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EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 65/1999 av 28. mai 1999(1).

Kommisjonsvedtak 98/574/EF av 16. september 1998 om ei
felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til det
offentlege nettet for felleseuropeisk jordbasert, digital
mobiltelekommunikasjon, fase II (2. utgåve)(2) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/575/EF av 16. september 1998 om ei
felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til
mobilstasjonar som er meinte for bruk i offentlege nett for
digital mobiltelekommunikasjon, fase II, og som nyttar GSM
1800-bandet (2. utgåve)(3) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/576/EF av 16. september 1998 om ei
felles teknisk forskrift om krav til tilkopling til det offentlege
svitsja telefonnettet (PSTN) av terminalutstyr med analoge
handsett(4) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/577/EF av 16. september 1998 om ei
felles teknisk forskrift om satellittjordstasjonar som har
terminalar med svært lita antenne (VSAT) som nyttar 4 og 6
GHz-frekvensbanda(5) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/578/EF av 16. september 1998 om ei
felles teknisk forskrift om landmobile satellittjordstasjonar
(LMES) som har låg datafart, og som nyttar 1,5/1,6 GHz-
frekvensbanda(6) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4zu (rådsvedtak
98/482/EF) skal nytt nr. 4zv til 4zz lyde:

“4zv. 398 D 0574: Kommisjonsvedtak 98/574/EF av 16.
september 1998 om ei felles teknisk forskrift om
allmenne krav til tilkopling til det offentlege nettet for
felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommuni-
kasjon, fase II (2. utgåve) (EFT L 278 av 15.10.1998,
s. 30).

4zw. 398 D 0575: Kommisjonsvedtak 98/575/EF av 16.
september 1998 om ei felles teknisk forskrift om
allmenne krav til tilkopling til mobilstasjonar som er
meinte for bruk i offentlege nett for digital mobiltele-
kommunikasjon, fase II, og som nyttar GSM 1800-
bandet (2. utgåve) (EFT L 278 av 15.10.1998, s. 35).

4zx. 398 D 0576: Kommisjonsvedtak 98/576/EF av 16.
september 1998 om ei felles teknisk forskrift om krav
til tilkopling til det offentlege svitsja telefonnettet
(PSTN) av terminalutstyr med analoge handsett (EFT
L 278 av 15.10.1998, s. 40).

4zy. 398 D 0577: Kommisjonsvedtak 98/577/EF av 16.
september 1998 om ei felles teknisk forskrift om
satellittjordstasjonar som har terminalar med svært lita
antenne (VSAT) som nyttar 4 og 6 GHz-frekvensbanda
(EFT L 278 av 15.10.1998, s. 43).

4zz. 398 D 0578: Kommisjonsvedtak 98/578/EF av 16.
september 1998 om ei felles teknisk forskrift om
landmobile satellittjordstasjonar (LMES) som har låg
datafart, og som nyttar 1,5/1,6 GHz-frekvensbanda
(EFT L 278 av 15.10.1998, s. 46).”

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 98/574/EF, 98/575/EF,
98/576/EF, 98/577/EF og 98/578/EF på islandsk og norsk, som
er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 112/1999

av 24. september 1999

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

(1) EFT L 284 av 9.11.2000, s. 49, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 51 av

9.11.2000, s. 17.

(2) EFT L 278 av 15.10.1998, s. 30.

(3) EFT L 278 av 15.10.1998, s. 35.

(4) EFT L 278 av 15.10.1998, s. 40.

(5) EFT L 278 av 15.10.1998, s. 43.

(6) EFT L 278 av 15.10.1998, s. 46.
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Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 25. september 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, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF
av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjordstasjons-
utstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1),
særleg artikkel 7 nr. 2 andre strekpunktet, og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
teleterminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatte,
og den tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta i
samsvar med artikkel 7 nr. 2 første strekpunktet.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei
som dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av,
og som skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør
vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner
for utstyr som er godkjent i samsvar med kommisjonsvedtak
96/630/EF(2).

Vedtak 96/630/EF bør opphevast når overgangsperioden går ut.

Vedtak 97/526/EF(3) bør opphevast frå 24. oktober 1998.

I samsvar med artikkel 29 nr. 2 er framlegget lagt fram for
Utvalet for godkjenning av teleterminalutstyr (ACTE).

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå ACTE –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til det offentlege telenettet, og som fell inn under
verkeområdet for den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
om allmenne krav til tilkopling av terminalutstyr til
mobilstasjonar i det offentlege nettet for felleseuropeisk
jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon, som har ein
modulasjon med konstant omhyllingskurve, som nyttar 900
MHz-bandet med ein kanalavstand på 200 kHz, og som har
trafikkanalar etter TDMA-prinsippet.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 5
bokstav c)-f) i direktiv 98/13/EF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er
oppførd i vedlegg I. Dei aktuelle delane av standarden er
oppførde i vedlegg II.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr.
1, og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i
artikkel 5 bokstav a) og b) i direktiv 98/13/EF, og krava i andre
direktiv som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv
73/23/EØF(4) og 89/336/EØF(5).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr.
1 i dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 10 i direktiv
98/13/EF, nytte dei aktuelle delane av den harmoniserte
standarden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1, eller syte for at dei
vert nytta, etter at dette vedtaket har teke til å gjelde.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. september 1998

om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til det offentlege nettet for
felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon, fase II (2. utgåve) (*)

[meldt under nummeret K(1998) 2720]

(98/574/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 278 av 15.10.1998, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/1999 av 24. september 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 74 av 12.3.1998, s. 1.

(2) TEF L 282 av 1.11.1996, s. 79.

(3) TEF L 215 av 7.8.1997, s. 54.

(4) TEF L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(5) TEF L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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Artikkel 4

1. Vedtak 96/630/EF vert oppheva tre månader etter at dette
vedtaket har teke til å gjelde.

2. Terminalutstyr som er godkjent i medhald av vedtak
96/630/EF, kan framleis marknadsførast og takast i bruk på det
vilkåret at godkjenninga vert gjeven innan tre månader etter at
dette vedtaket har teke til å gjelde.

3. Vedtak 97/526/EF vert oppheva frå 24. oktober 1998.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. september 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(1) TEF L 109 av 26.4.1983, s. 8.

VEDLEGG I

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

European digital cellular telecommunications system (Phase 2);
Attachment requirements for global system for mobile communications (GSM) mobile stations;

Access

[Europeisk digitalt mobiltelekommunikasjonssystem (fase 2);
Krav til tilkopling til GSM-mobilstasjonar (Global System for Mobile Communications);

Tilgang]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar

ETSI-sekretariatet

TBR 19 (5. utgåve) - mars 1998

(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av rådsdirektiv
83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Det europeiske standardiseringsinstituttet Europakommisjonen
for telekommunikasjonar DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
650, Route des Lucioles Rue de la Loi/Wetstraat 200
F-06921 Sophia Antipolis Cedex B-1049 Brussel

eller frå andre organisasjonar som har ansvaret for formidling av ETSI-standardar. Ei liste over desse
organisasjonane er å finne på Internett under adressa www.ispo.cec.be.
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VEDLEGG II

Aktuelle delar av TBR 19 (5. utgåve)

Krav til TBR 19
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF
av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjordstasjons-
utstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1),
særleg artikkel 7 nr. 2 andre strekpunktet, og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
teleterminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatte,
og den tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta i
samsvar med artikkel 7 nr. 2 første strekpunktet.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei
som dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av,
og som skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør
vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner
for utstyr som er godkjent i samsvar med kommisjonsvedtak
97/528/EF(2).

Vedtak 97/528/EF bør opphevast når overgangsperioden går ut.

I samsvar med artikkel 29 nr. 2 er framlegget lagt fram for
Utvalet for godkjenning av teleterminalutstyr (ACTE).

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå ACTE –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til det offentlege telenettet, og som fell inn under
verkeområdet for den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
om allmenne krav til tilkopling av terminalutstyr til mobil-
stasjonar i det offentlege nettet for digital mobiltelekommuni-
kasjon, fase II, som nyttar DCS 1800-bandet, og som har
trafikkanalar etter TDMA-prinsippet. Vedtaket skal òg gjelde
for terminalutstyr som kan nytte både GSM 900- og GSM
1800-frekvensbandet.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 5
bokstav c)-f) i direktiv 98/13/EF så langt råd skal
gjennomførast ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er
oppførd i vedlegg I. Dei aktuelle delane av standarden er
oppførde i vedlegg II.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr.
1, og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i
artikkel 5 bokstav a) og b) i direktiv 98/13/EF, og krava i andre
direktiv som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv
73/23/EØF(3) og 89/336/EØF(4).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr.
1 i dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 10 i direktiv
98/13/EF, nytte dei aktuelle delane av den harmoniserte
standarden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1, eller syte for at dei
vert nytta, etter at dette vedtaket har teke til å gjelde.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. september 1998

om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til mobilstasjonar som er meinte
for bruk i offentlege nett for digital mobiltelekommunikasjon, fase II, og som nyttar GSM

1800-bandet (2. utgåve) (*)

[meldt under nummeret K(1998) 2721]

(98/575/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 278 av 15.10.1998, s. 35, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/1999 av 24. september 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 74 av 12.3.1998, s. 1.

(2) TEF L 215 av 7.8.1997, s. 60.

(3) TEF L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(4) TEF L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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Artikkel 4

1. Vedtak 97/528/EF vert oppheva tre månader etter at dette
vedtaket har teke til å gjelde.

2. Terminalutstyr som er godkjent i medhald av vedtak
97/528/EF, kan framleis marknadsførast og takast i bruk på det
vilkåret at godkjenninga vert gjeven innan tre månader etter at
dette vedtaket har teke til å gjelde.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. september 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



Nr. 60/269 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) TEF L 109 av 26.4.1983, s. 8.

VEDLEGG I

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Digital cellular telecommunications system (Phase 2);
Attachment requirements for mobile stations in the DCS 1800 band and additional GSM 900 band;

Access

[Digitalt mobiltelekommunikasjonssystem (fase 2);
Krav til tilkopling til mobilstasjonar i DCS 1800-bandet og det ekstra GSM 900-bandet;

Tilgang]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar

ETSI-sekretariatet

TBR 31 (2. utgåve) – mars 1998
(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av rådsdirektiv
83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Det europeiske standardiseringsinstituttet Europakommisjonen
for telekommunikasjonar DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
650, Route des Lucioles Rue de la Loi/Wetstraat 200
F-06921 Sophia Antipolis Cedex B-1049 Brussel

eller frå andre organisasjonar som har ansvaret for formidling av ETSI-standardar. Ei liste over desse
organisasjonane er å finne på Internett under adressa www.ispo.cec.be.
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VEDLEGG II

Aktuelle delar av TBR 31 (2. utgåve)

Krav til TBR 31
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF
av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjordstasjons-
utstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1),
særleg artikkel 7 nr. 2 andre strekpunktet, og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
teleterminalutstyr som ei felles teknisk forskrift bør omfatte,
og den tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for forskrifta i
samsvar med artikkel 7 nr. 2 første strekpunktet.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei
som dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av,
og som skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør
vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner
for utstyr som er godkjent i samsvar med nasjonale forskrifter
for typegodkjenning.

I samsvar med artikkel 29 nr. 2 er framlegget lagt fram for
Utvalet for godkjenning av teleterminalutstyr (ACTE).

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå ACTE –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på terminalutstyr som er meint
for tilkopling til det offentlege telenettet, og som fell inn under

verkeområdet for den harmoniserte standarden som er nemnd i
artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
om krav til tilkopling av terminalutstyr med analoge handsett
som i grunngjevne tilfelle kan nyttast til analoge telefon-
tenester ved tilkopling til det analoge grensesnittet i eit PSTN
i Fellesskapet.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 5
bokstav g) i direktiv 98/13/EF så langt råd skal gjennomførast
ved hjelp av. Tilvisinga til standarden er oppførd i vedlegget.

2. Terminalutstyr som dette vedtaket omfattar, skal vere i
samsvar med den felles tekniske forskrifta som er nemnd i nr.
1, og skal stette dei grunnleggjande krava som er nemnde i
artikkel 5 bokstav a) og b) i direktiv 98/13/EF, og krava i andre
direktiv som gjeld for utstyret, særleg rådsdirektiv
73/23/EØF(2) og 89/336/EØF(3).

Artikkel 3

Når det gjeld terminalutstyr som kjem inn under artikkel 1 nr.
1 i dette vedtaket, skal dei melde organa som er peika ut til å
gjennomføre dei rutinane som er nemnde i artikkel 10 i direktiv
98/13/EF, nytte dei aktuelle delane av den harmoniserte
standarden som er nemnd i vedlegget, eller syte for at dei vert
nytta, etter at det er gjeve melding om dette vedtaket.

Artikkel 4

1. Nasjonale forskrifter for typegodkjenning av utstyr som
fell inn under verkeområdet til den harmoniserte standarden
som er nemnd i vedlegget, vert oppheva tolv månader etter at
dette vedtaket har teke til å gjelde.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. september 1998

om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling til det offentlege svitsja telefonnettet
(PSTN) av terminalutstyr med analoge handsett(*)

[meldt under nummeret K(1998) 2722]

(98/576/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 278 av 15.10.1998, s. 40, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/1999 av 24. september 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 74 av 12.3.1998, s. 1.

(2) TEF L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(3) TEF L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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2. Terminalutstyr som er godkjent i samsvar med slike nasjonale forskrifter for typegodkjenning, kan
framleis marknadsførast på den nasjonale marknaden og takast i bruk.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. september 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Public Switched Telephone Network (PSTN);
Attachment requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function capable

of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in Europe

[Offentleg svitsja telefonnett (PSTN);
krav til tilkopling av terminalutstyr med analoge handsett som i grunngjevne tilfelle kan nyttast til

analoge telefontenester ved tilkopling til det analoge grensesnittet i eit PSTN i Europa]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar

ETSI-sekretariatet

TBR 38–- mai 1998
(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av rådsdirektiv
83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Det europeiske standardiseringsinstituttet Europakommisjonen
for telekommunikasjonar DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
650, Route des Lucioles Rue de la Loi/Wetstraat 200
F-06921 Sophia Antipolis Cedex B-1049 Brussel

eller frå andre organisasjonar som har ansvaret for formidling av ETSI-standardar. Ei liste over desse
organisasjonane er å finne på Internett under adressa www.ispo.cec.be.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF
av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjordstasjons-
utstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1),
særleg artikkel 7 nr. 2 andre strekpunktet, og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
satellittjordstasjonsutstyr som ei felles teknisk forskrift bør
omfatte, og den tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for
forskrifta i samsvar med artikkel 7 nr. 2 første strekpunktet.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei
som dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av,
og som skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør
vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner
for utstyr som er godkjent i samsvar med nasjonale forskrifter
for typegodkjenning.

I samsvar med artikkel 29 nr. 2 er framlegget lagt fram for
Utvalet for godkjenning av teleterminalutstyr (ACTE).

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna
frå ACTE –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på satellittjordstasjonsutstyr
som fell inn under verkeområdet for den harmoniserte
standarden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar satellittjordstasjonar som har terminalar med
svært lita antenne (VSAT) som nyttar 4 og 6 GHz-
frekvensbanda.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 17 i
direktiv 98/13/EF så langt råd skal gjennomførast ved hjelp av.
Tilvisinga til standarden er oppførd i vedlegget.

2. Satellittjordstasjonsutstyr som dette vedtaket omfattar,
skal vere i samsvar med den felles tekniske forskrifta som er
nemnd i nr. 1, og skal stette dei grunnleggjande krava som er
nemnde i artikkel 5 bokstav a) og b) i direktiv 98/13/EF, og
krava i andre direktiv som gjeld for utstyret, særleg
rådsdirektiv 73/23/EØF(2) og 89/336/EØF(3).

Artikkel 3

Når det gjeld satellittjordstasjonsutstyr som kjem inn under
artikkel 1 nr. 1 i dette vedtaket, skal dei melde organa som er
peika ut til å gjennomføre dei rutinane som er nemnde i
artikkel 10 i direktiv 98/13/EF, nytte den harmoniserte
standarden som er nemnd i vedlegget, eller syte for at han vert
nytta, etter at det er gjeve melding om dette vedtaket.

Artikkel 4

1. Nasjonale forskrifter for typegodkjenning av utstyr som
fell inn under verkeområdet til den harmoniserte standarden
som er nemnd i vedlegget, vert oppheva tre månader etter at
dette vedtaket har teke til å gjelde.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. september 1998

om ei felles teknisk forskrift om satellittjordstasjonar som har terminalar med svært lita
antenne (VSAT) som nyttar 4 og 6 GHz-frekvensbanda(*)

[meldt under nummeret K(1998) 2723]

(98/577/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 278 av 15.10.1998, s. 43, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/1999 av 24. september 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 74 av 12.3.1998, s. 1.

(2) TEF L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(3) TEF L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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2. Terminalutstyr som er godkjent i medhald av slike nasjonale forskrifter for typegodkjenning, kan
framleis marknadsførast på den nasjonale marknaden og takast i bruk.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. september 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Satellite earth stations and systems (SES);

Very small aperture terminal (VSAT) transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth
stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands

[Satellittjordstasjonar og -system (SES); satellittjordstasjonar med terminalar med svært lita antenne
berre for sending, berre for mottaking eller både for sending og mottaking som nyttar 4 og 6 GHz-

frekvensbanda]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar

ETSI-sekretariatet

TBR 43 – mai 1998
(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av rådsdirektiv
83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Det europeiske standardiseringsinstituttet Europakommisjonen
for telekommunikasjonar DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
650, Route des Lucioles Rue de la Loi/Wetstraat 200
F-06921 Sophia Antipolis Cedex B-1049 Brussel

eller frå andre organisasjonar som har ansvaret for formidling av ETSI-standardar. Ei liste over desse
organisasjonane er å finne på Internett under adressa www.ispo.cec.be.

Nr. 60/277 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) TEF L 109 av 26.4.1983, s. 8.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF
av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjordstasjons-
utstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1),
særleg artikkel 7 nr. 2 andre strekpunktet, og

ut frå desse synsmåtane:

Kommisjonen har vedteke eit tiltak for å klarleggje kva type
satellittjordstasjonsutstyr som ei felles teknisk forskrift bør
omfatte, og den tilhøyrande fråsegna om verkeområdet for
forskrifta i samsvar med artikkel 7 nr. 2 første strekpunktet.

Dei tilsvarande harmoniserte standardane eller delar av dei
som dei grunnleggjande krava skal gjennomførast ved hjelp av,
og som skal gjerast om til felles tekniske forskrifter, bør
vedtakast.

For å sikre at marknadstilgangen vert halden ved lag for
produsentar, er det naudsynt å fastsetje overgangsføresegner
for utstyr som er godkjent i samsvar med nasjonale forskrifter
for typegodkjenning.

I samsvar med artikkel 29 nr. 2 er framlegget lagt fram for
Utvalet for godkjenning av teleterminalutstyr (ACTE).

Den felles tekniske forskrifta som er vedteken i dette vedtaket,
er i samsvar med fråsegna frå ACTE –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Dette vedtaket skal nyttast på satellittjordstasjonsutstyr
som fell inn under verkeområdet for den harmoniserte
standarden som er nemnd i artikkel 2 nr. 1.

2. I dette vedtaket er det fastsett ei felles teknisk forskrift
som omfattar landmobile satellittjordstasjonar (LMES) som
har låg datafart, og som nyttar 1,5/1,6 GHz-frekvensbanda.

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrifta skal femne om den
harmoniserte standarden som det rette standardiseringsorganet
har utarbeidd, og som dei grunnleggjande krava i artikkel 17 i
direktiv 98/13/EF så langt råd skal gjennomførast ved hjelp av,
der det er relevant. Tilvisinga til standarden er oppførd i
vedlegg I.

2. Satellittjordstasjonsutstyr som dette vedtaket omfattar,
skal vere i samsvar med den felles tekniske forskrifta som er
nemnd i nr. 1, og skal stette dei grunnleggjande krava som er
nemnde i artikkel 5 bokstav a) og b) i direktiv 98/13/EF, og
krava i andre direktiv som gjeld for utstyret, særleg
rådsdirektiv 73/23/EØF(2) og 89/336/EØF(3).

3. Tabell A i vedlegg II viser kva grenseverdiar som inntil 1.
juni 2002 gjeld for uønskt utstråling over 1 000 MHz og
utanfor banda 1 626,5-1 645,5 MHz og 1 656,6-1 660,5 MHz.
Tabell B i vedlegg II viser dei tilsvarande grenseverdiane som
gjeld frå 1. juni 2002.

Artikkel 3

Når det gjeld satellittjordstasjonsutstyr som kjem inn under
artikkel 1 nr. 1 i dette vedtaket, skal dei melde organa som er
peika ut til å gjennomføre dei rutinane som er nemnde i
artikkel 10 i direktiv 98/13/EF, nytte den harmoniserte
standarden som er nemnd i vedlegget, eller syte for at han vert
nytta, etter at det er gjeve melding om dette vedtaket.

Artikkel 4

1. Nasjonale forskrifter for typegodkjenning av utstyr som
fell inn under verkeområdet til den harmoniserte standarden
som er nemnd i vedlegget, vert oppheva tre månader etter at
dette vedtaket er gjort.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. september 1998

om ei felles teknisk forskrift om landmobile satellittjordstasjonar (LMES) som har låg
datafart, og som nyttar 1,5/1,6 GHz-frekvensbanda(*)

[meldt under nummeret K(1998) 2724]

(98/578/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 278 av 15.10.1998, s. 46, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/1999 av 24. september 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 74 av 12.3.1998, s. 1.

(2) TEF L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(3) TEF L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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2. Satellittjordstasjonsutstyr som er godkjent i samsvar med
slike nasjonale forskrifter for typegodkjenning, kan framleis
marknadsførast på den nasjonale marknaden og takast i bruk.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. september 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(1) TEF L 109 av 26.4.1983, s. 8.

VEDLEGG I

Tilvising til den gjeldande harmoniserte standarden

Den harmoniserte standarden som er nemnd i artikkel 2 i dette vedtaket, er:

Satellite earth stations and systems (SES);
Low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands

[Satellittjordstasjonar og -system (SES); landmobile satellittjordstasjonar (LMES) som har låg datafart,
og som nyttar 1,5/1,6 GHz-frekvensbanda]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar

ETSI-sekretariatet

TBR 26–- mai 1998
(utan forordet)

Tilleggsopplysningar

Det europeiske standardiseringsinstituttet for telekommunikasjonar er godkjent i medhald av rådsdirektiv
83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, er utarbeidd i medhald av eit mandat som er gjeve
etter dei aktuelle framgangsmåtane i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksta til den harmoniserte standarden som er nemnd ovanfor, kan skaffast frå:

Det europeiske standardiseringsinstituttet Europakommisjonen
for telekommunikasjonar DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
650, Route des Lucioles Rue de la Loi/Wetstraat 200
F-06921 Sophia Antipolis Cedex B-1049 Brussel

eller frå andre organisasjonar som har ansvaret for formidling av ETSI-standardar. Ei liste over desse
organisasjonane er å finne på Internett under adressa www.ispo.cec.be.
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VEDLEGG II

TABELL A

Grenseverdiar som inntil 1. juni 2002 gjeld for uønskt utstråling over 1 000 MHz og utanfor
banda 1 626,5-1 645,5 MHz og 1 656,6-1 660,5 MHz

Aktivert berebølgje Inaktivert berebølgje
Frekvensområde

EIRP-grenseverdi Måleband- EIRP-grenseverdi Måleband-
(MHz)

(dBpW) breidd (kHz) (dBpW) breidd (kHz)

1 000-1 525 49 100 48 100

1 525-1 559 49 100 17 3

1 559-1 600 49 100 48 100

1 600-1 626 74 100 48 100

1 626-1 626,5 84 3 48 100

1 645,5-1 645,6 104 3 57 3

1 645,6-1 646,1 84 3 57 3

1 646,1-1 655,9 74 3 57 3

1 655,9-1 656,4 84 3 57 3

1 656,4-1 656,5 104 3 57 3

1 660,5-1 661 84 3 48 100

1 661-1 690 74 100 48 100

1 690-3 400 49 100 48 100
(merknad 2)

3 400-10 700 55 100 48 100
(merknad 3)

10 700-21 200 61 100 54 100

21 200-40 000 67 100 60 100

Merknad 1 Den lågaste grenseverdien skal gjelde for overgangsfrekvensane.

