillingsrådet
Statens adopsjonskontor
Statens institutt for forbruksforskning

Finans- og tolldepartementet 
Kredittilsynet
Skattedirektoratet 
Oljeskattekontoret
Toll- og avgiftsdirektoratet 

Fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Kystdirektoratet

Forsvarsdepartementet
Forsvarets bygningstjeneste
Forsvarets tele- og datatjeneste
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets overkommando
Hærens forsyningskommando
Luftforsvarets forsyningskommando
Sjøforsvarets forsyningskommando
Forsvarets Sanitet

Justis- og politidepartementet 
Brønnøysundregisterene
Datatilsynet
Direktoratet for sivilt beredskap
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene 
Politiet
Domstolene
Fengselsvesenet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 
Det norske meteorologiske institutt
Kirkerådet
Lærerutdanningsrådet
Bispedømmerådet
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt
Riksbibliotektjenesten
Samisk utdanningsråd

Kommunal- og regionaldepartementet
Direktoratet for brann og eksplosjonsvern
Produktregisteret
Statens bygningstekniske etat
Utlendingsdirektoratet
Produkt- og Elektrisitetstilsynet
Fylkesmannembedene

Kulturdepartementet 
Norsk filminstitutt
Norsk kulturråd
Norsk språkråd
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Riksarkivet 
Statsarkivene 
Rikskonsertene
Statens bibliotektilsyn
Statens filmtilsyn
Statens Filmsentral

Landbruksdepartementet 
Norsk institutt for skogforskning
Reindriftsadministrasjonen
Statens dyrehelsetilsyn
Statens næringsmiddeltilsyn
Statens landbrukstilsyn
Veterinærinstituttet

Miljøverndepartementet 
Direktoratet for naturforvaltning
Norsk polarinstitutt
Riksantikvaren
Statens forurensingstilsyn
Statens kartverk

Nærings- og handelsdepartementet 
Justervesenet
Norges geologiske undersøkelse
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)
Bergvesenet 
Sjøfartsdirektoratet
Skipsregistrene

Olje- og energidepartementet
Norges vassdrags- og energidirektoratet 
Oljedirektoratet

Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen
Statens teleforvaltning

Sosial- og helsedepartementet 
Statens institutt for folkehelse
Statens helsetilsyn
Rikshospitalet
Radiumhospitalet
Rikstrygdeverket
Rusmiddeldirektoratet
Statens helseundersøkelser
Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning
Statens legemiddelkontroll
Statens strålevern
Statens tobakksskaderåd

Utenriksdepartementet 

Stortinget
Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Riksrevisjonen 

Høyesterett.“
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Artikkel 5

Tillegg 3 oppheves.

Artikkel 6

I nr. 4 (rådsdirektiv 93/38/EØF)

– tilføyes følgende:

“, endret ved:

– 194 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),

– 398 L 0004: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/4/EF av 16. februar 1998 (EFT L 101
av 1.4.1998, s. 1)”,

– oppheves tilpasning e),

– skal tilpasning q) lyde:

“Vedlegg I til X utfylles med henholdsvis tillegg 3 til 12 til dette vedlegg.”,

– oppheves tilpasning p),

– skal ny tilpasning r) etter tilpasning q) lyde:

“r) I artikkel 1 i direktiv 98/4/EF endres “Fellesskapet” til “Fellesskapet og de EFTA-stater
som er parter i avtalen”.”

Artikkel 7

1. Tillegg 4 erstattes med følgende:

“Tillegg 3

PRODUKSJON, TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV DRIKKEVANN 

ISLAND
Enheter som produserer eller distribuerer vann i henhold til lög nr. 81/1991, um vatnsveitur
sveitarfélaga.

LIECHTENSTEIN
Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORGE
Enheter som produserer eller distribuerer vann i henhold til Forskrift om drikkevann og
vannforsyning (FOR 1995-01-01 nr. 68).”



2. Tillegg 5 erstattes med følgende:

“Tillegg 4

PRODUKSJON, TRANSPORT ELLER DISTRIBUSJON AV ELEKTRISITET

ISLAND
Landsvirkjun (Det nasjonale kraftselskap), lög nr. 42/1983.
Rafmagnsveita ríkisins (Statens elektrisitetsverk), orkulög nr. 58/1967.
Rafmagnsveita Reykjavíkur (Reykjavík kommunale elektrisitetsverk).
Hitaveita Reykjavíkur (Reykjavík kommunale varmeanlegg), lög nr. 38/1940.
Hitaveita Suðurnesja (Sudurnes regionale varmeanlegg), lög nr. 100/1974.
Orkubú Vestfjarða (Vestfjord kraftselskap), lög nr. 66/1976.
Andre enheter som produserer, transporterer eller distribuerer elektrisitet i henhold til orkulög nr.
58/1967.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Kraftwerke.