Merknad 2 I bandet 3 253,0-3 321,0 MHz skal den høgste EIRP-grenseverdien i éi, og berre éi, 100 kHz målebandbreidd vere høgst 82
dBpW. For dei andre delane av dette bandet gjeld den effektgrenseverdien som er oppførd i tabellen.

Merknad 3 I kvart av banda 4 879,5-4 981,5 MHz, 6 506,0-6 642,0 MHz og 8 132,5-8 302,5 MHz skal den høgste EIRP-grenseverdien
i éi, og berre éi, 100 kHz målebandbreidd vere høgst 72 dBpW. I bandet 9 759,0-9 963,0 MHz skal den høgste effekten i éi,
og berre éi, 100 kHz målebandbreidd vere høgst 61 dBpW. For dei andre delane av dette bandet gjeld den effektgrense-
verdien som er oppførd i tabellen.



TABELL B

Grenseverdiar som frå 1. juni 2002 gjeld for uønskt utstråling over 1 000 MHz og utanfor banda 1
626,5-1 645,5 MHz og 1 656,6-1 660,5 MHz

Aktivert berebølgje Inaktivert berebølgje
Frekvensområde

EIRP-grenseverdi Måleband- EIRP-grenseverdi Måleband-
(MHz)

(dBpW) breidd (kHz) (dBpW) breidd (kHz)

1 000-1 525 49 100 48 100

1 525-1 559 49 100 17 3

1 559-1 580,42 50 1 000 50 1 000

1 580,42-1 605,0 50 1 000 50 1 000

1 605,0-1 610,0 (merknad 4) 100 (merknad 5) 100

1 610-1 626,0 74 100 48 100

1 626-1 626,5 84 3 48 100

1 645,5-1 645,6 104 3 57 3

1 645,6-1 646,1 84 3 57 3

1 646,1-1 655,9 74 3 57 3

1 655,9-1 656,4 84 3 57 3

1 656,4-1 656,5 104 3 57 3

1 660,5-1661 84 3 48 100

1 661-1 690 74 100 48 100

1 690-3 400 49 100 48 100
(merknad 2)

3 400-10 700 55 100 48 100
(merknad 3)

10 700-21 200 61 100 54 100

21 200-40 000 67 100 60 100

Merknad 1 Den lågaste grenseverdien skal gjelde for overgangsfrekvensane.

Merknad 2 I bandet 3 253,0-3 321,0 MHz skal den høgste EIRP-grenseverdien i éi, og berre éi, 100 kHz målebandbreidd vere høgst 82
dBpW. For dei andre delane av dette bandet gjeld den effektgrenseverdien som er oppførd i tabellen.

Merknad 3 I kvart av banda 4 879,5-4 981,5 MHz, 6 506,0-6 642,0 MHz og 8 132,5-8 302,5 MHz skal den høgste EIRP-grenseverdien
i éi, og berre éi, 100 kHz målebandbreidd vere høgst 72 dBpW. I bandet 9 759,0-9 963,0 MHz skal den høgste effekten i éi,
og berre éi, 100 kHz målebandbreidd vere høgst 61 dBpW. For dei andre delane av dette bandet gjeld den
effektgrenseverdien som er oppførd i tabellen.

Merknad 4 Lineær interpolasjon frå 40 dBpW ved 1 605,0 MHz til 74 dBpW ved 1 610,0 MHz, målt med ei bandbreidd på 100 kHz.

Merknad 5 Lineær interpolasjon frå 40 dBpW ved 1 605,0 MHz til 48 dBpW ved 1 610,0 MHz, målt med ei bandbreidd på 100 kHz.
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EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 66/1999 av 28. mai 1999(1).

Kommisjonsvedtak 1999/89/EF av 25. januar 1999 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
omsyn til prefabrikkerte trappesystem(2) skal innlemmes i
avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/90/EF av 25. januar 1999 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
omsyn til membranar(3) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/91/EF av 25. januar 1999 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
omsyn til varmeisolerande varer(4) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

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

“– 399 D 0089: Kommisjonsvedtak 1999/89/EF av 25.
januar 1999 (EFT L 29 av 3.2.1999, s. 34),

– 399 D 0090: Kommisjonsvedtak 1999/90/EF av 25.
januar 1999 (EFT L 29 av 3.2.1999, s. 38), rettet ved EFT
L 83 av 27.3.1999,  s. 80,

– 399 D 0091: Kommisjonsvedtak 1999/91/EF av 25.
januar 1999 (EFT L 29 av 3.2.1999, s.  44), rettet ved
EFT L 83 av 27.3.1999,  s. 80.”

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/89/EF, 1999/90/EF og
1999/91/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 25. september 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 113/1999

av 24. september 1999

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

(1) EFT L 284 av 9.11.2000, s. 51, 

og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 51 

av 9.11.2000, s. 20.

(2) EFT L 29 av 3.2.1999, s. 34.

(3) EFT L 29 av 3.2.1999, s. 38.

(4) EFT L 29 av 3.2.1999, s. 44.

Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/60/13
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 29 av 3.2.1999, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/1999 av 24. september 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 40 av 11.2.1989, s. 12.

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

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

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

ut frå desse synsmåtane:

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

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

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

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

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

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

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

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. januar 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. januar 1999

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

[meldt under nummeret K(1999) 113]

(1999/89/EF)
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(1) Bortsett frå trapper i eitt stykke av betong og stål. Dette vedtaket omfattar heller ikkje tradisjonelt framstilte prefabrikkerte trapper

av heiltre til innandørs bruk i einskildbygningar.

VEDLEGG I

Prefabrikkerte trappesystem (fullstendige trapper som vert marknadsførde som eit system med
prefabrikkerte trinn og andre komponentar)(1)

–  til bruk i bustader og andre bygningar.
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VEDLEGG II

SAMSVARSATTESTERING

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

VAREGRUPPE

PREFABRIKKERTE TRAPPESYSTEM (1/2)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller
System for 

Varer Tiltenkt bruk
klassar

samsvars-

attestering

Prefabrikkerte trappesystem Til bruk i bustader og — 2 +
andre bygningar

System 2 +: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), første alternativ, medrekna sertifisering av produksjonskontrollen ved

fabrikken frå eit godkjent organ på grunnlag av innleiande inspeksjon av fabrikken og produksjonskontrollen ved

fabrikken og på grunnlag av jamleg tilsyn, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen ved fabrikken.

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

PREFABRIKKERTE TRAPPESYSTEM (2/2)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller
System for 

Varer Tiltenkt bruk
klassar

samsvars-

attestering

Prefabrikkerte trappesystem All bruk som er underlagd A(1), B(1), C(1) 1
reglar for yting ved — —
brannpåverknad A(2), B(2), C(2) 3

— —
A(3), D, E, F 4

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

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

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

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

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

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

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

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

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

ut frå desse synsmåtane:

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

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

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til
direktivet. Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå

tydeleg fram, ved tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei
to framgangsmåtane skal gjennomførast, ettersom visse system
er gjevne førerang i vedlegg III.
Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav a),
svarar til systema i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ utan
jamleg tilsyn og andre og tredje alternativ, medan framgangs-
måten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav b), svarar til
systema i vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii) første
alternativ med jamleg tilsyn.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Dei varene som er førde opp i vedlegg II, skal samsvars-
attesterast etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det
systemet for produksjonskontroll som produsenten gjennom-
fører ved fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan
til å vurdere og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller
sjølve vara.

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. januar 1999

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

[meldt under nummeret K(1999) 114]

(1999/90/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 29 av 3.2.1999, s. 38, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/1999 av 24. september 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 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.
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Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. januar 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

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

VEDLEGG I

Damptette sjikt:

Undertakskledningar:

Sjikt for utjamning av vassdamptrykket:

Til bruk i bygningar, bortsett frå bruk som er underlagd reglar for yting ved brannpåverknad for
byggjevarer som er framstilte av materiale i klasse A(1), B(1) og C(1).

VEDLEGG II

Fuktsperrer:

Tak-kledningar:

Til bruk i bygningar.

Damptette sjikt:

Undertakskledningar:

Sjikt for utjamning av vassdamptrykket:

Til bruk som er underlagd reglar for yting ved brannpåverknad for byggjevarer som er framstilte av
materiale i klasse A(1), B(1) og C(1).
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VEDLEGG III

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

VAREGRUPPE

MEMBRANAR (1/3)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller
System for 

Varer Tiltenkt bruk
klassar

samsvars-

attestering

Damptette sjikt I bygningar — 3
Undertakskledningar
Sjikt for utjamning av
vassdamptrykket

Fuktsperrer I bygningar — 2 +
Tak-kledningar

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

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

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

MEMBRANAR (2/3)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller
System for 

Varer Tiltenkt bruk
klassar

samsvars-

attestering

Fuktsperrer All bruk som er underlagd A(1), B(1), C(1) 1
Damptette sjikt reglar for yting ved — —
Undertakskledningar brannpåverknad A(2), B(2), C(2) 3
Tak-kledningar — —
Sjikt for utjamning av A(3), D, E, F 4
vassdamptrykket

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

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

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

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

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

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

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



VAREGRUPPE

MEMBRANAR (3/3)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller
System for 

Varer Tiltenkt bruk
klassar

samsvars-

attestering

Undertakskledningar Bruk som er underlagd reglar Varer som krev 3
for yting ved utvendig prøving —
brannpåverknad

—
Tak-kledningar Varer som vert 4

rekna for å stette 
krava utan
prøving (1)

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

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

(1) Skal stadfestast i drøftingar med arbeidsgruppa til brannforskriftsstyresmaktene.

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

Nr. 60/293 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

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

ut frå desse synsmåtane:

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

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

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til
direktivet. Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå

tydeleg fram, ved tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei
to framgangsmåtane skal gjennomførast, ettersom visse system
er gjevne førerang i vedlegg III.

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

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Dei varene som er førde opp i vedlegg II, skal samsvars-
attesterast etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det
systemet for produksjonkontroll som produsenten gjennom-
fører ved fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan
til å vurdere og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller
sjølve vara.

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. januar 1999

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

[meldt under nummeret K(1999) 115]

(1999/91/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 29 av 3.2.1999, s. 44, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/1999 av 24. september 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 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.
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Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. januar 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

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

VEDLEGG I

Varmeisolerande varer (fabrikkproduserte varer og varer som skal lagast til på byggjeplassen):

Til all bruk, bortsett frå bruk som er underlagd reglar for yting ved brannpåverknad for varer som er
framstilte av materiale i klasse A(1), B(1) og C(1).

VEDLEGG II

Varmeisolerande varer (fabrikkproduserte varer og varer som skal lagast til på byggjeplassen):

Til bruk som er underlagd reglar for yting ved brannpåverknad for varer som er framstilte av materiale i
klasse A(1), B(1) og C(1).
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VEDLEGG III

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

VAREGRUPPE

VARMEISOLERANDE VARER (1/2)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller
System for 

Varer Tiltenkt bruk
klassar

samsvars-

attestering

Varmeisolerande varer All bruk — 3
(fabrikkproduserte varer 
og varer som skal lagast 
til på byggjeplassen)

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

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



VAREGRUPPE

VARMEISOLERANDE VARER (2/2)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller
System for 

Varer Tiltenkt bruk
klassar

samsvars-

attestering

Varmeisolerande varer Bruk som er underlagd A(1), B(1), C(1) 1
(fabrikkproduserte varer reglar for yting ved — —
og varer som skal lagast brannpåverknad A(2), B(2), C(2) 3
til på byggjeplassen) — —

A(3), D, E, F 4

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

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

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

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

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

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

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

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 66/1999 av 28. mai 1999(1).

Kommisjonsvedtak 1999/92/EF av 25. januar 1999 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
omsyn til lette trebaserte komposittbjelkar og -søyler(2) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/93/EF av 25. januar 1999 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
omsyn til dører, vindauge, lemmar, persienner, portar og
tilhøyrande beslag(3) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/94/EF av 25. januar 1999 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
omsyn til prefabrikkerte varer av vanleg betong, lettbetong
eller trykkherda lettbetong(4) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XXI nr. 1 (rådsdirektiv
89/106/EØF) skal nye strekpunkter lyde:
“– 399 D 0092: Kommisjonsvedtak 1999/92/EF av 

25. januar 1999 (EFT L 29 av 3.2.1999, s. 49),

– 399 D 0093: Kommisjonsvedtak 1999/93/EF av 
25. januar 1999 (EFT L 29 av 3.2.1999, s. 51), rettet ved
EFT L 83 av 27.3.1999,  s. 80,

– 399 D 0094: Kommisjonsvedtak 1999/94/EF av 25.
januar 1999 (EFT L 29 av 3.2.1999, s. 55), rettet ved EFT
L 83 av 27.3.1999,  s. 80.”

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/92/EF, 1999/93/EF og
1999/94/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 25. september 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 114/1999

av 24. september 1999

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

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

9.11.2000, s. 20.

(2) EFT L 29 av 3.2.1999, s. 49.

(3) EFT L 29 av 3.2.1999, s. 51.

(4) EFT L 29 av 3.2.1999, s. 55.

2000/EØS/60/14

Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

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

ut frå desse synsmåtane:

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

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

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

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

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

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene som er førde opp i vedlegg I, skal samsvars-
attesterast etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det
systemet for produksjonskontroll som produsenten gjennom-
fører ved fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan
til å vurdere og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller
sjølve vara.

Artikkel 2

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

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. januar 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. januar 1999

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i
rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til lette trebaserte komposittbjelkar og -søyler(*)

[meldt under nummeret K(1999) 116]

(1999/92/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 29 av 3.2.1999, s. 49, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/1999 av 24. september 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 40 av 11.2.1989, s. 12.

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



VEDLEGG I

Lette trebaserte komposittbjelkar og -søyler (medrekna T-bjelkar, dvs. kombinasjonar av
bjelkar/plater):

– til bruk i bygningar.

VEDLEGG II

SAMSVARSATTESTERING

VAREGRUPPE

LETTE TREBASERTE KOMPOSITTBJELKAR OG -SØYLER (1/1)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller klassar System for 

Varer Tiltenkt bruk (Brannmotstands- samsvars-

klasse) (Yting ved attestering

brannpåverknad)

Lette trebaserte kompositt- I bygningar Alle 1
bjelkar og -søyler (medrekna 
T-bjelkar, dvs. kombinasjonar 
av bjelkar/plater)

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

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

Nr. 60/301 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

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

ut frå desse synsmåtane:

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

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

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til
direktivet. Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå

tydeleg fram, ved tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei
to framgangsmåtane skal gjennomførast, ettersom visse system
er gjevne førerang i vedlegg III.

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

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Dei varene som er førde opp i vedlegg II, skal samsvars-
attesterast etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det
systemet for produksjonskontroll som produsenten gjennom-
fører ved fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan
til å vurdere og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller
sjølve vara.

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. januar 1999

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i
rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til dører, vindauge, lemmar, persienner, portar og

tilhøyrande beslag(*)

[meldt under nummeret K(1999) 117]

(1999/93/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 29 av 3.2.1999, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/1999 av 24. september 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 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.
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Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. januar 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Dører og portar (med eller utan tilhøyrande beslag):

– berre til innandørs samband,

– til bruk som ikkje er nemnd i vedlegg II til dette vedtaket, og som er oppgjeven særskilt og/eller
underlagd særskilde krav, særleg med omsyn til støy, energi, tettleik og brukstryggleik.

Vindauge (med eller utan tilhøyrande beslag):

– til bruk som ikkje er nemnd i vedlegg II til dette vedtaket.

Lemmar og persienner (med eller utan tilhøyrande beslag):

– til utandørs bruk.

VEDLEGG II

Dører og portar (med eller utan tilhøyrande beslag):

– til brannteknisk eller røykteknisk oppdeling og til rømmingsvegar.

Vindauge (med eller utan tilhøyrande beslag):

– til brannteknisk eller røykteknisk oppdeling og til rømmingsvegar.

Beslag til dører og portar:

– til brannteknisk eller røykteknisk oppdeling og til rømmingsvegar.



VEDLEGG III

VAREGRUPPE

DØRER, VINDAUGE, LEMMAR, PERSIENNER, PORTAR OG TILHØYRANDE BESLAG
(1/1)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller
System for 

Varer Tiltenkt bruk
klassar

samsvars-

attestering

Dører og portar (med eller Til brannteknisk eller – 1
utan tilhøyrande beslag) røykteknisk oppdeling 

og til rømmingsvegar
—— —— ——

Til annan bruk som er – 3
oppgjeven særskilt og/eller 
er underlagd særskilde krav, 
særleg med omsyn til støy, 
energi, tettleik og 
brukstryggleik

—— —— ——
Berre til innandørs samband – 4

Beslag til dører og portar Til brannteknisk eller – 1
røykteknisk oppdeling 
og til rømmingsvegar

Vindauge (med eller utan Til brannteknisk eller – 1
tilhøyrande beslag) røykteknisk oppdeling 

og til rømmingsvegar
—— —— ——

All annan bruk – 3

Lemmar og persienner (med Til utandørs bruk – 4
eller utan tilhøyrande beslag)

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

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

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

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

Nr. 60/305 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

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

ut frå desse synsmåtane:

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

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

Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til
direktivet. Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå

tydeleg fram, ved tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei
to framgangsmåtane skal gjennomførast, ettersom visse system
er gjevne førerang i vedlegg III.

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

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Dei varene som er førde opp i vedlegg II, skal samsvars-
attesterast etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det
systemet for produksjonkontroll som produsenten gjennom-
fører ved fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan
til å vurdere og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller
sjølve vara.

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. januar 1999

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i
rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte varer av vanleg betong, lettbetong

eller trykkherda lettbetong(*)

[meldt under nummeret K(1999) 118]

(1999/94/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 29 av 3.2.1999, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/1999 av 24. september 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 40 av 11.2.1989, s. 12.

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



Nr. 60/307 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. januar 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(1) Bortsett frå røyr og tankar.
(2) Lett berande varer vert nytta der konstruksjonssvikt ikkje kan føre til at bygget eller ein del av det styrtar saman, til utillatelege

formendringar eller til personskade (skal definerast av medlemsstatane).

VEDLEGG I

Prefabrikkerte varer av vanleg betong, lettbetong eller trykkherda lettbetong(1):

– til lett berande(2) eller ikkje-berande konstruksjonar (særleg gjerde, koplingsboksar til bruk i
telekommunikasjon, små kasseforma stikkrenner, ikkje-berande veggelement og kledningselement).
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(1) Bortsett frå lysmaster på motorvegar.

(2) Bortsett frå lagring av væsker.

VEDLEGG II

Prefabrikkerte varer av vanleg betong, lettbetong eller trykkherda lettbetong:

– til berande konstruksjonar (særleg spennarmerte holelement for golv, stolpar og master(1),
fundamentpålar, forskalingslemmar, gitterdragarelement, golv og golvelement av bjelkar/plater, ribbe-
element for golv, lange berande element (bjelkar og søyler), berande veggelement, støtteveggelement,
takelement, siloar(1), trapper, brudekke-element og store kasseforma kulvertar).



VEDLEGG III

VAREGRUPPE

PREFABRIKKERTE VARER AV VANLEG BETONG, LETTBETONG ELLER TRYKKHERDA
LETTBETONG (1/1)

1. System for samsvarsattestering

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

Nivå eller
System for 

Varer Tiltenkt bruk
klassar

samsvars-

attestering

Prefabrikkerte varer av I berande konstruksjonar – 2+
vanleg betong, lettbetong eller 
trykkherda lettbetong

—— —— ——
I ikkje-berande eller lett – 4
berande konstruksjonar(1)

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

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

(1) Lett berande varer vert nytta der konstruksjonssvikt ikkje kan føre til at bygget eller ein del av det styrtar saman, til utillatelege
formendringar eller til personskade (skal definerast av medlemsstatane).

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

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 94/1999 av 16. juli 1999(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember
1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak
mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra
forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående
mobile maskiner(2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XXIV etter nr. 1 (europa-
parlaments- og rådsdirektiv 98/37/EF) skal nytt nr. 1a lyde:

“1a. 397 L 0068: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF
av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes

lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og
partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-
veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1).”

Artikkel 2

I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 44 (rådsdirektiv 88/77/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

“– 397 L 0068: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF
av 16. desember 1997 (EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1).”

Artikkel 3

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 31. desember 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 115/1999

av 24. september 1999

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

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 60, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 55 av

23.11.2000, s. 109.

(2) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/60/15
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 11. november
1997, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapets politikk og handlingsprogram for miljø og
bærekraftig utvikling(4) anerkjenner som et grunn-
leggende prinsipp at alle personer effektivt bør vernes
mot erkjente helserisikoer som følge av luftforurensning
og at dette gjør det nødvendig særlig å kontrollere utslipp
av nitrogendioksid (NO2), partikler (PT) – svart røyk, og
andre forurensende stoffer, som karbonmonoksid (CO).
For å hindre danning av troposfærisk ozon (O3) og de
helse- og miljøvirkninger som dette medfører, er det
nødvendig å redusere utslippene av forløperne nitrogen-
oksider (NOx) og hydrokarboner (HC). De miljøskader
som forårsakes av forsuring, må også reduseres, blant
annet utslipp av NOx og HC.

2) Fellesskapet undertegnet i april 1992 protokollen fra FNs
økonomiske komité for Europa om flyktige organiske
forbindelser (VOC), og tiltrådte protokollen om NOx-
utslipp i desember 1993, og begge disse protokoller er

knyttet til Konvensjonen av 1979 om langtransportert
grenseoverskridende luftforurensning, som ble vedtatt i
juli 1982.

3) Målet om å redusere nivået på forurensende utslipp fra
ikke-veigående mobile maskiner og opprettelsen av og
virkemåten for det indre marked for motorer og maskiner
kan ikke realiseres i tilstrekkelig grad av de enkelte
medlemsstater, og de kan derfor realiseres på en bedre
måte ved tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
tiltak mot luftforurensning fra motorer som skal monteres
i ikke-veigående mobile maskiner.

4) Undersøkelser som nylig er gjort av Kommisjonen, viser
at utslipp fra ikke-veigående mobile maskiner utgjør en
vesentlig del av de samlede menneskeskapte utslipp av
visse giftige luftforurensende stoffer. Den kategori
motorer med kompresjonstenning som reguleres av dette
direktiv, er ansvarlig for en betydelig del av luftforu-
rensning med NOx og PT, særlig når denne sammenlignes
med luftforurensningen fra veitransportsektoren.

5) Utslipp fra ikke-veigående mobile maskiner som er i drift
på bakken og er utstyrt med motorer med kompresjons-
tenning, og særlig utslipp av NOx og PT, utgjør en hoved-
årsak til bekymring på dette område. I første rekke bør
disse forurensningskildene reguleres. Det vil imidlertid
også være hensiktsmessig senere å utvide dette direktivs
virkeområde til å omfatte kontroll med utslipp fra andre
ikke-veigående mobile maskiner, herunder transportable
aggregater, på grunnlag av egnede prøvingssykluser, og
særlig fra bensinmotorer. En betydelig reduksjon av CO-
og HC-utslipp kan oppnås ved at dette direktivs virke-
område utvides til å omfatte bensinmotorer.

6) Det bør snarest mulig innføres lovgivning om kontroll
med utslipp fra motorer i jordbruks- og skogbrukstrak-
torer, som sikrer et nivå av miljøvern som tilsvarer nivået
fastsatt i henhold til dette direktiv, med normer og krav
som fullt ut er i samsvar med direktivet.

7) Den framgangsmåte som er valgt for sertifisering, er den
typegodkjenningsmetode som, i egenskap av europeisk
metode, over tid har vist seg å fungere godt for
godkjenning av veigående kjøretøyer og deres deler. Som
et nytt element er det innført godkjenning av en motor

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/68/EF

av 16. desember 1997

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende
gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i

ikke-veigående mobile maskiner(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 59 av 27.2.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/1999 av 24. september 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 C 328 av 7.12.1995, s. 1.

(2) EFT C 153 av 28.3.1996, s. 2.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 25. oktober 1995 (EFT C 308 av 20.11.1995,
s. 29), Rådets felles holdning av 20. januar 1997 (EFT C 123 av 21.4.1997,
s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 13. mai 1997, (EFT C 167 av
2.7.1997, s. 22). Rådsbeslutning av 4. desember 1997 og europaparlaments-
beslutning av 16. desember 1997.

(4) Rådsresolusjon og representanter for medlemsstatenes regjeringer,
forsamlet i Rådet 1. februar 1993 (EFT C 138 av 17.5.1993, s. 1).



som er representativ for en gruppe motorer (motor-
familie) laget med tilsvarende deler og etter tilsvarende
konstruksjonsprinsipper.

8) De motorer som produseres i samsvar med kravene i
dette direktiv, må merkes som sådanne og meldes til
vedkommende typegodkjenningsmyndigheter. For å lette
saksbehandlingen, er det ikke lagt opp til at
vedkommende myndighet skal foreta noen direkte
kontroll av de motorproduksjonsdatoer som skal over-
holdes for skjerpede krav. Denne friheten for produ-
sentene forutsetter at de legger forholdene til rette for
stikkprøvekontroller foretatt av myndighetene og at de
jevnlig stiller relevant informasjon om produksjonsplan-
leggingen til rådighet. Det er ikke påbudt med fullstendig
overholdelse av meldingsplikten i samsvar med denne
framgangsmåte, men en høy grad av overholdelse vil
lette typegodkjenningsmyndighetenes planlegging av
kontroller og bidra til å styrke tillitsforholdet mellom
produsenter og typegodkjenningsmyndigheter.

9) Typegodkjenning gitt i henhold til direktiv 88/77/EØF(1)
og reglement nr. 49 serie 02 fra De forente nasjoners
økonomiske kommisjon for Europa, oppført i vedlegg IV
tillegg II til direktiv 92/53/EØF(2), anerkjennes som
likeverdig med typegodkjenning som kreves etter dette
direktiv i dets første fase.

10) Motorer som er i samsvar med kravene i dette direktiv og
som omfattes av direktivets virkeområde, må tillates
markedsført i medlemsstatene. Disse motorene må ikke
underlegges noe annet nasjonalt utslippskrav. Den
medlemsstat som gir typegodkjenning, vil treffe de
nødvendige kontrolltiltak.

11) Ved fastsettelsen av nye prøvingsmetoder og grense-
verdier er det nødvendig å ta hensyn til bruksmønsteret
for disse motortypene.

12) Det er hensiktsmessig å innføre disse nye normene etter
det velprøvde prinsippet med en framgangsmåte i to trinn.

13) For motorer med høy effekt synes det å være lettere å
oppnå betydelig utslippsreduksjon, da eksisterende
teknologi utviklet for motorer i veigående kjøretøyer kan
brukes. Under hensyn til dette er det lagt opp til en
trinnvis gjennomføring av kravene, som begynner med
det høyeste av tre effektområder i trinn I. Dette prinsippet
er beholdt for trinn II, med unntak av et nytt fjerde
effektområde som ikke omfattes av trinn I.

14) For denne sektor av ikke-veigående mobile maskiner,
som nå reguleres og er den viktigste bortsett fra land-
brukstraktorer når den sammenlignes med utslipp fra
veitransport, kan det ventes en betydelig utslipps-
reduksjon ved gjennomføringen av dette direktiv. På
grunn av at dieselmotorer generelt har meget god ytelse
med hensyn til CO- og HC-utslipp, er forbedrings-
marginen når det gjelder samlede utslipp, meget liten.

15) For å ta hensyn til uvanlige tekniske eller økonomiske
omstendigheter, er det fastsatt framgangsmåter som kan
frita produsentene fra forpliktelsene etter dette direktiv.

16) For å sikre “produksjonssamsvar” etter at det er gitt
typegodkjenning for en motor, vil produsentene bli pålagt
å treffe nødvendige tiltak. For tilfeller av påvist
manglende samsvar er det fastsatt informasjonsprose-
dyrer, korrigerende tiltak og et samarbeidssystem som vil
gjøre det mulig å løse eventuelle tvister mellom
medlemsstatene angående sertifiserte motorers samsvar.

17) Den rett medlemsstatene har til å fastsette krav som sikrer
vern av arbeidstakere når de bruker ikke-veigående
mobile maskiner, berøres ikke av dette direktiv.

18) De tekniske bestemmelsene i visse vedlegg til dette
direktiv bør suppleres og eventuelt tilpasses den tekniske
utvikling i samsvar med en komitéframgangsmåte.

19) Det bør fastsettes bestemmelser for å sikre at motorene
prøves i samsvar med god laboratoriepraksis.

20) Det er nødvendig å fremme verdenshandelen på denne
sektor ved, så langt som mulig, å harmonisere utslipps-
normene i Fellesskapet med normene som anvendes eller
planlegges i tredjestater.

21) Det er derfor nødvendig å forutse muligheten for å
revurdere situasjonen på grunnlag av hvor tilgjengelige
og økonomisk gjennomførbare nye teknologier er og å ta
hensyn til den framgang som er oppnådd ved gjennom-
føringen av trinn II.

22) Det ble 20. desember 1994(3) inngått en modus vivendi
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om
gjennomføringstiltakene for rettsakter vedtatt etter
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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(1) Rådsdirektiv 88/77/EØF av 3. desember 1987 om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser fra
dieselmotorer til fremdrift av kjøretøyer (EFT nr. L 36 av 9.2.1988, s. 33).
Direktivet sist endret ved direktiv 96/1/EF (EFT L 40 av 17.2.1996, s. 1).

(2) Rådsdirektiv 92/53/EØF av 18. juni 1992 om endring av direktiv 70/156/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere (EFT L 225 av 10.8.1992, s. 1).

(3) EFT nr. C 102 av 4.4.1996, s. 1.



Artikkel 1

Formål

Dette direktiv tar sikte på å tilnærme medlemsstatenes
lovgivning om utslippsnormer og framgangsmåter for type-
godkjenning for motorer som skal monteres i ikke-veigående
mobile maskiner. Det vil bidra til at det indre marked fungerer
godt, samtidig som menneskers helse og miljøet vernes.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

– ikke-veigående mobil maskin, enhver mobil maskin,
ethvert transportabelt industriutstyr eller kjøretøy med
eller uten karosseri, som ikke er beregnet på bruk til
passasjer- eller godstransport på vei, som er utstyrt med
en forbrenningsmotor i henhold til vedlegg I nr. I,

– typegodkjenning, den framgangsmåte en medlemsstat
bruker for å sertifisere at en forbrenningsmotortype eller
-motorfamilie oppfyller de aktuelle kravene i dette
direktiv med hensyn til nivået av utslipp av forurensende
gasser og partikler fra motoren(e),

– motortype, en kategori motorer som har identiske
hovedkjennetegn som oppført i vedlegg II, tillegg 1,

– motorfamilie, produsentens gruppering av motorer som
ved sin konstruksjon forutsettes å ha samme
eksosutslippsegenskaper og som oppfyller kravene i dette
direktiv,

– representativ motor, en motor som er utvalgt fra en
motorfamilie på en slik måte at den oppfyller kravene i
vedlegg I nr. 6 og 7,

– motoreffekt, netto effekt som angitt i vedlegg I nr. 2.4,

– motorens produksjonsdato, den dato da motoren
gjennomgår den siste kontrollen etter at den er kommet
fra produksjonslinjen. På dette trinn er motoren klar til å
leveres eller settes på lager,

– markedsføring, at et produkt som omfattes av dette
direktiv, gjøres tilgjengelig på fellesskapsmarkedet mot
betaling eller gratis, med henblikk på distribusjon
og/eller bruk i Fellesskapet,

– produsent, den person eller det organ som er ansvarlig
overfor godkjenningsmyndigheten for alle aspekter ved
typegodkjenningsprosessen og for å sikre produksjons-
samsvar. Det er ikke påkrevd at denne personen eller
dette organet er direkte involvert i alle trinn av
konstruksjonen av motoren,

– godkjenningsmyndighet, vedkommende myndighet eller
myndigheter i en medlemsstat som er ansvarlig for alle
deler av typegodkjenningen av en motor eller en motor-
familie, for å utstede og tilbakekalle typegodkjennings-
dokumenter, fungere som forbindelsesledd til
godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene
og være ansvarlig for å kontrollere produsentens tiltak for
å sikre produksjonssamsvar,

– teknisk instans, de(n) organisasjon(er) eller de(t)
organ(er) som er godkjent som prøvingslaboratorium for
å foreta prøvinger eller inspeksjoner på vegne av en
medlemsstats godkjenningsmyndighet. Denne funk-
sjonen kan også utøves av godkjenningsmyndigheten
selv,

– opplysningsdokument, det dokument som er oppført i
vedlegg II og som angir de opplysninger en søker skal gi,

– opplysningsmappe, alle data, tegninger, fotografier osv.
som søkeren i samsvar med opplysningsdokumentet skal
framlegge for den tekniske instans eller for
godkjenningsmyndigheten,

– opplysningspakke, opplysningsmappen samt eventuelle
prøvingsrapporter eller andre dokumenter som den
tekniske instans eller godkjenningsmyndigheten har
vedlagt opplysningsmappen under utøvelsen av sine
funksjoner,

– innholdsfortegnelse for opplysningspakken, det doku-
ment der innholdet i opplysningspakken er oppført, og
der hver side er nummerert eller merket på annen måte
slik at de lett kan identifiseres.

Artikkel 3

Søknad om typegodkjenning

1. Søknad om typegodkjenning for en motor eller motor-
familie skal sendes inn av produsenten til godkjennings-
myndigheten i en medlemsstat. Søknaden skal være vedlagt en
opplysningsmappe med innhold som angitt i opplysnings-
dokumentet i vedlegg II til dette direktiv. En motor som er i
samsvar med motortypekjennetegnene beskrevet i vedlegg II
tillegg 1, skal inngis til den tekniske instans som er ansvarlig
for å foreta typegodkjenningsprøvingene.

2. Dersom godkjenningsmyndigheten ved søknad om
typegodkjenning av en motorfamilie mener at den innsendte
søknaden med hensyn til den utvalgte representative motoren,
ikke fullt ut er representativ for motorfamilien beskrevet i
vedlegg II tillegg 2, skal det inngis en alternativ og eventuelt
ytterligere en representativ motor etter godkjenningsmyndig-
hetens valg til godkjenning i samsvar med nr. 1.

3. Søknad om typegodkjenning for en motortype eller
motorfamilie kan ikke innsendes til mer enn en medlemsstat.
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Det skal innsendes egen søknad for hver motortype eller
motorfamilie som skal godkjennes.

Artikkel 4

Framgangsmåte for typegodkjenning

1. Den medlemsstat som mottar søknaden, skal gi
typegodkjenning til alle motortyper eller motorfamilier som er
i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen og som
oppfyller kravene i dette direktiv.

2. Medlemsstaten skal fylle ut alle aktuelle rubrikker i
typegodkjenningsdokumentet, som det er angitt et mønster for
i vedlegg VI, for hver motortype eller motorfamilie som den
godkjenner, og skal utarbeide eller kontrollere innholdet av
innholdsfortegnelsen for opplysningspakken. Type-
godkjenningsdokumentene skal nummereres i samsvar med
metoden beskrevet i vedlegg VII. Det utfylte type-
godkjenningsdokumentet og dets vedlegg skal sendes til
søkeren.

3. Dersom motoren som skal godkjennes, oppfyller sin
funksjon eller oppviser visse egenskaper bare i tilknytning til
andre deler av den ikke-veigående mobile maskinen, og
dersom oppfyllelse av ett eller flere krav derfor kan
kontrolleres bare når motoren som skal godkjennes, drives i
tilknytning til andre maskindeler, enten reelle eller simulerte,
må omfanget av typegodkjenningen av motoren(e) begrenses
tilsvarende. På typegodkjenningsdokumentet for en motortype
eller motorfamilie skal det da være angitt eventuelle
begrensninger på bruken og vilkår for montering.

4. Hver medlemsstats godkjenningsmyndighet skal:

a) hver måned sende en liste til godkjenningsmyndighetene
i de øvrige medlemsstatene (med de opplysninger som er
angitt i vedlegg VIII) over de typegodkjenninger for
motorer og motorfamilier den har gitt, avslått eller
tilbakekalt i løpet av måneden,

b) ved mottak av anmodning fra en annen medlemsstats
godkjenningsmyndighet, umiddelbart sende:

– en kopi av typegodkjenningsdokumentet for den
aktuelle motoren eller motorfamilien med/uten
opplysningspakken for hver motortype eller motor-
familie som den har gitt, avslått eller tilbakekalt
godkjenning for, og/eller

– listen over motorer produsert i samsvar med de
typegodkjenninger som er gitt, som beskrevet i
artikkel 6 nr. 3, med angivelse av opplysningene
oppført i vedlegg IX, og/eller

– en kopi av den erklæring som er nevnt i artikkel 6 nr.
4.

5. Hver medlemsstats godkjenningsmyndighet skal hvert år,
og i tillegg hver gang den mottar en tilsvarende søknad, sende
Kommisjonen en kopi av databladet oppført i vedlegg X
angående de motorer som er godkjent siden forrige melding.

Artikkel 5

Endring av typegodkjenning

1. Den medlemsstaten som har gitt typegodkjenning, skal
treffe de nødvendige tiltak for å sikre at den blir underrettet om
enhver endring av opplysningene i opplysningspakken.

2. Søknad om endring eller utvidelse av en typegodkjenning
skal innsendes utelukkende til godkjenningsmyndigheten i den
medlemsstaten som gav den opprinnelige typegodkjenningen.

3. Dersom det er skjedd endringer i opplysningene angitt i
opplysningspakken, skal den aktuelle medlemsstats
godkjenningsmyndighet:

– om nødvendig utstede ajourført(e) side(r) i opplysnings-
pakken, og merke hver av de ajourførte sidene slik at de
endringer som er gjort, og datoen for ny utstedelse klart
framgår; ved hver ajourføring skal innholdsfortegnelsen
for opplysningspakken (som er vedlagt type-
godkjenningsdokumentet) også endres slik at den viser
datoen for de seneste endringene, og

– utstede et ajourført typegodkjenningsdokument (merket
med utvidelsesnummer) dersom det inneholder endrede
opplysninger (bortsett fra i vedleggene), eller dersom
kravene i direktivet er endret etter datoen som er påført
typegodkjenningen. Det ajourførte dokumentet skal klart
angi begrunnelsen for ajourføringen og datoen for ny
utstedelse.

Dersom godkjenningsmyndigheten i den aktuelle medlems-
staten finner at en endring i en opplysningspakke tilsier nye
prøvinger eller kontroller, skal den underrette produsenten om
dette, og dokumentene nevnt ovenfor skal utstedes først når de
nye prøvingene eller kontrollene er gjennomført med
tilfredsstillende resultat.

Artikkel 6

Samsvar

1. Produsenten skal påføre hver enhet produsert i samsvar
med den godkjente typen, de merker som er bestemt i vedlegg
I nr. 3, herunder typegodkjenningsnummeret.

2. Dersom typegodkjenningsdokumentet i samsvar med
artikkel 4 nr. 3 fastsetter begrensninger på bruken, skal
produsenten sammen med hver produserte enhet levere
detaljerte opplysninger om disse begrensningene og angi
eventuelle vilkår for montering. Dersom en serie motortyper
leveres til en enkelt produsent av maskiner, er det tilstrekkelig
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at produsenten senest på leveringsdatoen for den første
motoren, mottar bare ett slikt opplysningsdokument, som i
tillegg angir identifikasjonsnumrene for de aktuelle motorene.

3. Produsenten skal innen 45 dager fra kalenderårets utløp,
og uten opphold etter hver ikrafttredelsesdato for nye
bestemmelser når kravene i dette direktiv endres, og umiddel-
bart etter hver øvrige dato som myndigheten måtte fastsette, på
anmodning sende til den godkjenningsmyndighet som gav
typegodkjenningen, en liste med serien med identifikasjons-
numre for hver motortype produsert i samsvar med kravene i
dette direktiv siden datoen for forrige melding, eller siden den
første datoen for anvendelse av kravene i dette direktiv.
Dersom det ikke framgår av motorkodesystemet, må denne
listen spesifisere forbindelsen mellom identifikasjonsnumrene
og de tilsvarende motortypene eller -familiene og type-
godkjenningsnumrene. Denne listen skal også inneholde
særskilte opplysninger dersom produsenten slutter å produsere
en godkjent motortype eller motorfamilie. Dersom det ikke
kreves at denne listen jevnlig sendes til godkjenningsmyndig-
heten, skal produsenten oppbevare disse opplysningene i en
periode på minst 20 år.

4. Produsenten skal innen 45 dager fra kalenderårets utløp
og på hver ikrafttredelsesdato nevnt i artikkel 9, sende til
godkjenningsmyndigheten som gav typegodkjenningen, en
erklæring som spesifiserer motortypene og -familiene og de
tilsvarende motoridentifiseringskodene for de motorer
vedkommende har til hensikt å produsere fra og med denne
dato.

Artikkel 7

Anerkjennelse av likeverdige godkjenninger

1. Europaparlamentet og Rådet kan, etter forslag fra
Kommisjonen, anerkjenne at vilkår og bestemmelser for
typegodkjenning av motorer fastsatt ved dette direktiv er
likeverdige med framgangsmåter fastsatt ved internasjonale
regler eller tredjestaters regler, innenfor rammen av multi-
laterale eller bilaterale avtaler mellom Fellesskapet og
tredjestater.

2. Typegodkjenninger i henhold til direktiv 88/77/EØF som
er i samsvar med trinn A eller B fastsatt i artikkel 2 og vedlegg
I nr. 6.2.1 til rådsdirektiv 91/542/EØF(1), og eventuelt de
tilsvarende godkjenningsmerker, skal anerkjennes for trinn I
fastsatt i artikkel 9 nr. 2 i dette direktiv. Denne gyldighet skal
opphøre med virkning fra den obligatoriske gjennomføringen
av trinn II fastsatt i artikkel 9 nr. 3 i dette direktiv.

Artikkel 8

Registrering og markedsføring

1. Medlemsstatene kan ikke nekte registrering, der dette er
aktuelt, eller markedsføring av nye motorer som oppfyller

kravene i dette direktiv, uansett om de allerede er montert i en
maskin.

2. Medlemsstatene skal tillate registrering, der dette er
aktuelt, eller markedsføring bare av nye motorer som oppfyller
kravene i dette direktiv, uansett om de allerede er montert i en
maskin.

3. Godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat som gir
typegodkjenning, skal treffe de nødvendige tiltak i forbindelse
med denne godkjenningen for å registrere og kontrollere, om
nødvendig i samarbeid med de øvrige medlemsstatenes
godkjenningsmyndigheter, identifikasjonsnumrene til de
motorer som produseres i samsvar med kravene i dette direktiv.

4. En ekstra kontroll av identifikasjonsnumrene kan foretas
i forbindelse med kontroll av produksjonssamsvar som fastsatt
i artikkel 11.

5. Med hensyn til kontroll av identifikasjonsnumrene skal
produsenten eller dennes agent etablert i Fellesskapet, uten
opphold etter anmodning gi vedkommende godkjennings-
myndighet alle nødvendige opplysninger om sine kjøpere og
identifikasjonsnumrene til motorene som er meldt produsert i
samsvar med artikkel 6 nr. 3. Dersom motorene er solgt til en
maskinprodusent, kreves det ikke ytterligere opplysninger.

6. Dersom produsenten, etter anmodning fra godkjennings-
myndigheten, ikke er i stand til å verifisere kravene fastsatt i
artikkel 6, særlig i forbindelse med nr. 5 i denne artikkel, kan
godkjenningen gitt for den aktuelle motortypen eller motor-
familien i henhold til dette direktiv, tilbakekalles. Informa-
sjonsprosedyren beskrevet i artikkel 12 nr. 4 skal da gjennom-
føres.

Artikkel 9

Tidsplan

1. UTSTEDELSE AV TYPEGODKJENNING

Etter 30. juni 1998 kan medlemsstatene ikke nekte å gi type-
godkjenning for en motortype eller motorfamilie eller å utstede
dokumentet beskrevet i vedlegg VI, og kan ikke pålegge andre
typegodkjenningskrav med hensyn til utslipp av
luftforurensende stoffer for ikke-veigående mobile maskiner
der en motor er montert, dersom motoren oppfyller kravene i
dette direktiv med hensyn til utslipp av forurensende gasser og
partikler.

2. TYPEGODKJENNING I TRINN I (MOTORKATEGORI
A, B OG C)

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for en
motortype eller motorfamilie og å utstede dokumentet
beskrevet i vedlegg VI, og skal nekte å gi enhver annen
typegodkjenning for ikke-veigående mobile maskiner der en
motor er montert:
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etter 30. juni 1998 for motorer med effekt:

– A: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,

– B: 75 kW ≤ P < 130 kW,

– C: 37 kW ≤ P < 75 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv
og dersom utslippene av forurensende gasser og partikler fra
motoren ikke overholder grenseverdiene fastsatt i tabellen i
vedlegg I nr. 4.2.1.

3. TYPEGODKJENNING I TRINN II (MOTORKATEGORI
D, E, F OG G)

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for en motor-
type eller motorfamilie og å utstede dokumentet beskrevet i
vedlegg VI, og skal nekte å gi enhver annen typegodkjenning
for ikke-veigående mobile maskiner der en motor er montert:

– D: etter 31. desember 1999 for motorer med effekt: 
18 kW ≤ P < 37 kW,

– E: etter 31. desember 2000 for motorer med effekt: 
130 kW ≤ P ≤ 560 kW,

– F: etter 31. desember 2001 for motorer med effekt: 
75 kW ≤ P < 130 kW,

– G: etter 31. desember 2002 for motorer med effekt: 
37 kW ≤ P < 75 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv
og dersom utslippene av forurensende gasser og partikler fra
motoren ikke overholder grenseverdiene fastsatt i tabellen i
vedlegg I nr. 4.2.3.

4. REGISTRERING OG MARKEDSFØRING: DATOER
FOR MOTORPRODUKSJON

Etter de datoer som er nevnt nedenfor, med unntak for
maskiner og motorer beregnet på eksport til tredjestater, skal
medlemsstatene tillate registrering, der dette er aktuelt, og
markedsføring av nye motorer, uansett om de allerede er
montert i en maskin, bare dersom de oppfyller kravene i dette
direktiv og bare dersom motoren er godkjent i samsvar med en
av kategoriene bestemt i nr. 2 og 3.