NORGE
Enheter som produserer, transporterer eller distribuerer elektrisitet i henhold til Lov om bygging
og drift av elektriske anlegg (LOV 1969-06-19 65), Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen
fast eiendom m.v., Kap. I, jf. kap.V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), Vassdragsreguleringsloven (LOV
1917-12-14 17) eller Energiloven (LOV 1990-06-29 50).”

3. Tillegg 6 erstattes med følgende:

“Tillegg 5

TRANSPORT ELLER DISTRIBUSJON AV GASS ELLER VARME

ISLAND
Hitaveita Reykjavíkur (Reykjavik regionale varmeanlegg), lög nr. 38/1940.
Hitaveita Suðurnesja (Sudurnes regionale varmeanlegg), lög nr. 100/1974.
Andre enheter som transporterer eller distribuerer varme i henhold til orkulög nr. 58/1967.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Gasversorgung.

NORGE
Enheter som transporterer eller distribuerer varme i henhold til Lov om produksjon, omforming,
overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven).”

4. Tillegg 7 erstattes med følgende:

"Tillegg 6

LETING ETTER OG UTVINNING AV OLJE OG GASS

ISLAND
–

LIECHTENSTEIN
–

NORGE
Oppdragsgivere omfattet av Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (Petroleums-
loven) og forskrifter i henhold til Petroleumsloven, eller av Lov om undersøkelse etter og
utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).”
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5. Tillegg 8 erstattes med følgende:

“Tillegg 7

LETING ETTER OG UTVINNING AV KULL OG ANNET FAST BRENSEL

ISLAND
–

LIECHTENSTEIN
–

NORGE
– ”

6. Tillegg 9 erstattes med følgende:

“Tillegg 8

OPPDRAGSGIVERE INNEN JERNBANETJENESTER

ISLAND
–

LIECHTENSTEIN
–

NORGE
Norges Statsbaner (NSB) og enheter som utøver virksomhet i henhold til Lov om anlegg og drift
av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (LOV 1993-06-11 100)
(Jernbaneloven).”

7. Tillegg 10 erstattes med følgende:

“Tillegg 9

OPPDRAGSGIVERE INNEN JERNBANE-, SPORVEIS-, TROLLEYBUSS- ELLER
BUSSTJENESTER I BYOMRÅDER

ISLAND
Strætisvagnar Reykjavíkur (Reykjavik kommunale busstjenester).
Almenningsvagnar bs.
Andre kommunale busstjenester.
Enheter som utøver landtransport i henhold til artikkel 2 nr. 1 i lög nr. 58/1987, um skipulag á
fólksfutningum með langferðarbifreiðum.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

NORGE
NSB BA og enheter som utøver landtransport i henhold til Lov om anlegg og drift av jernbane,
herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).”
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8. Tillegg 11 erstattes med følgende:

“Tillegg 10

OPPDRAGSGIVERE INNEN LUFTHAVNANLEGG

ISLAND
Flugmálastjórn (Direktoratet for sivil luftfart)

LIECHTENSTEIN
–

NORGE
Enheter som leverer lufthavnanlegg i henhold til Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).”

9. Tillegg 12 erstattes med følgende:

“Tillegg 11

OPPDRAGSGIVERE INNEN SJØHAVNANLEGG,
INNLANDS HAVNEANLEGG ELLER ANDRE TERMINALANLEGG

ISLAND
Siglingastofnun (Sjøfartsdirektoratet).
Andre enheter som utøver virksomhet i henhold til Hafnalög nr. 23/1994.

LIECHTENSTEIN
–

NORGE
Norges Statsbaner (NSB) (jernbaneterminaler).
Enheter som utøver virksomhet i henhold til Havneloven (LOV 1984-06-08 51).”

10. Tillegg 13 erstattes med følgende:

“Tillegg 12

TELENETTDRIFT OG YTING AV TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER

ISLAND
Landssími Íslands hf (Islands teleselskap).

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

NORGE
Enheter som utøver virksomhet i henhold til Lov om telekommunikasjon (LOV 1995-06-23 39).”