Trinn I

– kategori A: 31. desember 1998

– kategori B: 31. desember 1998

– kategori C: 31. mars 1999

Trinn II

– kategori D: 31. desember 2000

– kategori E: 31. desember 2001

– kategori F: 31. desember 2002

– kategori G: 31. desember 2003

Medlemsstatene kan likevel for hver kategori utsette
ovennevnte krav i to år med hensyn til motorer som har
produksjonsdato før datoene nevnt i dette nummer.

Tillatelse gitt for motorer i trinn I skal opphøre med virkning
fra datoen for den obligatoriske gjennomføringen av trinn II.

Artikkel 10

Unntak og alternative framgangsmåter

1. Kravene i artikkel 8 nr. 1 og 2 og artikkel 9 nr. 4 får ikke
anvendelse på:

– motorer til bruk i de væpnede styrker,

– motorer som det er gjort unntak for i henhold til nr. 2.

2. Etter anmodning fra produsenten kan medlemsstatene
gjøre unntak for restmotorer som fremdeles ligger på lager,
eller lagre med ikke-veigående mobile maskiner med hensyn
til motorene, fra de(n) tidsfrist(er) for markedsføring som er
oppført i artikkel 9 nr. 4, på følgende vilkår:

– produsenten skal sende søknad til godkjenningsmyndig-
heten i den medlemsstat som godkjente de(n) tilsvarende
motortypen(e) eller motorfamilien(e) før tidsfristen(e),

– produsentens søknad skal inneholde en liste som bestemt
i artikkel 6 nr. 3, over de nye motorene som ikke
markedsføres innen tidsfristen(e); når det gjelder motorer
som omfattes av dette direktiv for første gang, skal
produsenten sende sin søknad til godkjenningsmyndig-
heten i den medlemsstat der motorene er lagret,

– søknaden skal spesifisere de tekniske og/eller økono-
miske begrunnelsene den er basert på,

– motorene skal være i samsvar med en type eller familie
som typegodkjenningen ikke lenger gjelder for, eller som
ikke trengte typegodkjenning før, men som er produsert
innenfor tidsfristen(e),

– motorene må ha vært fysisk lagret på Fellesskapets
territorium innen tidsfristen(e),

– antall nye motorer av en eller flere typer som
markedsføres i hver medlemsstat i henhold til dette
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unntak, skal ikke overstige 10 % av de nye motorene av
alle aktuelle typer som ble markedsført i vedkommende
medlemsstat i løpet av foregående år,

– dersom søknaden godtas av medlemsstaten, skal den
innen en måned sende opplysninger om og årsakene til
unntaket som er gitt produsenten, til godkjennings-
myndighetene i de øvrige medlemsstatene,

– medlemsstaten som gir unntak etter denne artikkel, er
ansvarlig for å påse at produsenten overholder alle
tilhørende forpliktelser,

– godkjenningsmyndigheten skal for hver aktuelle motor
utstede et samsvarssertifikat med en særskilt påtegning.
Eventuelt kan det brukes et sammenfattende dokument
som inneholder alle identifikasjonsnumrene til de
aktuelle motorene,

– medlemsstatene skal hvert år sende Kommisjonen en liste
over de unntak som er gitt, med angivelse av grunnene.

Denne mulighet skal være begrenset til en periode på 12
måneder fra den dato da motorene for første gang ble omfattet
av tidsfristen(e) for markedsføring.

Artikkel 11

Tiltak for produksjonssamsvar

1. Medlemsstaten som gir typegodkjenning, skal treffe
nødvendige tiltak med hensyn til kravene fastsatt i vedlegg I nr.
5, eventuelt i samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de
øvrige medlemsstatene, for å verifisere at det er truffet tilfreds-
stillende tiltak for å sikre faktisk kontroll av produksjons-
samsvar, før typegodkjenning gis.

2. Medlemsstaten som har gitt typegodkjenning, skal treffe
nødvendige tiltak med hensyn til kravene fastsatt i vedlegg I nr.
5, eventuelt i samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de
øvrige medlemsstatene, for å verifisere at tiltakene nevnt i nr.
1 fortsatt er tilfredsstillende og at hver produserte motor som
har et typegodkjenningsnummer i henhold til dette direktiv,
fortsatt er i samsvar med beskrivelsen oppført på
typegodkjenningsdokumentet og dets vedlegg for den
godkjente motortypen eller -familien.

Artikkel 12

Manglende samsvar med den godkjente typen 
eller familien

1. Manglende samsvar med den godkjente typen eller
familien foreligger når det påvises avvik fra opplysningene i
typegodkjenningsdokumentet og/eller opplysningspakken og
når medlemsstaten som gav typegodkjenning, ikke har tillatt
disse avvikene i henhold til artikkel 5 nr. 3.

2. Dersom en medlemsstat som har gitt typegodkjenning,
konstaterer at motorer som har samsvarssertifikat eller er
påført godkjenningsmerke, ikke er i samsvar med den type
eller familie den har godkjent, skal den treffe nødvendige tiltak
for å påse at motorene som er i produksjon, igjen kommer i
samsvar med den godkjente typen eller familien.
Godkjenningsmyndighetene i vedkommende medlemsstat skal
underrette godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlems-
statene om de tiltak som treffes, som eventuelt kan omfatte
tilbakekalling av typegodkjenningen.

3. Dersom en medlemsstat påviser at motorer som er påført
typegodkjenningsnummer, ikke er i samsvar med den
godkjente typen eller familien, kan den anmode medlemsstaten
som gav typegodkjenning om å kontrollere at motorene som er
i produksjon, er i samsvar med den godkjente typen eller
familien. Slik kontroll skal foretas innen seks måneder etter
anmodningsdatoen.

4. Godkjenningsmyndighetene i medlemsstatene skal innen
én måned underrette hverandre om enhver tilbakekalling av
typegodkjenninger og om begrunnelsen for dette tiltaket.

5. Dersom medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen,
bestrider at det foreligger en slik mangel på samsvar som den
er blitt underrettet om, skal de berørte medlemsstater forsøke å
løse tvisten. Kommisjonen skal holdes underrettet, og skal om
nødvendig få i stand passende samråd for å komme fram til en
løsning.

Artikkel 13

Krav om vern av arbeidstakere

Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke medlemsstatenes
rett til, under behørig overholdelse av traktaten, å fastsette de
krav de mener er nødvendige for å sikre at arbeidstakerne
vernes når de bruker maskinene nevnt i dette direktiv, forutsatt
at dette ikke har virkning for markedsføringen av de aktuelle
motorene.

Artikkel 14

Tilpasning til den tekniske utvikling

Alle endringer som er nødvendige for å tilpasse dette direktivs
vedlegg til den tekniske utvikling, med unntak av kravene
fastsatt i vedlegg I del 1 nr. 2.1 til 2.8 og del 4, skal vedtas av
Kommisjonen med bistand av en komité nedsatt i samsvar med
artikkel 13 i direktiv 92/53/EØF og i samsvar med framgangs-
måten fastsatt i artikkel 15 i dette direktiv.

Artikkel 15

Komitéframgangsmåte

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

2. a) Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart.

b) Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen omgående
underrette Rådet om dem. I dette tilfellet:

– skal Kommisjonen utsette iverksettingen av
tiltakene den har vedtatt, i en periode som ikke kan
overstige tre måneder regnet fra den dag under-
retningen ble gitt,

– kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen
beslutning innen fristen fastsatt i foregående
strekpunkt.

Artikkel 16

Godkjenningsmyndigheter og tekniske instanser

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om navn og adresse til godkjenningsmyndig-
hetene og de tekniske instansene som er ansvarlig for saker
som omfattes av dette direktiv. De meldte instansene må
tilfredsstille kravene fastsatt i artikkel 14 i direktiv 92/53/EØF.

Artikkel 17

Innarbeiding i internrettslige bestemmelser

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 30.
juni 1998. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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

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

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

Artikkel 19

Ytterligere reduksjon i grenseverdier for utslipp

Europaparlamentet og Rådet skal innen utløpet av år 2000
gjøre vedtak om et forslag som Kommisjonen skal framlegge
før utløpet av 1999, om ytterligere reduksjon i grenseverdiene
for utslipp, under hensyn til samtlige teknikker som finnes for
å kontrollere luftforurensende utslipp fra motorer med
kompresjonstenning og luftkvalitetssituasjonen.

Artikkel 20

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES J. LAHURE

President Formann



VEDLEGG I

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, SYMBOLER OG FORKORTELSER, MERKING AV
MOTORER, KRAV OG PRØVINGER, BESTEMMELSER OM KONTROLL AV

PRODUKSJONSSAMSVAR, PARAMETERE SOM BESTEMMER MOTORFAMILIEN, 
VALG AV REPRESENTATIV MOTOR

1. VIRKEOMRÅDE

Dette direktiv får anvendelse på motorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner.

Dette direktiv får ikke anvendelse på motorer til framdrift av:

– kjøretøyer som definert i direktiv 70/156/EØF(1) og i direktiv 92/61/EØF(2),

– landbrukstraktorer som definert i direktiv 74/150/EØF(3).

For å omfattes av dette direktiv, må motorene dessuten være montert i maskiner som oppfyller
følgende særskilte krav:

a) være beregnet på og egnet til å flytte seg eller bli flyttet på bakken, på eller utenfor vei, og
være utstyrt med en motor med kompresjonstenning som har nettoeffekt i samsvar med nr.
2.4 som er høyere enn 18 kW, men mindre enn 560 kW(4) og som drives med vekslende
hastighet og ikke en enkelt, konstant hastighet.

Maskiner med motorer som kommer inn under denne definisjon, omfatter, men er ikke
begrenset til:

– industrielt boreutstyr, kompressorer osv.

– bygg- og anleggsutstyr, herunder lastere med hjul, bulldosere, traktorer med belter,
lastere med belter, lastere av lastebiltype, terrenggående lastebiler, hydrauliske
gravemaskiner osv.,

– jordbruksutstyr, jordfresere,

– skogbruksutstyr,

– motordrevne landbrukskjøretøyer (med unntak av traktorer som definert ovenfor),

– utstyr til håndtering av materialer,

– gaffeltrucker,

– utstyr til veivedlikehold (motordrevne veiskraper, veivalser, asfalteringsmaskiner),

– snøryddingsutstyr,

– bakkeutstyr i lufthavner,

– heiseinnretninger,

– mobile kraner.

Dette direktiv får ikke anvendelse på:

b) skip,

c) jernbanelokomotiver,

d) luftfartøyer,

e) aggregater
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(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 93/81/EØF (EFT L 264 av 23.10.1993, s. 49).
(2) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 72.
(3) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 10. Direktivet sist endret ved direktiv 88/297/EØF (EFT L 126 av 20.5.1988, s. 52).
(4) Godkjenning gitt i henhold til reglement nr. 49 fra Den økonomiske kommisjon for Europa, endringsserie 02, rettelse 1/2, skal

betraktes som likeverdig med godkjenning gitt i henhold til direktiv 88/77/EØF (se direktiv 92/53/EØF, vedlegg IV, del II).
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(1) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. Direktivet sist endret ved direktiv 89/491/EØF (EFT L 238 av 15.8.1989, s. 43).
(2) Dette betyr at, i motsetning til kravene i vedlegg I nr. 5.1.1.1 i direktiv 80/1269/EØF, må motorens kjølevifte ikke være montert

under prøvingen for kontroll av motorens nettoeffekt; dersom produsenten likevel foretar prøvingen med viften montert på motoren,
må effekten som absorberes av selve viften, legges til effekten som måles på denne måten.

2. DEFINISJONER, SYMBOLER OG FORKORTELSER

I dette direktiv menes med:

2.1. motor med kompresjonstenning, en motor som fungerer etter prinsippet med kompresjonstenning
(f.eks. dieselmotor),

2.2. forurensende gasser, karbonmonoksid, hydrokarboner (i forholdet C1:H1.85) og nitrogenoksider,
sistnevnte uttrykt i nitrogendioksid- (NO2-)ekvivalenter,

2.3. forurensende partikler, ethvert stoff som samles opp på et fastsatt filter etter at eksos fra en motor
med kompresjonstenning er fortynnet med ren, filtrert luft slik at temperaturen ikke overstiger
325 K (52 °C),

2.4. nettoeffekt, effekten på veivakselenden eller tilsvarende del, i kW “EØF”, bestemt i prøvings-
benk og målt i samsvar med målemetoden til Den økonomiske kommisjon for Europa for måling
av effekten til forbrenningsmotorer i veigående kjøretøyer, i samsvar med definisjonen i direktiv
80/1269/EØF(1), med det unntak at effekten av motorens kjølevifte ikke tas med(2) og prøvings-
vilkårene og referansedrivstoffet er som fastsatt i dette direktiv,

2.5. nominelt turtall, det høyeste turtall som regulatoren tillater ved full belastning, og som er oppgitt
av produsenten,

2.6. belastningsgrad, andelen av høyeste dreiemoment ved et gitt motorturtall,

2.7. hastighet ved høyeste turtall, det turtall der høyeste dreiemoment oppnås, som oppgitt av
produsenten,

2.8. mellomturtall, det turtall som oppfyller ett av følgende krav:

– for motorer som er konstruert for å fungere i et turtallsområde på en dreiemomentkurve ved
full belastning, skal mellomturtallet være det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment
dersom det inntreffer mellom 60 % og 75 % av nominelt turtall,

– dersom det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment er mindre enn 60 % av nominelt turtall,
skal mellomturtallet være 60 % av nominelt turtall,

– dersom det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment er større enn 75 % av nominelt turtall,
skal mellomturtallet være 75 % av nominelt turtall.

2.9. Symboler og forkortelser

2.9.1. Symboler for prøvingsparametre

S y m b o l E n h e t B e t e g n e l s e

AP m2 Tverrsnittsareal av den isokinetiske prøvesonden

AT m2 Tverrsnittsareal av eksosrøret

gjsn Veide gjennomsnittsverdier for:
m3/h – volumstrøm
kg/h – massestrøm

C1 – Hydrokarbon uttrykt som karbon 1-ekvivalent



conc ppm Konsentrasjon (med komponenten som suffiks)
Vol %

concc ppm Bakgrunnskorrigert konsentrasjon
Vol %

concd ppm Konsentrasjon av fortynningsluft
Vol %

DF – Fortynningsfaktor (Dilution factor)

fa – Laboratoriets atmosfæriske faktor

FFH – Drivstoffspesifikk faktor som brukes til beregning av forholdet 
hydrogen/karbon i våte konsentrasjoner ut fra tørre konsentrasjoner

GAIRW kg/h Massestrøm av innsugingsluft (våte forhold)

GAIRD kg/h Massestrøm av innsugingsluft (tørre forhold)

GDILW kg/h Massestrøm av fortynningsluft (våte forhold)

GEDFW kg/h Ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

GEXHW kg/h Massestrøm av eksos (våte forhold)

GFUEL kg/h Massestrøm av drivstoff

GTOTW kg/h Massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

HREF g/kg Referanseverdi av absolutt fuktighet 10,71 g/kg til beregning av 
fuktighetskorreksjonsfaktorer for NOx og partikler 

Ha g/kg Absolutt fuktighet i innsugingsluft

Hd g/kg Absolutt fuktighet i fortynningsluft

i – Indeks som angir en prøvingssekvens

KH – Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx

Kp – Fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler

KW,a – Korreksjonsfaktor for innsugingsluft (fra tørr til våt basis)

KW,d – Korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt basis)

KW,e – Korreksjonsfaktor for fortynnet eksos (fra tørr til våt basis)

KW,r – Korreksjonsfaktor for ubehandlet eksos (fra tørr til våt basis)

L % Dreiemoment i prosent av største dreiemoment for prøvingshastigheten

masse g/h Indeks som angir massestrøm av utslipp

MDIL kg Masse av fortynningsluftprøve som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene
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MSAM kg Masse av den fortynnede eksosprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

Md mg Masse av partikkelprøve fra oppsamlet fortynningsluft

Mf mg Masse av oppsamlet partikkelprøve

Pa kPa Metningsdamptrykk i innsugingsluften i motoren (ISO 3046: 
psy = PSY omgivelsestrykk ved prøving)

PB kPa Totalt barometertrykk (ISO 3046:
Px = PX totalt omgivelsestrykk på stedet
Py = PY totalt omgivelsestrykk ved prøvingen)

Pd kPa Metningsdamptrykk i fortynningsluften

Ps kPa Atmosfærisk trykk (tørre forhold)

P kW Bremseeffekt, ukorrigert

PAE kW Oppgitt total effekt absorbert av hjelpeutstyr som er montert for 
prøvingen og som ikke kreves etter bestemmelsene i nr. 2.4 i dette 
vedlegg

PM kW Største målte effekt ved prøvingshastigheten under prøvingsforhold 
(se vedlegg VI, tillegg 1)

Pm kW Effekt målt ved forskjellige prøvingssekvenser

q – Fortynningsforhold

r – Forhold mellom tverrsnittsareal i isokinetisk sonde og eksosrør

Ra % Relativ fuktighet i innsugingsluft

Rd % Relativ fuktighet i fortynningsluft

Rf – FID-responsfaktor

S kW Dynamometerinnstilling

Ta K Absolutt temperatur i innsugingsluft

TD K Absolutt temperatur ved duggpunkt

Tref K Referansetemperatur (i forbrenningsluft: 298 K)

VAIRD m3/h Volumstrøm av innsugingsluft (tørre forhold)

VAIRW m3/h Volumstrøm av innsugingsluft (våte forhold)

VDIL m3 Volum av fortynningsluftprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

VDILW m3/h Volumstrøm av fortynningsluft (våte forhold)

VEDFW m3/h Ekvivalent volumstrøm av fortynnet eksos (våte forhold)
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VEXHD m3/h Volumstrøm av eksos (tørre forhold)

VEXHW m3/h Volumstrøm av eksos (våte forhold)

VSAM m3 Volum av prøven som føres gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene

VTOTW m3/h Volumstrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

WF – Vektfaktor

WFE – Effektiv vektfaktor

2.9.2. Symboler for kjemiske komponenter

CO Karbonmonoksid
CO2 Karbondioksid
HC Hydrokarboner
NOx Nitrogenoksider
NO Nitrogenmonoksid
NO2 Nitrogendioksid
O2 Oksygen
C2H6 Etan
PT Partikler
DOP Dioktylftalat
CH4 Metan
C3H8 Propan
H2O Vann
PTFE Polytetrafluoretylen

2.9.3. Forkortelser

FID Flammeionisasjonsdetektor
HFID Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor
NDIR Ikke-dispersiv infrarød absorpsjonsanalysator
CLD Kjemiluminescensdetektor
HCLD Oppvarmet kjemiluminescensdetektor
PDP Fortrengningspumpe
CFV Kritisk strømningsventuri

3. MERKING AV MOTOR

3.1. Motoren som er gitt godkjenning som teknisk enhet, skal være påført:

3.1.1. motorprodusentens varemerke eller handelsnavn,

3.1.2. motortype og eventuelt motorfamilie, og et individuelt identifikasjonsnummer for motoren,

3.1.3. EF-typegodkjenningsnummeret som beskrevet i vedlegg VII.

3.2. Disse merkene skal vare i motorens levetid og må være lett leselige og skal ikke kunne slettes.
Dersom det brukes etiketter eller plater, skal de være slik festet at festingen varer i motorens
levetid og etikettene/platene ikke kan fjernes uten at de blir ødelagt eller deformert.

3.3. Disse merkene skal være festet til en motordel som er nødvendig for normal drift av motoren og
som vanligvis ikke må skiftes ut i løpet av motorens levetid.

3.3.1. Disse merkene skal være slik plassert at de er lett synlige for en gjennomsnittsperson etter at
motoren er ferdigmontert med alt hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren.
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3.3.2. Hver motor skal være utstyrt med en supplerende, avtakbar plate i et holdbart materiale, som skal
være påført alle data nevnt i nr. 3.1, og som eventuelt skal være slik plassert at merkene nevnt i
nr. 3.1 blir lett synlige for en gjennomsnittsperson og lett tilgjengelige når motoren er montert på
en maskin.

3.4. Kodingen av motorene ifølge identifikasjonsnumrene skal være slik at det er mulig å bestemme
produksjonssekvensen helt sikkert.

3.5. Alle merker skal være påført motorene før de forlater produksjonslinjen.

3.6. Den nøyaktige plasseringen av motormerkingen skal angis i vedlegg VI del 1.

4. KRAV OG PRØVINGER

4.1. Generelt

Komponenter som kan påvirke utslippet av forurensende gasser og partikler skal være slik
konstruert, bygd og montert at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette direktiv, til
tross for vibrasjoner den måtte utsettes for.

De tekniske målingene som produsenten foretar, skal være slik at de sikrer at de nevnte utslipp
faktisk blir begrenset, i henhold til dette direktiv, i hele den normale levetiden til motoren og
under normale driftsforhold. Disse kravene anses som oppfylt dersom bestemmelsene i nr. 4.2.1,
4.2.3 og 5.3.2.1 overholdes.

Dersom en katalysator og/eller en partikkelfelle brukes, skal produsenten ved hjelp av
holdbarhetsprøvinger som han selv kan foreta i samsvar med god teknisk praksis, og ved hjelp
av tilhørende journaler, bevise at disse etterbehandlingsinnretningene kan forventes å fungere
korrekt i motorens levetid. Journalene skal føres i samsvar med kravene i nr. 5.2 og særlig nr.
5.2.3. En tilsvarende garanti skal gis til kunden. Det er tillatt med systematisk utskifting av
innretningen etter en viss driftstid for motoren. Justering, reparasjon, demontering, rengjøring
eller utskifting av motorkomponenter eller -systemer som gjøres jevnlig for å hindre funksjons-
svikt i motoren i forbindelse med etterbehandlingsinnretningen, skal foretas bare i den
utstrekning det er teknologisk nødvendig for å sikre at utslippskontrollsystemet fungerer godt.
Planlagte vedlikeholdskrav skal derfor tas med i brukerhåndboken og skal være omfattet av
garantibestemmelsene nevnt ovenfor, og være godkjent før det gis typegodkjenning. Det
tilsvarende utdraget av håndboken med hensyn til vedlikehold/utskifting av behandlings-
innretningen(e) og med hensyn til garantivilkårene, skal tas med i opplysningsdokumentet angitt
i vedlegg II til dette direktiv.

4.2. Krav med hensyn til utslipp av forurensende stoffer

Utslippene av forurensende gasser og partikler fra motoren som er innlevert til prøving, skal
måles etter metodene beskrevet i vedlegg V.

Andre systemer eller analysatorer kan godtas dersom de gir resultater tilsvarende dem som
oppnås med følgende referansesystemer:

– for gassutslipp målt i ubehandlet eksos, systemet som er illustrert i vedlegg V, figur 2,

– for gassutslipp målt i den fortynnede eksosen i et system med fullstrømsfortynning, systemet
som er illustrert i vedlegg V, figur 3,

– for partikkelutslipp, systemet med fullstrømsfortynning utstyrt med enten et separat filter for
hver prøvingssekvens eller med et enkeltfilter, som er illustrert i vedlegg V, figur 13.

Vurderingen av om systemene er likeverdige skal være basert på en undersøkelse som består av
en syklus på sju prøvinger (eller mer) som sammenligner systemet som vurderes, og ett eller flere
av ovennevnte referansesystemer.
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Det foreligger likeverdighet når de veide gjennomsnittsverdiene av utslippene i syklusen ligger
innenfor en margin på ± 5 %. Syklusen som skal brukes, er den som er angitt i vedlegg III nr. 3.6.1.

For at et nytt system skal kunne innlemmes i dette direktiv, må vurderingen av likeverdighet
baseres på beregning av repeterbarhet og reproduserbarhet som beskrevet i ISO 5725.

4.2.1 Utslipp av karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksider og utslipp av partikler skal i trinn
I ikke overstige de mengder som er angitt i tabellen nedenfor:

Nettoeffekt Karbonmonoksid Hydrokarboner Nitrogenoksider Partikler
(P) (CO) (HC) (NOx) (PT)

(kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)

130 ≤ P ≤ 560 5,0 1,3 9,2 0,54

75 ≤ P < 130 5,0 1,3 9,2 0,70

37 ≤ P < 75 6,5 1,3 9,2 0,85

4.2.2 Utslippsverdiene som er angitt i nr. 4.2.1, er grenseverdiene direkte fra motoren og skal oppnås
før en eventuell etterbehandlingsinnretning for eksosen.

4.2.3 Utslipp av karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksider og utslipp av partikler skal i trinn
I ikke overstige de mengder som er angitt i tabellen nedenfor:

Nettoeffekt Karbonmonoksid Hydrokarboner Nitrogenoksider Partikler
(P) (CO) (HC) (NOx) (PT)

(kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)

130 ≤ P ≤ 560 3,5 1,0 6,0 0,2

75 ≤ P < 130 5,0 1,0 6,0 0,3

37 ≤ P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4

18 ≤ P < 37 5,5 1,5 8,0 0,8

4.2.4 Når en motorfamilie som definert i nr. 6 i tilknytning til vedlegg II tillegg 2, omfatter mer enn
ett effektområde, skal utslippsverdiene for den representative motoren (typegodkjenning) og for
alle motortyper i samme familie (COP) oppfylle de strengeste kravene for det høyeste
effektområdet. Søkeren kan fritt velge å innskrenke definisjonen av motorfamilier til enkelte
effektområder og søke om sertifisering i samsvar med dette.

4.3 Montering på de mobile maskinene

Monteringen av motoren på den mobile maskinen skal være i samsvar med de begrensninger
som er angitt i typegodkjenningens virkeområde. I tillegg må følgende spesifikasjoner med
hensyn til godkjenning av motoren alltid oppfylles:

4.3.1 innsugingsundertrykket skal ikke overstige det som er angitt i vedlegg II henholdsvis tillegg 1
eller 3 for den typegodkjente motoren,

4.3.2 mottrykket i eksosen skal ikke overstige det som er angitt i vedlegg II henholdsvis tillegg 1 eller
3 for den typegodkjente motoren.

5. BESTEMMELSER FOR KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR

5.1 For å kontrollere at det foreligger tilfredsstillende ordninger og prosedyrer for å sikre effektiv
kontroll av produksjonssamsvar før det gis typegodkjenning, skal godkjenningsmyndigheten også
godta produsentens registrering etter den harmoniserte standard EN 29002 (som omfatter de aktuelle
motorene) eller en tilsvarende akkrediteringsstandard som tilfredsstiller de fastsatte kravene.
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(x – x)2

(1) S2 = –––––––  der x er ett av de enkeltresultater som oppnås med prøven n.
n – 1

Produsenten skal gi detaljerte opplysninger om registreringen og forplikte seg til å underrette
godkjenningsmyndigheten om enhver revisjon av dens gyldighet eller omfang. For å kontrollere at
kravene i nr. 4.2 kontinuerlig oppfylles, skal det foretas egnede kontroller av produksjonen.

5.2. Innehaveren av godkjenningen skal særlig:

5.2.1. påse at det foreligger prosedyrer for effektiv kontroll av produktets kvalitet,

5.2.2. ha adgang til det kontrollutstyr som er nødvendig for å kontrollere hver godkjente types samsvar,

5.2.3. påse at data fra prøvingsresultatene journalføres og at vedlagte dokumenter er tilgjengelige i en
viss tid som skal fastsettes sammen med godkjenningsmyndigheten,

5.2.4. analysere resultatene fra hver prøvingstype for å kontrollere og sikre stabilitet i
motoregenskapene, under hensyn til variasjoner i den industrielle produksjonsprosessen,

5.2.5. påse at alle prøver av motorer eller deler som viser manglende samsvar med vedkommende
prøvetype, fører til at det foretas en ny prøvetaking og en ny prøving. Alle nødvendige tiltak skal
treffes for å gjenopprette samsvar med den tilsvarende produksjonen.

5.3. Vedkommende myndighet som har gitt typegodkjenning, kan til enhver tid kontrollere de
metoder for samsvarskontroll som gjelder for hver produksjonsenhet.

5.3.1. Ved hver inspeksjon skal prøvingsjournalene og produksjonsjournalene forelegges for inspektøren.

5.3.2. Når kvalitetsnivået synes utilfredsstillende eller når det synes å være nødvendig å kontrollere
gyldigheten av de data som presenteres i henhold til nr. 4.2, skal følgende framgangsmåte benyttes:

5.3.2.1. En motor velges fra serien og prøves som beskrevet i vedlegg III. Utslippene av karbon-
monoksid, hydrokarboner, nitrogenoksider og partikler som framkommer, skal ikke overstige de
mengder som er angitt i tabellen i nr. 4.2.1, med forbehold for kravene i henholdsvis nr. 4.2.2
eller dem som er angitt i tabellen i nr. 4.2.3.

5.3.2.2. Dersom motoren som velges fra serien, ikke tilfredsstiller kravene i nr. 5.3.2.1, kan produsenten
be om at det foretas målinger på en prøve av motorer med samme spesifikasjoner som velges fra
serien, medregnet motoren som opprinnelig ble tatt. Produsenten skal fastsette stikkprøvens
omfang (n) i forståelse med den tekniske instans. Med unntak av den motoren som først ble
uttatt, skal alle motorer prøves. Deretter skal det aritmetiske gjennomsnittet (x) av resultatene
oppnådd for hvert av de forurensende stoffene fra motorene i prøven, bestemmes. Serie-
produksjonen skal anses å være i samsvar dersom følgende vilkår er oppfylt:

x + k · St ≤ L (1)

der:

L er grenseverdien fastsatt i nr. 4.2.1/4.2.3 for hvert av de aktuelle forurensende stoffene,

k er en statistisk faktor avhengig av n og gitt i følgende tabell:

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19

k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198

0,860
dersom n ≥ 20, k = –––––

√ n

�t



5.3.3. Godkjenningsmyndigheten eller den tekniske instans som er ansvarlig for å kontrollere
produksjonssamsvar, skal foreta prøvingene på motorer som er helt eller delvis innkjørt, i
samsvar med produsentens angivelser.

5.3.4. Den normale hyppigheten av inspeksjoner som vedkommende myndighet gir tillatelse til, skal
være en gang per år. Dersom kravene i nr. 5.3.2 ikke oppfylles, skal vedkommende myndighet
påse at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig.

6. PARAMETRE FOR BESTEMMELSE AV MOTORFAMILIEN

Motorfamilien kan bestemmes ved de grunnleggende konstruksjonsparametrene som må være
felles for alle motorer som hører til en familie. I enkelte tilfeller kan det forekomme interaksjon
mellom parametrene. Disse virkningene må det også tas hensyn til for å sikre at bare motorer
som har tilsvarende egenskaper når det gjelder eksosutslipp, omfattes av en motorfamilie.

For at motorene skal betraktes som tilhørende den samme motorfamilien, må følgende liste med
grunnleggende parametre være felles:

6.1 Forbrenningssyklus:

– totakts

– firetakts

6.2 Kjølemiddel:

– luft

– vann

– olje

6.3 Slagvolum:

– motorenes slagvolum innenfor et område på 15 %

– antall sylindre for motorer med etterbehandlingsinnretning

6.4 Metode for luftinnsuging:

– naturlig innsuging

– overlading

6.5 Forbrenningskammertype/-konstruksjon:

– forkammer

– virvelkammer

– kammer med direkte innsprøyting

6.6 Ventiler og kanaler – innretning, størrelse og antall:

– topplokk

– sylindervegg

– veivhus

6.7 Drivstoffsystem:

– pumpe-ledning-innsprøytingsdyse

– pumpe med rett gjennomløp
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– fordelerpumpe

– enkeltelement

– enkeltinnsprøytingsdyse

6.8 Diverse:

– resirkulering av eksos

– vanninnsprøyting/-emulsjon

– luftinnblåsing

– ladeluftkjølesystem

6.9 Etterbehandling av eksos:

– oksidasjonskatalysator

– reduksjonskatalysator

– termisk reaktor

– partikkelfelle

7. VALG AV REPRESENTATIV MOTOR

7.1 Den representative motoren for motorfamilien skal velges ved å bruke som hovedkriterium det
høyeste drivstofforbruk per takt ved det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment. I tilfelle to
eller flere motorer har dette hovedkriterium felles, skal den representative motoren velges ved å
bruke som sekundærkriterium det høyeste drivstofforbruk per takt ved nominelt turtall. I visse
tilfeller kan godkjenningsmyndigheten konkludere med at motorfamiliens verst tenkelige
utslippsnivå best kan finnes ved å prøve en motor til. Godkjenningsmyndigheten kan derfor
velge en ekstra motor til prøving, basert på egenskaper som tilsier at denne motoren vil ha de
høyeste utslippsnivåene av alle motorer i familien.

7.2 Dersom motorene i en familie har andre variable egenskaper som kan tenkes å påvirke
eksosutslippene, må også disse egenskapene klarlegges og tas hensyn til ved valg av
representativ motor.
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(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Som bestemt i vedlegg I nr. 1 (f.eks. “A”).

VEDLEGG II

OPPLYSNINGSDOKUMENT NR. …

om typegodkjenning og om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra
forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner

(Direktiv 97/68/EF, sist endret ved direktiv .. /…/EF)

Representativ motor/motortype(1): ................................................................................................................

0. Allment

0.1. Merke (foretakets navn): ......................................................................................................................

0.2. Type og handelsbetegnelse for de representative motorene og (eventuelt) for motorfamilien(e)(1): 

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

0.3. Produsentens typekoding som påført motoren(e)(1): ............................................................................

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

0.4. Beskrivelse av de maskiner som skal drives av motoren(2): ................................................................

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

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

Eventuelt navn og adresse til produsentens representant: ....................................................................

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

0.6. Plassering av, koding av og festemåte for motorens identifikasjonssnummer: ...................................

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

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket: ..............................................................

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

0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse(r): ....................................................................................

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

Vedlegg

1.1. Den representative motorens hovedkjennetegn (tillegg 1)

1.2. Motorfamiliens hovedkjennetegn (tillegg 2)

1.3. Hovedkjennetegn for motortypene innen familien (tillegg 3)

2. Kjennetegn for de deler av den mobile maskinen som er forbundet med motoren (eventuelt)

3. Fotografier av den representative motoren

4. Eventuell liste over andre vedlegg

Dato, saksnummer
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(1) Ved søknad angående flere representative motorer, skal det fylles ut eget skjema for hver motor.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Angi toleransen.

Tillegg 1

(DEN REPRESENTATIVE) MOTORENS HOVEDKJENNETEGN(1)

1. BESKRIVELSE AV MOTOREN

1.1. Produsent: ....................................................................................................................................

1.2. Produsentens motorkode: .............................................................................................................

1.3. Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts(2)

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

1.5. Slaglengde: ............................................................................................................................mm

1.6. Sylindre, antall og innretning: ......................................................................................................

1.7. Slagvolum: .............................................................................................................................cm3

1.8. Nominelt turtall: ...........................................................................................................................

1.9. Hastighet ved største dreiemoment: .............................................................................................

1.10. Volumetrisk kompresjonsforhold(3): ............................................................................................

1.11. Beskrivelse av forbrenningssystemet: .........................................................................................

1.12. Tegning(er) av forbrenningskammeret og stempeltoppen: ..........................................................

1.13. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene: ....................................................................

1.14. Kjølesystem

1.14.1. Væskekjøling

1.14.1.1. Væsketype: ...................................................................................................................................

1.14.1.2. Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(2)

1.14.1.3. Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .......................................................................

1.14.1.4. Utvekslingsforhold (eventuelt): ...................................................................................................

1.14.2. Luftkjøling

1.14.2.1. Vifte: ja/nei(2)

1.14.2.2. Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .......................................................................

1.14.2.3. Utvekslingsforhold (eventuelt): ...................................................................................................

1.15. Temperatur tillatt av produsenten

1.15.1. Væskekjøling: Høyeste temperatur ved utløp: .........................................................................K
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(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Angi toleransen.

1.15.2. Luftkjøling: Referansepunkt: .......................................................................................................

Høyeste temperatur ved referansepunktet: ...............................................................................K

1.15.3. Høyeste temperatur i ladeluft ut av innsugingsladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt): .........

....................................................................................................................................................K

1.15.4. Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved eksosmanifolden(e)s ytterflens(er): ..........

....................................................................................................................................................K

1.15.5. Smøremiddeltemperatur: minimum: ........................................................................................K

maksimum: .....................................................................................K

1.16. Overlader: ja/nei(1)

1.16.1. Merke: ..........................................................................................................................................

1.16.2. Type:..............................................................................................................................................

1.16.3. Beskrivelse av systemet (f.eks. største ladetrykk, overtrykksventil (eventuelt)): .......................

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

1.16.4. Ladeluftkjøler (mellomkjøler): ja/nei(1)

1.17. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 
100 % belastning: ..................................................................................................................kPa

1.18. Eksosanlegg: høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og 
100 % belastning: ..................................................................................................................kPa

2. EKSTRA FORURENSNINGSREDUSERENDE INNRETNINGER (dersom slike finnes og
ikke er oppført i et annet nummer)

– Beskrivelse og/eller figur(er): ................................................................................................

3. DRIVSTOFFTILFØRSEL

3.1. Matepumpe

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

3.2. Innsprøytingssystem

3.2.1. Pumpe

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

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

3.2.1.3. Mengde: … og … mm3(2) pr. slag eller syklus ved full innsprøyting ved pumpeturtall
henholdsvis … o/min (nominelt), og … o/min (største dreiemoment), eller diagram

Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk(1)
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(1) Angi toleransen.

(2) Stryk det som ikke passer.

3.2.1.4. F o r i n n s p r ø y t i n g

3.2.1.4.1. Forinnsprøytingskurve(1) .............................................................................................................

3.2.1.4.2. Innstilling for innsprøytingstidspunkt(1): .....................................................................................

3.2.2. Innsprøytingsrør

3.2.2.1. Lengde: ..................................................................................................................................mm

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

3.2.3. Innsprøytingsdyse(r)

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

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

3.2.3.3. Åpningstrykk(1) eller karakteristikkdiagram: ........................................................................kPa

3.2.4. Regulator

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

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

3.2.4.3. Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(1): ...........................................o/min

3.2.4.4. Høyeste turtall uten belastning(1): ......................................................................................o/min

3.2.4.5. Tomgangsturtall(1): .............................................................................................................o/min

3.3. Kaldstartsystem

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

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

3.3.3. Beskrivelse: ..................................................................................................................................

4. VENTILINNSTILLING

4.1. Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene, 
eller tilsvarende opplysninger: .....................................................................................................

4.2. Referanse- og/eller innstillingsområde(2)
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(1) Fylles ut i tilknytning til spesifikasjonene angitt i vedlegg I nr. 6 og 7.

(2) Dersom punktet ikke gjelder, merk som “ikke relevant”.

Tillegg 2

MOTORFAMILIENS HOVEDKJENNETEGN

1. FELLES PARAMETRE(1)

1.1. Forbrenningssyklus: ..............................................................................................................................

1.2. Kjølemiddel: .........................................................................................................................................

1.3. Luftinnsugingsmetode: .........................................................................................................................

1.4. Forbrenningskammertype/-konstruksjon: .............................................................................................

1.5. Ventiler og kanaler –  konfigurering, størrelse og antall: .....................................................................

1.6. Drivstoffsystem: ....................................................................................................................................

1.7. Motorstyringssystemer:

Identitetsbevis i henhold til tegningsnummer(-numre):

– ladeluftkjølesystem: ........................................................................................................................

– resirkulering av eksos(1) .................................................................................................................

– vanninnsprøyting/-emulsjon(2) ........................................................................................................

– luftinnsprøyting(2): .........................................................................................................................

1.8. System for etterbehandling av eksos(2): ...............................................................................................

Bevis på identisk (eller, for den representative motoren, laveste) forhold mellom kapasitet/driv-
stofftilførsel per takt, i henhold til nummer (numre) på diagram: .......................................................

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

2. FORTEGNELSE OVER MOTORFAMILIEN

2.1. Motorfamiliens navn: ............................................................................................................................

2.2. Beskrivelse av motorene i denne familien:

Representativ 

motor(1)

Motortype

Antall sylindre

Nominelt turtall (o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3)

Nominell netto effekt (kW)

Turtall ved største dreiemoment 
(o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3)

Største dreiemoment (Nm)

Laveste tomgangsturtall (o/min)

Slagvolum (i % av representativ 
motor)

100

(1) Se tillegg 1 for alle detaljer.
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(1) Fylles ut for hver motor i familien.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Angi toleransen.

Tillegg 3

HOVEDKJENNETEGN FOR MOTORTYPENE INNEN FAMILIEN(1)

1. BESKRIVELSE AV MOTOREN

1.1. Produsent: ....................................................................................................................................

1.2. Produsentens motorkode:..............................................................................................................

1.3. Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts(2)

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

1.5. Slaglengde: ............................................................................................................................mm

1.6. Sylindre, antall og innretning: ......................................................................................................

1.7. Slagvolum: .............................................................................................................................cm3

1.8. Nominelt turtall:............................................................................................................................

1.9. Turtall ved største dreiemoment: .................................................................................................

1.10. Volumetrisk kompresjonsforhold(1): ...........................................................................................

1.11. Beskrivelse av forbrenningssystemet: ..........................................................................................

1.12. Tegning(er) av forbrenningskammeret og stempeltoppen: ..........................................................

1.13. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene: ....................................................................

1.14. Kjølesystem

1.14.1. Væskekjøling

1.14.1.1. Væsketype: ...................................................................................................................................

1.14.1.2. Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(2)

1.14.1.3. Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .......................................................................

1.14.1.4. Utvekslingsforhold (eventuelt): ...................................................................................................

1.14.2. Luftkjøling

1.14.2.1. Vifte: ja/nei(2)

1.14.2.2. Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .......................................................................

1.14.2.3. Utvekslingsforhold (eventuelt): ...................................................................................................

1.15. Temperatur tillatt av produsenten

1.15.1. Væskekjøling: Høyeste temperatur ved utløp: .........................................................................K



21.12.2000 Nr. 60/336EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Angi toleransen.

1.15.2. Luftkjøling: Referansepunkt: .......................................................................................................

Høyeste temperatur ved referansepunktet: ...............................................................................K

1.15.3. Høyeste temperatur i ladeluft ut av innsugingsladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt): .........

....................................................................................................................................................K

1.15.4. Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved manifolden(e)s ytterflens(er): ...................

....................................................................................................................................................K

1.15.5. Smøremiddeltemperatur: minimum .........................................................................................K

maksimum ......................................................................................K

1.16. Overlader: ja/nei(1)

1.16.1. Merke: ..........................................................................................................................................

1.16.2. Type: .............................................................................................................................................

1.16.3. Beskrivelse av systemet (f.eks. største ladetrykk, overtrykksventil (eventuelt)): .......................

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

1.16.4. Ladeluftkjøler (mellomkjøler): ja/nei(1)

1.17. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 
100 % belastning:....................................................................................................................kPa

1.18. Eksosanlegg: høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og ved
100 % belastning: ..................................................................................................................kPa

2. EKSTRA FORURENSNINGSREDUSERENDE INNRETNINGER (dersom slike finnes og
ikke er oppført i et annet nummer)

– Beskrivelse og/eller figur(er): ................................................................................................

3. DRIVSTOFFTILFØRSEL

3.1. Matepumpe

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

3.2. Innsprøytingssystem

3.2.1. Pumpe

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

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

3.2.1.3. Mengde: … og … mm3(2) pr. slag eller syklus ved full innsprøyting ved pumpeturtall
henholdsvis … o/min (nominelt), og … o/min (største dreiemoment), eller diagram

Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk(1)
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(1) Angi toleransen.

(2) Stryk det som ikke passer.

3.2.1.4. F o r i n n s p r ø y t i n g

3.2.1.4.1. Forinnsprøytingskurve(1): ............................................................................................................

3.2.1.4.2. Innstilling for innsprøytingstidspunkt(1): .....................................................................................

3.2.2. Innsprøytingsrør

3.2.2.1. Lengde: ..................................................................................................................................mm

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

3.2.3. Innsprøytingsdyse(r)

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

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

3.2.3.3. Åpningstrykk(1) eller karakteristikkdiagram: ........................................................................kPa

3.2.4. Regulator

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

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

3.2.4.3. Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(2): …o/min

3.2.4.4. Høyeste turtall uten belastning(1): ......................................................................................o/min

3.2.4.5. Tomgangsturtall(1): .............................................................................................................o/min

3.3. Kaldstartsystem

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

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

3.3.3. Beskrivelse: ..................................................................................................................................

4. VENTILINNSTILLING

4.1. Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene, 
eller tilsvarende opplysninger: .....................................................................................................

4.2. Referanse- og/eller innstillingsområde(2) .....................................................................................



VEDLEGG III

PRØVINGSMETODE

1. INNLEDNING

1.1. Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme utslippet av forurensende gasser og partikler
fra de motorer som skal prøves.

1.2. Prøvingen skal foretas med motoren montert på en prøvingsbenk og koplet til et dynamometer.

2. PRØVINGSVILKÅR

2.1. Generelle krav

Alle volumer og volumetriske strømningsmengder skal svare til 273 K (0 °C) og et trykk lik
101,3 kPa.

2.2. Prøvingsvilkår for motoren

2.2.1. Den absolutte temperaturen Ta til motorens innsugingsluft, uttrykt i grader Kelvin, og det tørre
atmosfæretrykket ps, uttrykt i kPa, skal måles og parameteren fa bestemmes etter følgende metode:

Innsugingsmotorer og mekanisk overladede motorer:

99 T 0,7
fa = ––– ––––

ps 298

Turboladede motorer med eller uten kjøling av innsugingsluften:

99 0,7 T 1,5
fa = ––– ––––

ps
x 298

2.2.2. Prøvingens gyldighet

For at en prøving skal være gyldig, skal parameteren fa være slik at:

0,98 ≤ fa ≤ 1,02

2.2.3. Motorer med ladeluftkjøling

Temperaturen i kjølemiddelet og temperaturen i ladeluften må registreres.

2.3. Motorens luftinnsugingssystem

Motoren som prøves, skal være utstyrt med et luftinnsugingssystem som har en innsnevring i
luftinntaket, ved den øvre grense som produsenten har fastsatt for et rent luftfilter, ved de
driftsvilkår for motoren som produsenten har angitt gir maksimal luftstrøm.

Et system med et prøvingsverksted kan benyttes, forutsatt at motorens faktiske driftsvilkår
gjenskapes.

2.4. Motorens eksosanlegg

Motoren som prøves, skal være utstyrt med et eksosanlegg der eksosmottrykket reguleres ved
den øvre grense som produsenten har fastsatt for de driftsvilkår for motoren som gir den største
oppgitte effekt.

2.5. Kjølesystem

Et kjølesystem for motoren med tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde normale
driftstemperaturer i motoren som fastsatt av produsenten.
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2.6. Smøreolje

Spesifikasjonene for smøreoljen som brukes i prøvingen, skal registreres og oppgis sammen
med prøvingsresultatene.