Artikkel 8

I nr. 5a (rådsdirektiv 92/13/EØF):

– tilføyes følgende:

“, endret ved:



– 194 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)”,

– skal tilpasning d) lyde:

“Direktivets vedlegg utfylles med tillegg 13 til dette vedlegg.”

Artikkel 9

Tillegg 14 erstattes med følgende:

“Tillegg 13

NASJONALE MYNDIGHETER SOM ANMODNINGER OM MEGLING ETTER
FRAMGANGSMÅTEN NEVNT I ARTIKKEL 9 I RÅDSDIREKTIV 92/13/EØF KAN

RETTES TIL 

ISLAND
Fjármálaráðuneytið (Finansministeriet).

LIECHTENSTEIN
Amt für Volkswirtschaft (Direktoratet for nærings- og handelsvirksomhet).

NORGE
Nærings- og handelsdepartementet.”

Artikkel 10

I nr. 5b (rådsdirektiv 92/50/EØF):

– tilføyes følgende:

", endret ved:

– 194 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),

– 397 L 0052: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/52/EF av 13. oktober 1997 (EFT L
328 av 28.11.1997, s. 1)",

– skal tilpasning b) lyde:

"I artikkel 30 nr. 3 skal nye strekpunkter lyde:

“– i Island, Firmaskrá, Hlutafélagaskrá,
– i Liechtenstein, Handelsregister, Gewerberegister,
– i Norge, Foretaksregisteret”.”

– skal ny tilpasning d) etter tilpasning c) lyde:

“d) i artikkel 1 i direktiv 97/52/EF endres “Fellesskapet” til “Fellesskapet og de EFTA-stater
som er parter i avtalen”.
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Tekst kunngjort i samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 96/1999

Følgende tekst har gyldighet og kunngjøres i samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning
nr. 96/1999:

E. OFFENTLIGE INNKJØP

1. 393 L 0037: Rådsdirektiv 93/37/EØF av 14. juni 1993 om samordning av behandlingsmåten
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter (EFT nr. L 199 av 9.8.1993, s. 54).

a) Følgende tilføyes i artikkel 25:

“– i Østerrike, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landes-
kammern,

– i Finland, Kaupparekisteri/Handelsregistret,

– i Sverige, aktiebolags-, handels eller föreningsregistren.”

b) Følgende tilføyes i vedlegg I “LISTER OVER OFFENTLIGRETTSLIGE ORGANER
OG GRUPPER AV ORGANER OMHANDLET I ARTIKKEL 1 bokstav b)”:

“XIII. ØSTERRIKE:

Alle organer av ikke-industriell eller ikke-kommersiell art som er gjenstand
for budsjettkontroll av "Rechnungshof" (Revisjonsmyndigheten).

XIV. FINLAND:

Offentlige eller offentlig kontrollerte enheter eller foretak av ikke-industriell
eller ikke-kommersiell art.

XV. SVERIGE:

Alle ikke-kommersielle organer hvis innkjøp står under tilsyn av Nämden för
offentlig upphandling.”

2. 393 L 0036: Rådsdirektiv 93/36/EØF av 14. juni 1993 om samordning av behandlingen ved
tildeling av kontrakter om offentlige varekjøp (EFT nr. L 199 av 9.8.1993, s. 1).

a) Følgende tilføyes i artikkel 21:

“– I Østerrike, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammern,

_ I Finland, Kaupparekisteri, Handelsregistret,

_ I Sverige, aktiebolags-, handels- og föreningsregistren.”

b)  Følgende tilføyes i vedlegg I:
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“ØSTERRIKE

Sentrale statlige myndigheter

1. Bundeskanzleramt

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Präsidium 1

4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle

5. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundes-
rechenamtes)

c) Abteilung III/I (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern
für die Zollwache)

6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

7. Bundesministerium für Inneres

8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Ikke-krigsmateriell omfattes av vedlegg I del II,
Østerrike, til GATT-avtalen om offentlige innkjøp)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

21. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (bare utstyr for postvesenet)



FINLAND

Sentrale statlige myndigheter

1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet

2. Suomen rahapaja Oy/Myntverket Ab

3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen Ab

4. Metsähallitus/Forststyrelsen

5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen

6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral

7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket

8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartsstyrelsen 

10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral

11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral

12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen 

13. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen 

SVERIGE

Sentrale statlige myndigheter. Listen omfatter regionale og lokale underavdelinger.