2.7. Prøvingsdrivstoff

Prøvingsdrivstoffet skal være referansedrivstoffet angitt i vedlegg IV.

Cetantallet og svovelinnholdet i referansedrivstoffet som brukes i prøvingen, skal registreres i
henholdsvis nr. 1.1.1 og 1.1.2, tillegg 1 i vedlegg VI.

Drivstofftemperaturen ved inntaket til innsprøytingspumpen skal være 306-316 K (33-43 °C).

2.8. Bestemmelse av dynamometerinnstillingene

Innstillingen av innsnevringen i inntaket og av mottrykket i eksosrøret skal justeres til de øvre
grensene angitt av produsenten, i samsvar med nr. 2.3 og 2.4.

Største dreiemomentverdier ved angitte prøvingsturtall skal bestemmes ved eksperimentering
for å kunne beregne dreiemomentverdiene for de angitte prøvingssekvenser. For motorer som
ikke er konstruert for å fungere i et turtallsområde på en dreiemomentkurve ved full belastning,
skal største dreiemoment ved prøvingsturtallene oppgis av produsenten.

Motorinnstillingen for hver prøvingssekvens skal beregnes med formelen:

L
S = (PM + PAE) x ––––    – PAE100

Ved

PAE––– ≥ 0,03
PM

kan verdien av PAE kontrolleres av den tekniske myndigheten som gir typegodkjenning.

3. GJENNOMFØRING AV PRØVINGEN

3.1. Klargjøring av prøvetakingsfiltrene

Minst en time før prøvingen skal hvert filter(par) legges i en lukket, men uforseglet petriskål
og plasseres i et vektrom for stabilisering. Ved utløpet av stabiliseringsperioden skal hvert
filter(par) veies, og taravekten skal registreres. Filter(par)et skal så oppbevares i en lukket
petriskål eller filterholder til det skal brukes i prøvingen. Dersom filter(par)et ikke brukes innen
åtte timer etter at det er tatt ut av vektrommet, må det veies på nytt før bruk.

3.2. Installering av måleutstyret

Instrumenter og prøvesonder skal installeres i samsvar med instruksjonene. Dersom det
benyttes et system med fullstrømsfortynning til fortynning av eksosen, skal eksosrøret være
tilsluttet systemet.

3.3. Start av fortynningssystemet og motoren

Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er
stabilisert ved full belastning og nominelt turtall (se nr. 3.6.2).

3.4. Innstilling av fortynningsforholdet

Partikkelprøvetakingssystemet skal startes og utstyres med et omløp for metoden med
enkeltfilter (valgfritt for metoden med flere filtre). Bakgrunnskonsentrasjonen av partikler i
fortynningsluften kan bestemmes ved å la fortynningsluft passere gjennom partikkelfiltrene.
Dersom det benyttes filtrert fortynningsluft, kan en måling foretas når som helst før, under eller
etter prøvingen. Dersom fortynningsluften ikke er filtrert, må det foretas minst tre målinger,
etter start, før stopp og nær midten av prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien må beregnes.
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Fortynningsluften skal stilles slik inn at det oppnås en temperatur på filteroverflaten på
maksimum 325 K (52 °C) eller mindre i hver sekvens. Det samlede fortynningsforholdet skal
ikke være mindre enn fire.

Ved bruk av metoden med enkeltfilter skal gjennomstrømningsmassen i prøvingen gjennom
filteret holdes på en konstant andel av gjennomstrømningsmassen av fortynnet eksos for
fullstrømssystemer i alle prøvingssekvenser. Dette masseforholdet skal holdes med en
nøyaktighet på ± 5 %, med unntak av de første 10 sekundene av hver sekvens for systemer uten
omløpsmulighet. For fortynningssystemer med delstrøm som benytter metoden med
enkeltfilter, skal gjennomstrømningsmassen gjennom filteret holdes med en nøyaktighet på 
± 5 % i hver sekvens, med unntak av de første 10 sekundene av hver sekvens for systemer uten
omløpsmulighet.

For systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner må CO2- eller NOx-innholdet i
fortynningsluften måles ved begynnelsen og ved slutten av hver prøving. Målingene av
bakgrunnskonsentrasjon av CO2 eller NOx i fortynningsluften før og etter prøvingen må ikke
avvike innbyrdes med mer enn henholdsvis 100 ppm eller 5 ppm.

Når det benyttes et system for analyse av fortynnet eksos, skal vedkommende bakgrunns-
konsentrasjoner bestemmes ved at det tas en prøve av fortynningsluft i en prøvetakingssekk
under hele prøvingssekvensen.

Kontinuerlig måling av bakgrunnskonsentrasjon (uten sekk) kan foretas minst tre ganger, ved
begynnelsen, ved slutten og nær midten av prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien
beregnes. Etter produsentens anmodning kan bakgrunnsmålingene utelates.

3.5. Kontroll av analysatorene

Utslippsanalysatorene skal nullstilles og kalibreres.

3.6. Prøvingssyklus

3.6.1. Spesifikasjon A av utstyr i samsvar med vedlegg I nr. 1:

3.6.1.1. Prøvingen av motoren ved bruk av dynamometer skal gjennomføres etter følgende syklus med
8 sekvenser(1):

Sekvens nr. Turtall Belastning (%) Vektingsfaktor

1 Nominelt 100 0,15

2 Nominelt 75 0,15

3 Nominelt 50 0,15

4 Nominelt 10 0,1

5 Mellom- 100 0,1

6 Mellom- 75 0,1

7 Mellom- 50 0,1

8 Tomgang – 0,15

3.6.2. Klargjøring av motoren

Oppvarming av motoren og systemet skal skje ved høyeste turtall og dreiemoment for å
stabilisere motorparametrene i samsvar med produsentens anbefalinger.

Merk: Klargjøringsperioden bør også gjøre det mulig å hindre at avsetninger etter tidligere
prøvinger i eksosanlegget påvirker prøvingen. Det kreves også en periode med stabilisering
mellom prøvingspunktene for å redusere til et minimum den påvirkning som punktene kan
ha hatt på hverandre.
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3.6.3. Gjennomføring av prøvingen

Prøvingssekvensen begynner. Prøvingen skal følge den sekvensrekkefølge som er oppført
ovenfor for prøvingssyklusen.

I løpet av hver sekvens av prøvingssyklusen etter den innledende overgangsperioden skal det
fastsatte turtallet holdes innenfor det som er størst av ± 1 % av nominelt turtall og ± 3 min-1,
unntatt for lav tomgang, som skal være innenfor de toleranser som er oppgitt av produsenten.
Det angitte dreiemomentet skal holdes på en slik måte at gjennomsnittet i den periode der
målingene foretas, er innenfor ± 2 % av største dreiemoment ved prøvingsturtallet.

For hvert målepunkt kreves et minste tidsrom på 10 minutter. Dersom det for prøving av en
motor er nødvendig med lengre prøvetakingstid for å samle tilstrekkelig partikkelmasse på
målefilteret, kan prøvingssekvensens varighet forlenges etter behov.

Sekvensens lengde skal registreres og oppgis.

Konsentrasjonen av gassutslipp skal måles og registreres i løpet av de siste tre minutter av
sekvensen.

Partikkelprøvetakingen og målingen av gassutslipp bør ikke begynne før motoren er stabilisert
som definert av produsenten, og de skal avsluttes samtidig.

Drivstofftemperaturen skal måles ved inntaket til drivstoffinnprøytingspumpen eller som angitt
av produsenten, og målingsstedet skal registreres.

3.6.4. Data fra analysatorene

Data fra analysatorene skal registreres på båndskriver eller måles med et tilsvarende
dataregistreringssystem, og eksosen skal strømme gjennom analysatorene minst i de tre siste
minuttene i hver sekvens. Dersom det benyttes prøvetakingssekk til måling av fortynnet CO og
CO2 (se tillegg 1 nr. 1.4.4), skal det tas en prøve i løpet av de tre siste minuttene i hver sekvens,
og prøven fra sekken skal analyseres og registreres.

3.6.5. Prøvetaking av partikler

Prøvetaking av partikler kan gjøres enten med enkeltfiltermetoden eller med metoden med flere
filtre (tillegg 1 nr. 1.5). Fordi resultatene kan variere noe etter metode, må den metoden som er
brukt, oppgis sammen med resultatene.

Ved enkeltfiltermetoden skal det under prøvetakingen tas hensyn til vektingsfaktorene angitt i
prøvingssyklusmetoden ved å justere strømningsmengden i prøven og/eller prøvetakingstiden
tilsvarende.

Prøvetakingen må foretas så sent som mulig i hver sekvens. Prøvetakingstiden per sekvens må
være minst 20 sekunder for enkeltfiltermetoden og minst 60 sekunder for metoden med flere
filtre. For systemer uten omløpsmulighet må prøvetakingstiden per sekvens være minst 60
sekunder for metoden med enkeltfilter og metoden med flere filtre.

3.6.6. Motorens tilstand

Motorens turtall og belastning, temperaturen i innsugingsluften, drivstoffstrømmen og luft-
eller eksosstrømmen skal måles for hver sekvens når motoren er stabilisert.

Dersom målingen av eksosstrømmen eller målingen av forbrenningsluft og drivstofforbruk ikke
er mulig, kan det beregnes ved bruk av karbon- og oksygenbalansemetoden (se tillegg 1 nr. 1.2.3).

Eventuelle tilleggsdata som er nødvendig for beregning, skal registreres (se tillegg 3 nr. 1.1 og 1.2).

3.7. Etterkontroll av analysatorene

Etter utslippsprøvingen brukes nullgass og den samme kalibreringsgasssen, til etterkontroll.
Prøvingen betraktes som akseptabel dersom differansen mellom de to måleresultatene er
mindre enn 2 %.
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Tillegg 1

1. MÅLE- OG PRØVETAKINGSMETODER

Gasser og partikler som avgis fra motoren som innleveres til prøving, skal måles med metodene
som er beskrevet i vedlegg V. Beskrivelsen omfatter også en beskrivelse av de anbefalte analyse-
systemene for gassutslipp (nr. 1.1) og de anbefalte systemene for partikkelfortynning og -prøve-
taking (nr. 1.2).

1.1. Spesifikasjon av dynamometer

Det skal brukes et motordynamometer med tilstrekkelige egenskaper til at prøvingssyklusen
beskrevet i vedlegg III nr. 3.6.1 kan gjennomføres. Måleinstrumentene for turtall og dreie-
moment skal gjøre det mulig å måle akseleffekten innenfor de gitte grensene. Det kan være
nødvendig med ytterligere beregninger.

Måleinstrumentene skal ha en slik nøyaktighet at de største toleransene angitt i figurene i nr. 1.3
ikke overskrides.

1.2. Eksosstrøm

Eksosstrømmen skal bestemmes ved en av de metoder som er nevnt i nr. 1.2.1 til 1.2.4.

1.2.1. Direkte måling

Direkte måling av eksosstrømmen med en måleblende eller et likeverdig målesystem (nærmere
detaljer i ISO 5167).

Merk: Direkte måling av gasstrøm er en vanskelig oppgave. Det må tas forholdsregler for å
unngå målefeil som kan medføre feil i utslippsverdiene.

1.2.2. Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm

Måling av luftstrøm og drivstoffstrøm.

Det skal benyttes luftstrømningsmåler og drivstoffstrømningsmåler med en nøyaktighet som
bestemt i nr. 1.3.

Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formler:

GEXHW = GAIRW + GFUEL (for vått eksosvolum)

eller

VEXHD = VAIRD – 0,766 x GFUEL (for tørt eksosvolum)

eller

VEXHW = VAIRW + 0,746 x GFUEL (for vått eksosvolum)

1.2.3. Karbonbalansemetoden

Beregning av eksosmassen ut fra drivstofforbruk og eksoskonsentrasjoner ved bruk av karbon-
balansemetoden (se vedlegg III tillegg 3).

1.2.4. Totalstrøm av fortynnet eksos

Dersom det brukes et system med fullstrømsfortynning, skal den totale massestrøm av fortynnet
eksos (GTOTW, VTOTW) måles med en PDP (fortrengningspumpe) eller CFV (kritisk strømnings-
venturi) – vedlegg V nr. 1.2.1.2. Nøyaktigheten skal være i samsvar med bestemmelsene i
vedlegg III tillegg 2 nr. 2.2.
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1.3. Nøyaktighet

Kalibreringen av alle måleinstrumenter skal kunne føres tilbake til nasjonale (internasjonale)
standarder og være i samsvar med følgende krav:

Tillatt avvik Tillatt avvik Kalibrerings-

Nummer Emne (±-verdier basert på (±-verdier etter intervaller

motorens maksimalverdi ISO 3046) (måneder)

1 Motorturtall 2 % 2 % 3

2 Dreiemoment 2 % 2 % 3

3 Effekt 2 %(1) 3 % ikke aktuelt

4 Drivstofforbruk 2 %(1) 3 % 6

5 Spesifikt drivstofforbruk ikke aktuelt 3 % ikke aktuelt

6 Luftforbruk 2 %(1) 5 % 6

7 Eksosstrøm 4 % ikke aktuelt 6

8 Kjølemiddeltemperatur 2 K 2 K 3

9 Smøremiddeltemperatur 2 K 2K 3

10 Eksostrykk 5 % av maksimum 5 % 3

11 Undertrykk i 5 % av maksimum 5 % 3
innsugingsmanifolden

12 Eksostemperatur 15 K 15 K 3

13 Temperatur i 2 K 2 K 3
innsugingsluft 
(forbrenningsluft)

14 Atmosfærisk trykk 0,5 % av målt verdi 0,5 % 3

15 (Relativ) fuktighet i 3 % ikke aktuelt 1
innsugingsluften

16 Drivstofftemperatur 2 K 5 K 3

17 Temperatur i 1,5 K ikke aktuelt 3
fortynningstunneler

18 Fuktighet i 3 % ikke aktuelt 1
fortynningsluft

19 Fortynnet eksosstrøm 2 % av målt verdi ikke aktuelt 24 (delstrøm)
(fullstrøm)(2)

(1) Beregningene av eksosutslippene som beskrevet i dette direktiv er i noen tilfeller basert på forskjellige måle- og/eller
beregningsmetoder. På grunn av begrensede totaltoleranser for beregning av eksosutslipp, må de tillatte verdiene for
noen emner som brukes i de aktuelle ligningene, være mindre enn de tillatte toleransene angitt i ISO 3046-3.

(2) Systemer med fullstrøm – den positive fortrengningspumpen CVS eller kritisk strømningsventuri skal kalibreres etter
førstegangsmontering, større vedlikehold eller etter behov når det finnes nødvendig ved etterprøving av CVS-systemet
beskrevet i vedlegg V.

1.4. Bestemmelse av gassens bestanddeler

1.4.1. Generelle spesifikasjoner for analysatorene

Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktighet som kreves
for å måle konsentrasjonene av bestanddelene i eksosen (nr. 1.4.1.1). Det anbefales at
analysatorene brukes slik at den målte konsentrasjon ligger mellom 15 % og 100 % av full skala.
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Dersom full skalaverdi er 155 ppm (eller ppm C) eller mindre, eller dersom det brukes
avlesningssystemer (datamaskiner, dataloggere) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning
mindre enn 15 % av full skalaverdi, er også konsentrasjoner under 15 % av full skalaverdi
akseptable. I dette tilfellet skal det foretas ekstra kalibreringer for å sikre nøyaktigheten i
kalibreringskurvene – vedlegg III tillegg 2 nr. 1.5.5.2.

Utstyrets elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) skal være på et slikt nivå at ytterligere feil
reduseres til et minimum.

1.4.1.1. M å l e f e i l

Den samlede målefeilen, medregnet tverrfølsomheten til andre gasser – se vedlegg III tillegg 2
nr. 1.9 - skal ikke overstige ± 5 % av målt verdi eller 3,5 % av full skala, avhengig av hva som
er lavest. Ved konsentrasjoner på mindre enn 100 ppm skal målefeilen ikke overstige ± 4 ppm.

1.4.1.2. R e p e t e r b a r h e t

Repeterbarheten, definert som 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt
kalibreringsgass, må ikke være større enn ± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som
benyttes over 155 ppm (eller ppm C) eller ± 2 % av hvert område som benyttes under 155 ppm
(eller ppm C).

1.4.1.3. S t ø y

Analysatorens topp-topp-respons på null- eller kalibreringsgasser over en 10-sekundersperiode
skal ikke overstige 2 % av full skalaverdi for alle områder som benyttes.

1.4.1.4. N u l l p u n k t s f o r s k y v n i n g

Nullpunktsforskyvning i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi
for det laveste området som benyttes. Nullrespons er definert som middelresponsen, medregnet
støy, på en nullgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall.

1.4.1.5. F o r s k y v n i n g  a v  r e l a t i v  r e s p o n s

Forskyvningen av den relative responsen i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 2 % av
full skalaverdi for det laveste området som benyttes. Relativ respons er definert som differansen mellom
responsen på kalibreringsgass og responsen på nullgass. Responsen på kalibreringsgass er definert som
middelresponsen, medregnet støy, på en kalibreringsgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall.

1.4.2. Gasstørking

Den valgfrie innretningen for gasstørking som benyttes må ha en minimal innvirkning på
konsentrasjonen av de målte gassene. Kjemisk tørking er ikke en akseptabel metode til å fjerne
vann fra prøven.

1.4.3. Analysatorer

Nr. 1.4.3.1 til 1.4.3.5 i dette tillegg beskriver måleprinsippene som skal benyttes. En detaljert
beskrivelse av målesystemene finnes i vedlegg V.

Gassene som skal måles, skal analyseres med følgende instrumenter. For ikke-lineære analysa-
torer kan lineariseringskretser benyttes.

1.4.3.1. A n a l y s e  a v  k a r b o n m o n o k s i d  (CO)

Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød absorpsjonsanalysator
(NDIR).

1.4.3.2. A n a l y s e  a v  k a r b o n d i o k s i d (CO2)

Karbondioksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød absorpsjonsanalysator
(NDIR).

1.4.3.3. A n a l y s e  a v  h y d r o k a r b o n e r (HC)

Hydrokarbonanalysatoren skal være av typen oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID)
med detektor, ventiler, røropplegg osv., slik oppvarmet at gasstemperaturen holdes på 463 K
(190 °C) ± 10 K.
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1.4.3.4. A n a l y s e  a v  n i t r o g e n o k s i d e r (NOx)

Nitrogenoksidanalysatoren skal være av kjemiluminescensdetektor- (CLD) eller oppvarmet
kjemiluminescensdetektortypen (HCLD) med en NO2/NO-omformer, dersom målingen er på
tørr basis. Dersom målingen er på våt basis, skal det brukes en HCLD med omformer som holdes
på mer enn 333 K (60 °C), forutsatt at dempingskontrollen for vanndamp (vedlegg III tillegg 2
nr. 1.9.2.2) har vært tilfredsstillende.

1.4.4. Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp

Prøvetakingssondene for gassutslipp må monteres minst 0,5 m eller tre ganger diameteren av
eksosrøret – avhengig av hva som er lengst – oppstrøms fra utløpet av eksosanlegget så vidt dette er
mulig, og tilstrekkelig nær motoren til å sikre en eksostemperatur på minst 343 K (70 °C) ved sonden.

I tilfelle av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold skal inntaket til sonden plasseres
tilstrekkelig langt nedstrøms til å sikre at prøven er representativ for det gjennomsnittlige eksos-
utslippet fra alle sylindre. I flersylindrede motorer som har atskilte grupper med manifolder, som i
en V-motor, er det tillatt å ta en prøve fra hver gruppe individuelt og beregne et gjennomsnittlig
eksosutslipp. Andre metoder som har vist seg å samsvare med ovennevnte metoder, kan benyttes.
Ved beregning av eksosutslippet må motorens samlede massestrøm av eksos brukes.

Dersom sammensetningen av eksosen påvirkes av et eventuelt etterbehandlingssystem for eksos, må
eksosprøven tas oppstrøms fra denne innretningen i prøvingene i trinn I og nedstrøms fra denne
innretningen i prøvingene i trinn II. Dersom det brukes et system med fullstrømsfortynning til
bestemmelse av partikler, kan gassutslippene også bestemmes i den fortynnede eksosen. Prøve-
takingssondene skal være i nærheten av partikkelprøvetakingssondene i fortynningstunnelen
(vedlegg V nr. 1.2.1.2, fortynningstunnel og nr. 1.2.2, partikkelprøvetakingssonde). Innholdet av CO
og CO2 kan eventuelt bestemmes ved prøvetaking i sekk og påfølgende måling av konsentrasjonen
i prøvetakingssekken.

1.5. Bestemmelse av partikler

Bestemmelse av partiklene forutsetter et fortynningssystem. Fortynning kan oppnås ved et
fortynningssystem med delstrøm eller et fortynningssystem med fullstrøm. Gjennomstrømnings-
kapasiteten i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne vannkondensering i
fortynnings- og prøvetakingssystemene, og holde temperaturen i den fortynnede eksosen på eller
under 325 K (52 °C) rett oppstrøms fra filterholderne. Det er tillatt med avfukting av fortynnings-
luften før den går inn i fortynningssystemet dersom luftfuktigheten er høy. Det anbefales å
forvarme fortynningsluften over temperaturgrensen på 303 K (30 °C) dersom temperaturen i
omgivelsesluften er under 293 K (20 °C). Temperaturen i den fortynnede luften må likevel ikke
overstige 325 K (52 °C) før eksosen går inn i fortynningstunnelen.

For delstrømssystemer må partikkelprøvetakingssonden monteres i nærheten av og oppstrøms fra
gass-sonden som bestemt i nr. 4.4 og i samsvar med vedlegg V nr. 1.2.1.1, figur 4-12, EP og SP.

Delstrømssystemet må være slik konstruert at det deler eksosstrømmen i to deler, der den minste
delen blir fortynnet med luft og deretter benyttes til partikkelmåling. Det er dermed avgjørende
at fortynningsforholdet bestemmes meget nøyaktig. Det kan benyttes forskjellige delings-
metoder, slik at den delingstypen som benyttes, i stor grad avgjør hvilket prøvetakingsutstyr og
hvilke framgangsmåter som skal brukes (vedlegg V, nr. 1.2.1.1).

For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, partikkel-
prøvetakingsfiltre, en mikrogramvekt og et vektrom med kontrollert temperatur og fuktighet.

Til partikkelprøvetaking kan det benyttes to metoder:

– metoden med enkeltfilter bruker ett filterpar (se nr. 1.5.1.3 i dette tillegg) til alle sekvenser av
prøvingssyklusen. Det må rettes stor oppmerksomhet mot prøvetakingstider og -strømmer i
prøvetakingsfasen av prøvingen. Det er imidlertid nødvendig med bare ett filterpar til
prøvingssyklusen,

– metoden med flere filtre betyr at ett filterpar (se nr. 1.5.1.3 i dette tillegg) benyttes til hver av
de enkelte sekvensene av prøvingssyklusen. Denne metoden gjør det mulig med mer
lempelige prøvetakingsmetoder, men det er nødvendig med flere filtre.



1.5.1. Partikkelprøvetakingsfiltre

1.5.1.1. F i l t e r s p e s i f i k a s j o n

Til typegodkjenningsprøvingene kreves det glassfiberfiltre med fluorkarbonbelegg eller
fluorkarbonbaserte membranfiltre. Til spesielle bruksformål kan andre filtermaterialer benyttes.
Alle filtertyper skal ha en utskillelsesgrad på 0,3 �m DOP (dioktylftalat) på minst 95 % ved en
gassgjennomstrømningshastighet på mellom 35 og 80 cm/s. Ved prøving av korrelasjon mellom
laboratorier eller mellom en produsent og en godkjenningsmyndighet, må det benyttes filtre med
identisk kvalitet.