1. Rikspolisstyrelsen

2. Kriminalvårdsstyrelsen

3. Försvarets sjukvårdsstyrelse

4. Fortifikationsförvaltningen

5. Försvarets materielverk

6. Statens räddningsverk

7. Kustbevakningen

8. Socialstyrelsen

9. Läkemedelsverket

10. Postverket

11. Vägverket

12. Sjöfartsverket
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13. Luftfartsverket

14. Generaltullstyrelsen

15. Byggnadsstyrelsen

16. Riksskatteverket

17. Skogsstyrelsen

18. AMU-gruppen

19. Statens lantmäteriverk

20. Närings- och teknikutvecklingsverket

21. Domänverket

22. Statistiska centralbyrån

23. Statskontoret”.

3. 393 L 0038: Rådsdirektiv 93/38/EØF av 14. juni 1993 om samordning av innkjøpsreglene for
oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (EFT nr. L
199 av 9.8.1993, s. 84).

a) Følgende tilføyes i vedlegg I “PRODUKSJON, TRANSPORT OG DISTRIBUSJON
AV DRIKKEVANN”:

“ØSTERRIKE
Lokale myndigheter (Gemeinden) og sammenslutninger av lokale myndigheter
(Gemeinde-verbände) som produserer, transporterer eller distribuerer drikkevann i
henhold til Wasserver-sorgungsgesetze i de ni Länder.

FINLAND
Enheter som produserer, transporterer eller distribuerer drikkevann i henhold til § 1 i
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) av 23. desember 1977.

SVERIGE
Lokale myndigheter og kommunale selskaper som produserer, transporterer eller
distribuerer drikkevann i henhold til lagen (1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar.”

b) Følgende tilføyes i vedlegg II “PRODUKSJON, TRANSPORT ELLER
DISTRIBUSJON AV ELEKTRISITET”:

“ØSTERRIKE
Enheter som produserer, transporterer og distribuerer i henhold til den annen Verstaat-
lichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947, og Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975,
herunder Elektrizitätswirtschaftsgesetze i de ni Länder.

FINLAND
Enheter som produserer, transporterer eller distribuerer elektrisitet på grunnlag av en
konsesjon i henhold til § 27 i Sähkölaki (319/79) av 16. mars 1979.



SVERIGE
Enheter som transporterer eller distribuerer elektrisitet på grunnlag av en konsesjon i
henhold til lagen (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska
anläggningar.”

c) Følgende tilføyes i vedlegg III “TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV GASS
ELLER VARME”:

“ØSTERRIKE

Gass: Oppdragsgivere som transporterer eller distribuerer i henhold til
Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935, endret ved dRGBl. I S
467/1941.

Varme: Oppdragsgivere som transporterer eller distribuerer varme på lisens i henhold
til østerriksk lov om regulering av nærings-, handels- og industrivirksomhet
(Gewerbeordnung BGBl. Nr. 50/1974).

FINLAND
Kommunale energiverk eller sammenslutninger av kommunale energiverk, eller andre
enheter som transporterer eller distribuerer gass eller varme på grunnlag av konsesjon
fra de kommunale myndigheter.

SVERIGE
Enheter som transporterer eller distribuerer gass eller varme på grunnlag av konsesjon
i henhold til lagen (1978:160) om vissa rörledningar.”

d) Følgende tilføyes i vedlegg IV “LETING ETTER OG UTVINNING AV OLJE
ELLER GASS”:

“ØSTERRIKE
Enheter i henhold til Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975, sist endret ved BGBl. Nr.
193/1993).

SVERIGE
Enheter som leter etter eller utvinner olje eller gass på grunnlag av en konsesjon i
henhold til minerallagen (1991:45) eller som er innvilget tillatelse i henhold til lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln.”

e) Følgende tilføyes i vedlegg V “LETING ETTER OG UTVINNING AV KULL OG
ANNEN FAST BRENSEL”:

“ØSTERRIKE
Enheter som leter etter eller utvinner kull eller annet fast brensel i henhold til
Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975, sist endret ved BGBl. Nr. 193/1993).

FINLAND
Enheter som leter etter eller utvinner kull eller annet fast brensel, og som utøver
virksomhet ved enerett i henhold til § 1 og 2 i Laki oikeudesta luovuttaa valtion
maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

SVERIGE
Enheter som leter etter eller utvinner kull eller annet fast brensel på grunnlag av en
konsesjon i henhold til minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyn-
digheter, eller som er innvilget tillatelse i henhold til lagen (1966:314) om kontinental-
sockeln.”
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f) Følgende tilføyes i vedlegg VI “OPPDRAGSGIVERE INNEN JERNBANE-
TJENESTER”

“ØSTERRIKE
Enheter som yter jernbanetjenester i henhold til Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr.
60/1957).