1.5.1.2. F i l t e r s t ø r r e l s e

Partikkelprøvetakingsfiltrene må ha en minste diameter på 47 mm (37 mm effektiv diameter).
Filtre med større diameter kan brukes (nr. 1.5.1.5).

1.5.1.3. P r i m æ r -  o g  s e k u n d æ r f i l t r e

Prøven fra den fortynnede eksosen skal tas med et filterpar som plasseres i serie (ett primær- og
ett sekundærfilter) under prøvingen. Sekundærfilteret skal plasseres ikke mer enn 100 mm
nedstrøms fra primærfilteret, og de to filtrene skal ikke berøre hverandre. Filtrene kan veies hver
for seg eller sammen, plassert med flekkside mot flekkside.

1.5.1.4. F i l t e r g j e n n o m s t r ø m n i n g s h a s t i g h e t

Det skal oppnås en gassgjennomstrømningshastighet gjennom filteret på 35 til 80 cm/s.
Økningen i trykkfallet mellom begynnelsen og slutten av prøvingen skal ikke være mer enn 
25 kPa.

1.5.1.5. B e l a s t n i n g  a v  f i l t e r e t

Den anbefalte minstebelastningen av filteret er 0,5 mg/1 075 mm2 flekkareal ved enkeltfilter-
metoden. Verdiene for de vanligste filterstørrelsene er:

Filterdiameter Anbefalt effektiv diameter Anbefalt minstebelastning

(mm) (mm) (mg)

47 37 0,5

70 60 1,3

90 80 2,3

110 100 3,6

Ved metoden med flere filtre skal den anbefalte minstebelastningen av filteret for summen av alle
filtre være produktet av den aktuelle verdien nevnt ovenfor og kvadratroten av det samlede antall
prøvingssekvenser.

1.5.2. Spesifikasjoner for vektrom og analysevekt

1.5.2.1. Vi l k å r  f o r  v e k t r o m

Temperaturen i vektrommet der partikkelfiltrene behandles og veies, skal holdes på 295 K (22 °C)
± 3 K under hele behandlingen og veiingen av filtre. Fuktigheten skal holdes på et duggpunkt på
282,5 K (9,5 °C) ± 3 K og en relativ fuktighet på 45 ± 8 %.

1.5.2.2. Ve i i n g  a v  r e f e r a n s e f i l t r e

Luften i vektrommet skal ikke inneholde forurensende stoffer (som støv) som kan avsettes på
filtrene under stabiliseringen. Forstyrrelser i vektrommets spesifikasjoner som angitt i nr. 1.5.2.1
tillates dersom varigheten ikke overstiger 30 minutter. Vektrommet skal oppfylle de fastsatte
spesifikasjoner før noen person kommer inn i det. Minst to ubrukte referansefiltre eller referanse-
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filterpar skal veies innen fire timer etter veiingen av prøvetakingsfiltrene (prøvetakings-
filterparene), men helst samtidig. De skal ha samme størrelse og være av samme materiale som
prøvetakingsfiltrene.

Dersom referansefiltrenes (referansefilterparenes) gjennomsnittsvekt endres mellom veiingen av
prøvetakingsfiltrene med mer enn ± 5 % (± 7,5 % for filterparet) av den anbefalte minste-
belastningen av filteret (nr. 1.5.1.5), skal alle prøvetakingsfiltre kasseres og utslippsprøvingen
gjentas.

Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 1.5.2.1 ikke oppfylles, men veiingen av
referansefilter(par)et oppfyller ovennevnte kriterier, kan motorprodusenten velge enten å godta
vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvene ugyldig, rette kontrollsystemet i
vektrommet og gjenta prøvingen.

1.5.2.3. A n a l y s e v e k t

Analysevekten som brukes til å bestemme vekten av alle filtre, skal ha en presisjon (standard-
avvik) på 20 �g og en oppløsning på 10 �g (1 siffer = 10 �g). For filtre med mindre diameter
enn 70 mm skal presisjonen og oppløsningen være henholdsvis 2 �g og 1 �g.

1.5.2.4. E l i m i n e r i n g  a v  v i r k n i n g e n  a v  s t a t i s k  e l e k t r i s i t e t

For å eliminere virkningen av statisk elektrisitet, skal filtrene nøytraliseres før veiing, med f.eks.
et nøytraliseringsapparat av polonium eller en innretning med tilsvarende virkning.

1.5.3. Tilleggsspesifikasjoner for partikkelmåling

Alle deler av fortynningssystemet og prøvetakingssystemet fra eksosrøret opp til filterholderen
som er i kontakt med rå og fortynnet eksos, skal være slik utformet at avsetninger og endringer
av partiklene begrenses til et minimum. Alle deler skal være laget av strømledende materiale som
ikke reagerer med bestanddelene i eksosen, og de skal være jordet for å hindre elektrostatisk
virkninger.



Tillegg 2

1. KALIBRERING AV ANALYSEINSTRUMENTENE

1.1. Innledning

Hver analysator skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i
denne standard. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for
analysatorene nevnt i tillegg 1 nr. 1.4.3.

1.2. Kalibreringsgasser

Holdbarhetstiden til kalibreringsgassene skal overholdes.

Holdbarhetsdatoen for kalibreringsgassene som oppgitt av produsenten skal registreres.

1.2.1. Rene gasser

Den nødvendige renheten for gassene er bestemt ved forurensningsgrensene angitt nedenfor.
Følgende gasser må kunne benyttes:

– renset nitrogen
(forurensning ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)

– renset oksygen
(renhet > 99,5 % vol O2)

– blanding av hydrogen og helium
(40 ± 2 % hydrogen, resten helium)
(forurensning ≤ 1 ppm C, ≤ 400 ppm CO)

– renset syntetisk luft
(forurensning ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
(oksygeninnhold 18-21 % vol.)

1.2.2. Kalibreringsgasser

Blanding av gasser med følgende kjemiske sammensetning skal være tilgjengelige:

– C3H8 og renset syntetisk luft (se nr. 1.2.1)
– CO og renset nitrogen
– NO og renset nitrogen (mengden av NO2 i denne kalibreringsgassen må ikke overstige 5 %

av NO-innholdet)
– O2 og renset nitrogen
– CO2 og renset nitrogen
– CH4 og renset syntetisk luft
– C2H6 og renset syntetisk luft

Merk: andre gasskombinasjoner er tillatt forutsatt at gassene ikke reagerer med hverandre.

Den faktiske konsentrasjonen av en kalibreringsgass må være innenfor ± 2 % av den nominelle
verdien. Alle konsentrasjoner av kalibreringsgass skal være oppgitt på volumbasis (volum-
prosent eller volum ppm).

Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en utblandingsenhet for gass, ved
fortynning med renset N2 eller med renset syntetisk luft. Nøyaktigheten i blandeinnretningen må
være slik at konsentrasjonen av de fortynnede kalibreringsgassene kan bestemmes med en
nøyaktighet på ± 2 %.

1.3. Betjeningsmåte for analysatorer og prøvetakingssystem

Betjeningsmåten for analysatorene skal følge start- og driftsinstrukser fra produsenten av instru-
mentene. Minstekravene angitt i nr. 1.4 til 1.9 skal overholdes.
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1.4. Tetthetsprøving

Det skal foretas en tetthetsprøving for systemet. Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden
tettes. Deretter startes analysatorpumpen. Etter en innledende stabiliseringsperiode bør alle
strømningsmålere vise null. Dersom dette ikke er tilfelle, skal prøvetakingsledningene kontrolleres
og feilen rettes. Den største tillatte lekkasje på vakuumsiden skal være 0,5 % av strømnings-
mengden under bruk for den delen av systemet som kontrolleres. Strømningsmengden i analysa-
torene og omløpet kan brukes til å anslå strømningsmengden under bruk.

En annen metode består i å legge til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av
prøvetakingsledningen ved å bytte fra nullgass til kalibreringsgass.

Dersom det etter et tilstrekkelig tidsrom leses av en konsentrasjon som er lavere enn den tilførte
konsentrasjonen, tyder dette på kalibrerings- eller lekkasjeproblemer.

1.5. Framgangsmåte ved kalibrering

1.5.1. Instrumentene

Instrumentene skal kalibreres og kalibreringskurvene kontrolleres mot standardgasser. Samme
gasstrømningshastighet skal benyttes som ved prøvetaking av eksos.

1.5.2. Oppvarmingstid

Oppvarmingstiden bør være i samsvar med produsentens anbefalinger. Dersom tiden ikke er
oppgitt, anbefales minst to timer for oppvarming av analysatorene.

1.5.3. NDIR- og HFID-analysator

NDIR-analysatoren skal innstilles om nødvendig, og HFID-analysatorens forbrenningsflamme
skal optimaliseres (nr. 1.8.1).

1.5.4. Kalibrering

Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kalibreres.

CO-, CO2-, NOx, HC- og O2-analysatorene skal nullstilles ved hjelp av renset syntetisk luft (eller
nitrogen).

De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og
kalibreringskurven bestemmes i samsvar med nr. 1.5.6.

Nullstillingen skal om nødvendig kontrolleres igjen og kalibreringsprosedyren gjentas.

1.5.5. Bestemmelse av kalibreringskurven

1.5.5.1. G e n e r e l l e  r e t n i n g s l i n j e r

Analysatorens kalibreringskurve skal bestemmes ved minst fem kalibreringspunkter (unntatt
null) med så jevn innbyrdes avstand som mulig. Den høyeste nominelle konsentrasjon av
kalibreringsgassen skal være minst 90 % av full skalaverdi.

Kalibreringskurven beregnes med minste kvadraters metode. Dersom det derved framkommer et
polynom av mer enn tredje grad, skal antall kalibreringspunkter (medregnet null) være minst lik
graden av polynomet pluss to.

Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 2 % fra den nominelle verdien for hvert
kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 1 % av full skalaverdi ved null.

Ut fra kalibreringskurven og kalibreringspunktene er det mulig å kontrollere at kalibreringen er
korrekt utført. Analysatorens forskjellige parametre skal angis, særlig:

– måleområdet,

– følsomheten,

– kalibreringsdatoen.
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1.5.5.2. K a l i b r e r i n g  a v  o m r å d e t  u n d e r  1 5  %  a v  f u l l  s k a l a v e r d i

Analysatorens kalibreringskurve bestemmes ved minst ti kalibreringspunkter (unntatt null)
plassert med slik avstand at 50 % av kalibreringspunktene er under 10 % av full skalaverdi.

Kalibreringskurven beregnes med minste kvadraters metode.

Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 4 % fra den nominelle verdien for hvert
kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 1 % av full skalaverdi ved null.

1.5.5.3. A l t e r n a t i v e  m e t o d e r

Dersom det kan påvises at alternativ teknologi (f.eks. datamaskin, elektronisk styrt bryter for
måleområde osv.) kan gi likeverdig nøyaktighet, kan slike alternative metoder benyttes.

1.6. Etterprøving av kalibreringen

Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kontrolleres før hver analyse i samsvar med
følgende framgangsmåte.

Kalibreringen kontrolleres ved hjelp av en nullgass og en kalibreringsgass hvis nominelle verdi
er på mer enn 80 % av full skalaverdi for måleområdet.

Dersom den verdien som finnes for den to aktuelle punktene, ikke avviker med mer enn ± 4 %
av full skalaverdi fra den oppgitte referanseverdien, kan innstillingsparametrene endres. Dersom
dette ikke er tilfelle, skal en ny kalibreringskurve bestemmes i samsvar med nr. 1.5.4.

1.7. Prøving av NOx-omformerens virkningsgrad

Virkningsgraden til omformeren som omdanner NO2 til NO, prøves som angitt i nr. 1.7.1 til 1.7.8
(figur 1).

1.7.1. Prøvingsoppstilling

Med prøvingsoppstillingen som vist i figur 1 (se også tillegg 1 nr. 1.4.3.5) og framgangsmåten
beskrevet nedenfor kan omformernes virkningsgrad prøves ved hjelp av en ozongenerator.

Figur 1

Skjematisk framstilling av en innretning for bestemmelse av 
NO2-omformerens virkningsgrad

magnetventil

vekselstrøm

til analysator

ozongenerator

variabel vekselstrøm



1.7.2. Kalibrering

CLD- og HCLD-instrumentene kalibreres i det mest brukte driftsområdet etter produsentens
anvisninger, ved bruk av nullgass og kalibreringsgass (sistnevntes NO-innhold skal utgjøre ca.
80 % av driftsområdet, og gassblandingens NO2-konsentrasjon skal være under 5 % av NO-
konsentrasjonen). NOx-analysatoren skal innstilles på NO slik at kalibreringsgassen ikke går
gjennom omformeren. Målt konsentrasjon skal registreres.

1.7.3. Beregning

NOx-omformerens virkningsgrad beregnes på følgende måte:

a – b
Virkningsgrad (%) =   1 + –––––  x 100

c – d

a = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.6

b = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.7

c = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.4

d = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.5

1.7.4. Tilførsel av oksygen

Via et T-rørstykke tilføres gasstrømmen oksygen eller nullstillingsluft kontinuerlig til avlest
konsentrasjon er ca. 20 % lavere enn målt kalibreringskonsentrasjon etter nr. 1.7.2. (Analysa-
toren er innstilt på NO).

Avlest konsentrasjon = c registreres. Ozongeneratoren skal være deaktivert under hele denne prosessen.

1.7.5. Aktivering av ozongeneratoren

Ozongeneratoren skal nå aktiveres slik at den framstiller tilstrekkelig ozon til å bringe NO-
konsentrasjonen ned til 20 % (minimum 10 %) av kalibreringskonsentrasjonen angitt i nr. 1.7.2.
Målt konsentrasjon = d registreres. (Analysatoren er innstilt på NO).

1.7.6. NOx-innstilling

NO-analysatoren innstilles så på NOx, som medfører at gassblandingen (bestående av NO, NO2,
O2 og N2) nå går gjennom omformeren. Målt konsentrasjon = a registreres. (Analysatoren er
innstilt på NOx).

1.7.7. Deaktivering av ozongeneratoren

Ozongeneratoren skal nå deaktiveres. Gassblandingen beskrevet i nr. 1.7.6 går gjennom
omformeren inn i detektoren. Målt konsentrasjon = b registreres. (Analysatoren er innstilt på NOx).

1.7.8. NO-innstilling

Når det er skiftet til NO-innstilling med ozongeneratoren deaktivert, stenges også strømmen av
oksygen eller syntetisk luft. Avlest NOx-verdi på analysatoren skal da ikke avvike med mer enn
± 5 % fra verdien målt etter nr. 1.7.2. (Analysatoren er innstilt på NO).

1.7.9. Prøvingsintervall

Omformerens virkningsgrad skal prøves før hver kalibrering av NOx-analysatoren.

1.7.10. Krav til virkningsgrad

Omformerens virkningsgrad skal ikke være lavere enn 90 %, men en virkningsgrad på over 95 %
anbefales sterkt.

Merk: Dersom ozongeneratoren, med analysatoren i det mest brukte driftsområdet, ikke kan gi
en reduksjon fra 80 til 20 % etter nr. 1.7.5, skal det høyeste området som vil gi reduk-
sjonen, benyttes.
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1.8. Innstilling av flammeionisasjonsdetektoren

1.8.1. Optimalisering av detektorresponsen

HFID-detektoren må være innstilt slik instrumentprodusenten har angitt. For å optimalisere
responsen i det vanligste driftsområdet bør det benyttes en kalibreringsgass som inneholder
propan og luft.

Med drivstoff- og luftstrømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en
kalibreringsgass på 350 ± 75 ppm C inn i analysatoren. Responsen på en gitt drivstoffstrøm skal
bestemmes ut fra differansen mellom responsen på kalibreringsgassen og nullgassresponsen.
Drivstoffstrømmen skal innstilles progressivt over og under produsentens spesifikasjoner.
Responsen på kalibreringsgassen og på nullgassen ved disse drivstoffstrømmene skal registreres.
Differansen mellom responsen på kalibreringsgassen og nullgassresponsen skal avtegnes og
drivstoffstrømmen innstilles slik at den svarer til den “fete” siden av kurven.

1.8.2. Responsfaktorer for hydrokarboner

Analysatoren skal kalibreres ved hjelp av propan i luft og renset syntetisk luft, i samsvar med nr. 1.5.

Responsfaktorene skal bestemmes mens en analysator settes i drift og etter større serviceinter-
valler. Responsfaktoren (Rf) for en bestemt art hydrokarboner er forholdet mellom C1-verdien
avlest på FID-detektoren og gasskonsentrasjonen i sylinderen, uttrykt som ppm C1.

Konsentrasjonen av prøvingsgassen må være på et nivå som gir en respons på ca. 80 % av full
skalaverdi. Konsentrasjonen må være kjent med en nøyaktighet på ± 2 % i forhold til en
gravimetrisk standard uttrykt i volum. I tillegg må gassylinderen forhåndskondisjoneres i 24
timer ved en temperatur på 298 K (25 °C) ± 5 K.

Prøvingsgassene som skal benyttes og de anbefalte områdene for responsfaktorene, er følgende:

– metan og renset syntetisk luft: 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15

– propylen og renset syntetisk luft: 0,90 ≤ Rf ≤ 1,1

– toluen og renset syntetisk luft: 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10

Disse verdiene står i forhold til en responsfaktor (Rf) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.

1.8.3. Kontroll av oksygeninterferens

Kontrollen av oksygeninterferens skal skje når en analysator settes i drift og etter større service-
intervaller.

Responsfaktoren defineres og skal bestemmes som fastsatt i nr. 1.8.2. Prøvingsgassen som skal
benyttes og det anbefalte området for responsfaktorene, er følgende:

– propan og nitrogen: 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05

Denne verdien står i forhold til en responsfaktor (Rf) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.

Oksygenkonsentrasjonen i FID-brennerens luft må være innenfor ± 1 molprosent av
oksygenkonsentrasjonen i brennerluften som ble brukt i den seneste kontrollen av
oksygeninterferens. Dersom differansen er større, må oksygeninterferensen kontrolleres og
analysatoren om nødvendig justeres.

1.9. Interferensvirkninger med NDIR- og CLD-analysatorer

Gasser som finnes i eksosen i tillegg til den som analyseres, kan påvirke målingen på flere måter.
Positiv interferens forekommer i NDIR-instrumenter når interferensgassen gir samme virkning
som gassen som måles, men i mindre grad. Negativ interferens forekommer i NDIR-instrumenter
ved at interferensgassen utvider absorpsjonsbåndet til den målte gassen, og i CLD-instrumenter
ved at interferensgassen demper strålingen. Interferenskontrollene i nr. 1.9.1 og 1.9.2 skal foretas
før en analysator tas i bruk for første gang og etter større serviceintervaller.
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1.9.1. Interferenskontroll for CO-analysator

Vann og CO2 kan påvirke CO-analysatorens resultater. En CO2-kalibreringsgass med konsen-
trasjon på 80 til 100 % av full skalaverdi for det største driftsområdet som brukes under prøving
skal derfor kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal
registreres. Analysatorresponsen må ikke være mer enn 1 % av full skalaverdi for områder lik
eller over 300 ppm eller mer enn 3 ppm for områder under 300 ppm.

1.9.2. Dempingskontroll for NOx-analysatoren

De to aktuelle gassene for CLD- (og HCLD-)analysatorer er CO2 og vanndamp. Dempingsresponsen
fra disse gassene er proporsjonale med konsentrasjonen av dem og krever derfor prøvingsteknikker
for å bestemme dempingen ved de høyeste konsentrasjonene som forventes under prøving.

1.9.2.1. D e m p i n g s k o n t r o l l  f o r  C O 2- a n a l y s a t o r e n

En CO2-kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 til 100 % av full skalaverdi av det største
driftsområdet skal føres gjennom NDIR-analysatoren og CO2-verdien registreres som A. Den
skal så fortynnes til ca. 50 % med NO-kalibreringsgass og føres gjennom NDIR- og (H)CLD-
analysatoren med CO2- og NO-verdiene registrert som henholdsvis B og C. CO2-tilførselen
stenges og bare NO-kalibreringsgassen skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren og NO-verdien
skal registreres som D.

Dempingen skal beregnes slik:

(C x A)
% CO2-demping =    1 –  –––––––––––––––    x 100

(D x A) – (D x B)

og må ikke være større enn 3 % av full skalaverdi

der:

A = ufortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR (%)

B = fortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR (%)

C = fortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD (ppm)

D = ufortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD (ppm)

1.9.2.2. D e m p i n g s k o n t r o l l  f o r  v a n n

Denne kontrollen gjelder bare for målinger av våtgasskonsentrasjoner. Beregningen av demping
for vanndamp må ta hensyn til fortynning av NO-kalibreringsgassen med vanndamp og avpasse
forholdet mellom vanndampkonsentrasjonen i blandingen etter den som forventes under prøving.
En NO-kalibreringsgass som har en konsentrasjon på 80 til 100 % av full skalaverdi av det
normale driftsområdet skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som
D. NO-gassen skal kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur og føres gjennom
(H)CLD-analysatoren og NO-verdien registreres som C. Analysatorens absolutte driftstrykk og
vanntemperaturen skal bestemmes og registreres som henholdsvis E og F. Blandingens
metningsdamptrykk som tilsvarer vanntemperaturen i boblekaret (F), skal bestemmes og
registreres som G. Blandingens vanndampkonsentrasjon (i %) skal beregnes slik:

G
H = 100 x ––

E

og registreres som H. Den forventede konsentrasjonen av fortynnet NO-kalibreringsgass (i
vanndamp) skal beregnes slik:

H
De = D x 1 –  –––

100

og registreres som De. For eksos fra dieselmotorer skal den største konsentrasjonen (i %) av
vanndamp i eksosen som er forventet under prøving beregnes slik, under den forutsetning at
atomforholdet H/C i drivstoffet er 1,8:1 ut fra konsentrasjonen av ufortynnet CO2-kalibrerings-
gass (A, som målt i nr. 1.9.2.1):
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Hm = 0,9 x A

og registreres som Hm.

Dempingen for vanndamp skal beregnes slik:

De – C Hm
% H2O-demping = 100 x ––––––  x  –––

De H

og må ikke være større enn 3 % av full skalaverdi.

De = forventet fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)

C = fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)

Hm = største vanndampkonsentrasjon (%)

H = faktisk vanndampkonsentrasjon (%)

Merk: Det er viktig at NO-kalibreringsgassen inneholder en minimal NO2-konsentrasjon ved
denne kontrollen, da det ikke er tatt hensyn til absorpsjon av NO2 i vannet i beregningene
av dempingen.

1.10. Kalibreringsintervaller

Analysatorene skal kalibreres i samsvar med nr. 1.5 minst hver tredje måned, eller hver gang det
foretas en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.

2. KALIBRERING AV PARTIKKELMÅLINGSSYSTEMET

2.1. Innledning

Hver komponent skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i
denne standarden. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for de
komponenter som er nevnt i vedlegg III tillegg 1 nr. 1.5, og vedlegg V.

2.2. Strømningsmålinger

Kalibrering av gasstrømningsmålere eller instrumenter til strømningsmåling skal kunne føres
tilbake til nasjonale og/eller internasjonale standarder.

Største feil i målt verdi skal være innenfor ± 2 % av avlest verdi.

Dersom gasstrømmen bestemmes ved differansetrykkmåling, skal den største differansefeilen
være slik at nøyaktigheten av GEDF er innenfor ± 4 % (se også vedlegg V nr. 1.2.1.1 EGA). Den
kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene i hvert instrument.