FINLAND
Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna.

SVERIGE
Offentlige enheter som utøver jernbanetjenester i samsvar med förordning (1988:1379)
om statens spåranläggningar og lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Regionale og lokale offentlige enheter som driver regional eller lokal jernbane i
henhold til lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.

Private enheter som utfører jernbanetjenester på grunnlag av en tillatelse i henhold til
förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar når slike tillatelser svarer til
artikkel 2 nr. 3 i direktivet.”

g) Følgende tilføyes i vedlegg VII “OPPDRAGSGIVERE INNEN JERNBANE-,
SPORVEIS-, TROLLEYBUSS- ELLER BUSSTJENESTER I BYOMRÅDER”:

“ØSTERRIKE
Enheter som yter transporttjenester i henhold til Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr.
60/1957) og Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952).

FINLAND
Offentlige eller private enheter som utfører busstransport i henhold til “Laki (343/91)
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä” og Helsingin kaupungin liikennelaitos
(Helsingfors stads trafikverk), som utfører offentlig transport med T-bane og sporvogn.

SVERIGE
Enheter som yter jernbane- eller sporveistjenester i byområder i henhold til lagen
(1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik og lagen (1990:1157) om
järnvägssäkerhet. Offentlige eller private enheter som yter en trolleybuss- eller
busstjeneste i samsvar med lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv
persontrafik og lagen (1983:293) om yrkestrafik.”

h) Følgende tilføyes i vedlegg VIII “OPPDRAGSGIVERE INNEN LUFTHAVN-
ANLEGG”:

“ØSTERRIKE
Austro Control GmbH. Enheter som definert i artikkel 60 til 80 i Luftfahrtgesetz 1957
(BGBl. Nr. 253/1957).

FINLAND
Lufthavner som administreres av “Ilmailulaitos/Luftfartsverket” i henhold til Ilmailulaki
(595/64).

SVERIGE
Lufthavner som eies eller drives av det offentlige i samsvar med lagen (1957:297) om
luftfart.

Lufthavner som eies eller drives privat med driftstillatelse i henhold til loven, når
tillatelsen svarer til kravene i artikkel 2 nr. 3 i direktivet.”
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i) Følgende tilføyes i vedlegg IX “OPPDRAGSGIVERE INNEN SJØHAVNANLEGG,
INNLANDS HAVNEANLEGG ELLER ANDRE TERMINALANLEGG”:

“ØSTERRIKE
Innlands havneanlegg som eies helt eller delvis av Länder og/eller Gemeinden.

FINLAND
Havneanlegg som utøver virksomhet i henhold til Laki kunnallisista satamajärjestyksistä
ja liikennemaksuista (955/76).

Saimaa Kanal (Saimaan kanavan hoitokunta).

SVERIGE
Havner og terminalanlegg som eies og/eller drives av det offentlige i henhold til lagen
(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,
förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kana,.”

j) Følgende tilføyes i vedlegg X “TELENETTDRIFT OG YTELSE AV TELEKOMMUNI-
KASJONSTJENESTER”:

“ØSTERRIKE
Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLAND
Enheter som utøver virksomhet etter tillatelse tilsvarende kravene i artikkel 2 nr. 3 i
direktivet (§ 4 i Teletoimintalaki (183/87 endret ved 676/92)).

SVERIGE
Private enheter som utøver virksomhet etter tillatelse tilsvarende kravene i artikkel 2 nr.
3 i direktivet.”

4. 392 L 0013: Rådsdirektiv 92/13/EØF av 25. februar 1992 om samordning av lover og
forskrifter om anvendelsen av fellesskapsreglene på innkjøpsregler for oppdragsgivere innen
vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (EFT nr. L 76 av 23.3.1992, s. 14).

Følgende tilføyes i vedlegget: “Nasjonale myndigheter som anmodninger om megling etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 9 kan rettes til”:

“ØSTERRIKE
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

FINLAND
Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

SVERIGE
Nämden för offentlig upphandling”.

5. 392 L 0050: Rådsdirektiv 92/50/EØF av 18. juni 1992 om samordning av behandlingsmåten
ved tildeling av kontrakter om offentlige tjenesteytelser (EFT nr. L 209 av 24.7.1992, s. 1).

I artikkel 30 nr. 3 tilføyes følgende:

“– i Østerrike, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,

– i Finland, Kaupparekisteri/Handelsregistret,

– i Sverige, aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.”
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