2.3. Kontroll av fortynningsforholdet

Ved bruk av partikkelprøvetakingssystemer uten EGA (vedlegg V nr. 1.2.1.1) skal
fortynningsforholdet kontrolleres for hver ny motorinstallasjon med motoren i gang og bruk av
enten CO2- eller NOx-konsentrasjonsmålingene i rå og fortynnet eksos.

Det målte fortynningsforholdet skal være innenfor ± 10 % av det beregnede fortynningsforholdet
ut fra CO2- eller NOx-konsentrasjonsmålingen.

2.4. Kontroll av delstrømsvilkårene

Variasjonsområdet for eksoshastighets- og trykksvingninger skal kontrolleres og eventuelt
justeres i samsvar med kravene i vedlegg V nr. 1.2.1.1 EP.

2.5. Kalibreringsintervaller

Instrumentene til strømningsmåling skal kalibreres minst hver tredje måned, eller hver gang det
foretas en endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.
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Tillegg 3

1. EVALUERING OG BEREGNING AV DATA

1.1. Evaluering av data for gassutslipp

Ved evaluering av gassutslippene brukes gjennomsnittet av resultatene fra de siste 60 sekundene
i hver sekvens, og gjennomsnittskonsentrasjonene (conc) av HC, CO, NOx og CO2, dersom
karbonbalansemetoden brukes i løpet av hver sekvens, skal bestemmes ut fra gjennomsnitts-
resultatene av diagrammet og de tilhørende kalibreringsdata. En annen registreringsmåte kan
benyttes dersom den sikrer at det oppnås likeverdige data.

De gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonene (concd) kan bestemmes ut fra avlesnings-
resultatene av sekkene med fortynningsluft eller ut fra kontinuerlig avlesning (uten sekk) av
bakgrunnskonsentrasjonene og de tilhørende kalibreringsdata.

1.2. Partikkelutslipp

Ved evaluering av partikler skal den samlede prøvemassen (MSAM,i) eller det samlede volum
(VSAM,i) som har passert gjennom filtrene, registreres for hver sekvens.

Filtrene skal tas tilbake til vektrommet og kondisjoneres i minst en time, men ikke mer enn 80
timer, og så veies. Bruttovekten av filtrene skal registreres og taravekten (se vedlegg III nr. 3.1)
trekkes fra. Partikkelmassen (Mf for enkeltfiltermetoden; Mf,i for metoden med flere filtre) er
summen av partikkelmassene som samles opp i primærfilteret og sekundærfiltrene.

Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen (MDIL) eller volumet (VDIL) av
fortynningsluft gjennom filtrene og partikkelmassen (Md) registreres. Dersom det ble foretatt
mer enn en måling, må kvotienten Md/MDIL eller Md/VDIL beregnes for hver enkelt måling og
gjennomsnittet av verdiene bestemmes.

1.3. Beregning av gassutslippene

De prøvingsresultatene som til slutt rapporteres, skal framkomme gjennom følgende skritt:

1.3.1. Bestemmelse av eksosstrømmen

Strømningshastigheten i eksosen (GEXHW, VEXHW eller VEXHD) skal bestemmes for hver sekvens
i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.1 til 1.2.3.

Ved bruk av et system med fullstrømsfortynning skal den samlede massestrøm i fortynnet eksos
(GTOTW, VTOTW) bestemmes for hver sekvens i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.4.

1.3.2. Korreksjon for tørre/våte forhold

Dersom verdiene GEXHW, VEXHW, GTOTW eller VTOTW brukes, skal den målte konsentrasjonen
regnes om til våt basis etter følgende formel, dersom den ikke allerede er målt på våt basis:

conc (våt) = kw x conc (tørr)

For råeksos:

GFUELkw,r,1 =   1 – FFH x –––––  – kw2GAIRD

eller:

1
kw,r,2 =     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   – kw21 + 1,88 x 0,005 x (% CO [tørr] + % CO2 [tørr])( )

( )
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For fortynnet eksos:

1,88 x CO2 % (våt)
kw,e,1 =   1 –   ––––––––––––––––   – kw1200

eller:

1 – kw1kw,e,1 =   –––––––––––––––––––   – kw11,88 x CO2 % (tørr)
1 + ––––––––––––––––

200

FFH kan beregnes ved:

1,969
FFH =   ––––––––––––

GFUEL–––––1 + GAIRW

For fortynningsluften:
kW,d = 1 – kW1

1,608 x [Hd x (1 – 1/DF) + Ha x (1/DF)]
kW1 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 000 + 1,608 x [Hd x (1 – 1/DF) + Ha x (1/DF)]

6,22 x Rd x pdHd =  ––––––––––––––––
PB – Pd x Rd x 10-2

For innsugingsluften (dersom denne er forskjellig fra fortynningsluften):

kW,a = 1 – kW2

1,608 x HakW2 =  –––––––––––––––––
1 000 + (1,608 x Ha)

6,22 x Ra x paHa =  ––––––––––––––––
PB – Pa x Ra x 10-2

der:

Ha = absolutt fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft

Hd = absolutt fuktighet i fortynningsluften, g vann per kg tørr luft

Rd = relativ fuktighet i fortynningsluften (%)

Ra = relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pd = metningsdamptrykk i fortynningsluften (kPa)

pa = metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pb = totalt barometertrykk (kPa).

1.3.3. Fuktighetskorreksjon for NOx

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres
for temperatur og fuktighet i omgivelsesluften med faktorene KH, gitt i følgende formel:

1
KH =  –––––––––––––––––––––––––––––––

1 + A x (Ha – 10,71) + B x (Ta – 298)

der:

A = 0,309 GFUEL/GAIRD – 0,0266

B = – 0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

( )

( )

( )



T = lufttemperatur i K

GFUEL––––– = forholdet drivstoff/luft (tørr basis)
GAIRD

Ha = fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft:

6,220 x Ra x paHa =  ––––––––––––––––
PB – Pa x Ra x 10-2

Ra = relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa = metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pb = totalt barometertrykk (kPa).

1.3.4. Beregning av utslippets massestrøm

Utslippets massestrøm for hver sekvens skal beregnes som følger:

a) For råeksos(1):

Gasmass = u x conc x GEXHW

eller:

Gasmass = v x conc x VEXHD

eller:

Gasmass = w x conc x VEXHW

b) For fortynnet eksos(1):

Gasmass = u x concc x GTOTW

eller:

Gasmass = w x concc x VTOTW

der:

concc er den bakgrunnskorrigerte konsentrasjonen

concc = conc–concd x (1– (1/DF))

DF = 13,4/(concCO2 + (concCO + concHC) x 10-4)

eller:

DF = 13,4/concCO2

Koeffisientene u – våt, v – tørr, w – våt skal brukes i samsvar med følgende tabell:

Gass u v w conc

NOx 0,001587 0,002053 0,002053 ppm

CO 0,000966 0,00125 0,00125 ppm

HC 0,000479 – 0,000619 ppm

CO2 15,19 19,64 19,64 prosent

Densiteten av HC er basert på et gjennomsnittlig forhold mellom karbon og hydrogen på 1:1,85.
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for NOx nevnt i nr. 1.3.3), slik:

KHNOX x conc eller KHNOX x concc
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1.3.5. Beregning av spesifikke utslipp

Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler på følgende måte:

Gasmass x WFi

Enkeltgass = –––––––––––––

Pi x WFi

der Pi = Pm,i + PAE,i

Vektfaktorene og antall sekvenser (n) som benyttes i beregningen ovenfor, er i samsvar med
vedlegg III nr. 3.6.1.

1.4. Beregning av partikkelutslipp

Partikkelutslipp skal beregnes på følgende måte:

1.4.1. Fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler

Fordi partikkelutslippet fra dieselmotorer avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal massestrømmen
av partikler korrigeres for fuktighet i omgivelsesluften med faktoren Kp, gitt i følgende formel:

Kp = 1/(1 + 0,0133 x (Ha – 10,71))

Ha = fuktighet i innsugingsluften, i gram vann per kilo tørr luft

6,22 x Ra x paHa =  ––––––––––––––––
pB – pa x Ra x 10-2

Ra = relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa = metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pb = totalt barometertrykk (kPa).

1.4.2. Fortynningssystem med delstrøm

De rapporterte sluttresultatene for partikkelutslipp skal framkomme gjennom følgende skritt. Da
det kan benyttes forskjellige typer av regulering av fortynningslufthastigheten, gjelder
forskjellige beregningsmetoder for ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos GEDF eller
ekvivalent volumstrøm av fortynnet eksos VEDF. Alle beregninger skal være basert på
gjennomsnittlige verdier for de enkelte sekvenser (i) i prøvetakingsperioden.

1.4.2.1. I s o k i n e t i s k e  s y s t e m e r

GEDFW,i = GEXHW,i x qi

eller:

VEDFW,i = VEXHW,i x qi

GDILW,i + (GEXHW,i x r)
qi =  ––––––––––––––––

(GEXHW,i  x r)

eller:

VDILW,i + (VEXHW,i x r)
qi =  ––––––––––––––––

(VEXHW,i  x r)

der r svarer til forholdet mellom tverrsnittsarealet av den isokinetiske sonden Ap og eksosrøret AT:

Apr = ––
AT

n

�
i = 1

n

�
i = 1



1.4.2.2. S y s t e m e r  m e d  m å l i n g  a v  C O 2-  e l l e r  N O x- k o n s e n t r a s j o n

GEDFW,i = GEXHW,i x qi

eller:

VEDFW,i = VEXHW,i x qi

ConcE,i – ConcA,iqi = –––––––––––––––
ConcD,i – ConcA,i

der:

ConcE = våt konsentrasjon av sporgass i råeksos

ConcD = våt konsentrasjon av sporgassen i fortynnet eksos

ConcA = våt konsentrasjon av sporgass i fortynningsluften

Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 1.3.2 i dette
tillegg.

1.4.2.3. S y s t e m e r  m e d  C O 2- m å l i n g  o g  k a r b o n b a l a n s e m e t o d e

206,6 x GFUEL,iGEDFW,i = –––––––––––––
CO2D,i – CO2A,i

der:

CO2D = CO2-konsentrasjon i fortynnet eksos

CO2A = CO2-konsentrasjon i fortynningsluften

(konsentrasjoner i volum-% på våt basis)

Denne ligningen er basert på karbonbalanseforutsetningen (karbonatomer som føres inn i
motoren, slippes ut som CO2) og framkommer gjennom følgende skritt:

GEDFW,i = GEXHW,i x qi

og:

206,6 x GFUEL,iqi = ––––––––––––––––––––––
GEXHW,i x (CO2D,i – CO2A,i)

1.4.2.4. S y s t e m e r  m e d  s t r ø m n i n g s m å l i n g

GEDFW,i = GEXHW,i x qi

GFUEL,iqi = –––––––––––––––
(GTOTW,i – GDILW,i)

1.4.3. System med fullstrømsfortynning

De rapporterte sluttresultatene fra prøvingene for partikkelutslipp skal framkomme gjennom
følgende skritt.

Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte sekvenser (i) i
prøvetakingsperioden.

GEDFW,i = GTOTW,i

eller:

VEDFW,i = VTOTW,i
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1.4.4. Beregning av partikkelmassestrømmen

Partikkelmassestrømmen skal beregnes som følger:

For enkeltfiltermetoden:

Mf (GEDFW)gjsnPTmass = –––––– x ––––––––––
MSAM 1 000

eller:

Mf (VEDFW)gjsnPTmass = –––––– x ––––––––––
VSAM 1 000

der:

(GEDFW)gjsn, (VEDFW)gjsn, (MSAM)gjsn, (VSAM)gjsn under prøvingssyklusen skal bestemmes ved å
legge sammen gjennomsnittsverdiene for de enkelte sekvenser i prøvetakingsperioden:

(GEDFW)gjsn =            GEDFW,i x WFi

(VEDFW)gjsn =            VEDFW,i x WFi

MSAM  =            MSAM,i

VSAM  =            VSAM,i

der i = 1, … n.

For metoden med flere filtre:

Mf,1 (GEDFW,i)PTmass,i = –––––– x ––––––––
MSAM,i 1 000

eller:

Mf,i (VEDFW,i)PTmass,i = –––––– x ––––––––
VSAM,i 1 000

der i = 1, … n.

Partikkelmassestrømmen kan bakgrunnskorrigeres som følger:

For enkeltfiltermetoden:

Mf Md 1 (GEDFW)gjsnPTmass =   ––––– –   ––––  x 1 – –––     x  –––––––––
MSAM MDIL DF 1 000

eller:

Mf Md 1 (VEDFW)gjsnPTmass =   ––––– –   ––––  x 1 – –––     x  –––––––––
VSAM VDIL DF 1 000

Dersom det gjøres mer enn en måling, skal (Md/MDIL) eller (Md/VDIL) erstattes med henholdsvis
(Md/MDIL)gjsn eller (Md/VDIL)gjsn.
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(1) Partikkelmassestrømmen PTmass må multipliseres med Kp (fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler, nevnt i nr. 1.4.1).

13,4
DF = –––––––––––––––––––––––––––––––

concCO2 + (concCO + concHC) x 10-4

eller:

DF = 13,4/concCO2

For metoden med flere filtre:

Mf,i Md 1 (GEDFW)gjsnPTmass,i =   –––––– –   ––––  x 1 – –––     x  –––––––––
MSAM,i MDIL DF 1 000

eller:

Mf,i Md 1 (VEDFW)gjsnPTmass,i =   –––––– –   ––––  x 1 – –––     x  –––––––––
VSAM,i VDIL DF 1 000

Dersom det gjøres mer enn en måling, skal (Md/MDIL) eller (Md/VDIL) erstattes med henholdsvis
(Md/MDIL)gjsn eller (Md/VDIL)gjsn.

13,4
DF = –––––––––––––––––––––––––––––––

concCO2 + (concCO + concHC) x 10-4

DF = 13,4/concCO2

1.4.5. Beregning av spesifikke utslipp

Det spesifikke utslippet av partikler PT (g/kWh) skal beregnes på følgende måte(1):

For enkeltfiltermetoden:

PTmassPT = –––––––––––

Pi x WFi

For metoden med flere filtre:

PTmass,i x WF1

PT = –––––––––––––––––

Pi x WFi

Pi = Pm,i + PAE,i

1.4.6. Effektiv vektfaktor

For metoden med enkeltfilter skal den effektive vektfaktoren WFE,i for hver sekvens beregnes
på følgende måte:

MSAM,i x (GEDFW)gjsnWFE,i = –––––––––––––––––
MSAM x (GEFDW,i)

eller:

VSAM,i x (VEDFW)gjsnWFE,i = –––––––––––––––––
VSAM x (VEFDW,i)

der i = 1, … n.

Verdien av de effektive vektfaktorene skal være innenfor ± 0,005 (absolutt verdi) av vekt-
faktorene oppført i vedlegg III nr. 3.6.1.
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VEDLEGG IV

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR REFERANSEDRIVSTOFF TIL BRUK VED
GODKJENNINGSPRØVINGER OG VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR

REFERANSEDRIVSTOFF FOR IKKE-VEIGÅENDE MOBILE MASKINER(1)

Merk: De viktigste egenskapene for motorens ytelse/eksosutslipp er uthevet.

Grenseverdier og enheter(2) Prøvingsmetode

Cetantall(4) minimum 45(7) ISO 5165
maksimum 50

Densitet ved 15 °C minimum 835 kg/m3 ISO 3675, ASTM D 4052
maksimum 845 kg/m3(10)

Destillasjon(3) maksimum 370 °C ISO 3405
ved 95 % volum

Viskositet ved 40 °C minimum 2,5 mm2/s ISO 3104
maksimum 3,5 mm2/s

Svovelinnhold minimum 0,1 % masse (9) ISO 8754, EN 24260
maksimum 0,2 % masse (8)

Flammepunkt minimum 55 °C ISO 2719

Kaldfilterpunkt minimum – EN 116
maksimum + 5 °C

Kobberkorrosjon maksimum 1 ISO 2160

Conradsons kokstall maksimum 0,3 % masse ISO 10370
(10% DR)

Askeinnhold maksimum 0,01 % masse ASTM D 482(12)

Vanninnhold maksimum 0,05 % masse ASTM D 95, D 1744

Nøytraliseringstall minimum 0,20 mg KOH/g
(sterk syre)

Oksidasjonsstabilitet(5) maksimum 2,5 mg/100 ml ASTM D 2274

Tilsetningsstoffer(6)

Merknad 1: Dersom det er nødvendig å beregne en motors eller et kjøretøys termiske virkningsgrad, kan drivstoffets brennverdi
beregnes ut fra:
Spesifikk energi (brennverdi) (netto) MJ/kg =
(46,423 – 8,792 · d2 + 3,17 · d) x (1 – (x + y + s)) + 9,42 · s – 2,499 · x
der:

d = tettheten ved 288 K (15 °C)
x = vanninnhold i masse (%/100)
y = askeinnhold i masse (%/100)
s = svovelinnhold i masse (%/100).

Merknad 2: Verdiene nevnt i spesifikasjonene er “sanne verdier”. Ved bestemmelse av deres grenseverdier er vilkårene i ASTM D
3244 om “definisjon av grunnlaget for tvister om oljeprodukters kvalitet” anvendt, og ved bestemmelse av en minsteverdi
er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved bestemmelse av en maksimums- og en minimumsverdi er
minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet).
Uten hensyn til dette målet, som er nødvendig av statistiske årsaker, bør drivstoffprodusenten likevel ta sikte på en
nullverdi der den fastsatte maksimumsverdien er 2R, og en middelverdi når det finnes maksimums- og minimumsgrenser.
Dersom det er nødvendig å avklare spørsmålet om et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør vilkårene i ASTM
D 3244 anvendes.

Merknad 3: Tallene viser fordampet mengde (% gjenvunnet + % tap).

Merknad 4: Intervallet angitt for cetan er ikke i samsvar med kravet om et minimum på 4R. I tilfelle av en tvist mellom drivstoff-
leverandøren og drivstoffbrukeren, kan vilkårene i ASTM D 3244 brukes for å løse tvisten, forutsatt at det gjøres et
tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige presisjon, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående målinger.

Merknad 5: Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, er det sannsynlig at holdbarhetstiden er begrenset. Det anbefales å innhente
råd fra leverandøren om lagringsforhold og holdbarhetstid.
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Merknad 6: Dette drivstoffet skal være basert bare på primærdestillater og krakkdestillater; avsvovling er tillatt. Det må ikke inneholde
noen metalltilsetningsstoffer eller cetanforbedrende tilsetningsstoffer.

Merknad 7: Lavere verdier er tillatt, og det benyttede referansedrivstoffets cetantall skal i så fall oppgis.

Merknad 8: Høyere verdier er tillatt, og det benyttede referansedrivstoffets svovelinnhold skal i så fall oppgis.

Merknad 9: Disse verdiene skal kontinuerlig revurderes i lys av markedsutviklingen. Med hensyn til førstegangsgodkjenning for en
motor uten etterbehandling av eksos etter søkerens anmodning, er det tillatt med et minste svovelinnhold på 0,050
masse%, og det målte partikkelnivået må i så fall korrigeres oppover til gjennomsnittsverdien som er nominelt
fastsatt for svovelinnholdet i drivstoff (0,150 masse%) etter følgende ligning:

PTadj = PT + [SFC x 0,0917 x (NSLF – FSF)]

der:
PTadj = justert PT-verdi (g/kWh)

PT = målt veid spesifikk utslippsverdi for partikkelutslipp (g/kWh)
SFC = veid spesifikt drivstofforbruk (g/kWh) beregnet etter formelen nedenfor
NSLF = gjennomsnittet av nominell spesifikasjon av massebrøk av svovelinnhold (dvs. 0,15 %/100)
FSF = massebrøk for drivstoffets svovelinnhold (%/100)
Ligning for beregning av veid spesifikt drivstofforbruk:

GFUEL,i x WFi

SFC = ––––––––––––––––

Pi x WFi

der:

Pi = Pm,i + PAE,i

For vurdering av produksjonssamsvar i henhold til vedlegg I nr. 5.3.2 må vilkårene være oppfylt ved bruk av et
referansedrivstoff med et svovelinnhold som overholder minimums-/maksimumsnivået på 0,1/0,2 masse%.

Merknad 10: Høyere verdier er tillatt opp til 855 kg/m3, og densiteten til det referansedrivstoffet som er benyttet, skal da oppgis. For
vurdering av produksjonssamsvar i henhold til vedlegg I nr. 5.3.2 må vilkårene være oppfylt ved bruk av et
referansedrivstoff som overholder minimums-/maksimumsnivået på 835/845 kg/m3.

Merknad 11: Alle drivstoffegenskaper og -grenseverdier skal kontinuerlig revurderes i lys av markedsutviklingen.

Merknad 12: Skal erstattes av EN/ISO 6245 med virkning fra ikrafttredelsesdatoen.

n

�
i = 1

n

�
i = 1



VEDLEGG V

1. ANALYSE- OG PRØVETAKINGSSYSTEM

PRØVETAKINGSSYSTEM FOR GASS OG PARTIKLER

Figur nr. Beskrivelse

2 Analysesystem for råeksos

3 Analysesystem for fortynnet eksos

4 Delstrøm, isokinetisk strøm, sugevifteregulering, delprøvetaking

5 Delstrøm, isokinetisk strøm, blåsevifteregulering, delprøvetaking

6 Delstrøm, CO2- eller NOx-regulering, delprøvetaking

7 Delstrøm, CO2- eller karbonbalanseregulering, totalprøvetaking

8 Delstrøm, enkeltventuri og konsentrasjonsmåling, delprøvetaking

9 Delstrøm, dobbeltventuri eller dobbeltdyse og konsentrasjonsmåling, 
delprøvetaking

10 Delstrøm, deling med flere rør og konsentrasjonsmåling, 
delprøvetaking

11 Delstrøm, strømningsregulering, totalprøvetaking

12 Delstrøm, strømningsregulering, delprøvetaking

13 Fullstrøm, fortrengningspumpe eller kritisk strømningsventuri, 
delprøvetaking

14 Partikkelprøvetakingssystem

15 Fortynningssystem for fullstrømssystem

1.1. Bestemmelse av gassutslippene

Nr. 1.1.1 og figur 2 og 3 inneholder detaljerte beskrivelser av de anbefalte prøvetakings- og
analysesystemene. Fordi forskjellig konfigurering kan gi samme resultater, kreves det ikke nøyaktig
samsvar med disse figurene. Supplerende komponenter, f.eks. instrumenter, ventiler, magnetspoler,
pumper og brytere kan brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne funksjonene til de
forskjellige systemene som utgjør helheten. Andre komponenter som ikke er strengt nødvendige for
å sikre nøyaktigheten i enkelte systemer, kan utelates dersom avgjørelsen om å utelate dem er basert
på en solid teknisk vurdering.

1.1.1. Gassbestanddeler i eksosen: CO, CO2, HC, NOx

Analysesystemet for bestemmelse av gassutslipp i rå eller fortynnet eksos består av følgende elementer:

– HFID-analysator for måling av hydrokarboner,

– NDIR-analysatorer for måling av karbonmonoksid og karbondioksid,

– HCLD eller tilsvarende analysator for måling av nitrogenoksid.

For råeksos (se figur 2) kan prøven for alle bestanddeler tas med en prøvetakingssonde eller med
to prøvetakingssonder plassert nær hverandre og ha innvendig deling som fører til de forskjellige
analysatorene. Det må sørges for at kondensering av eksosbestanddelene (bl.a. vann og
svovelsyre) ikke forekommer på noe sted i analysesystemet.

For fortynnet eksos (se figur 3) skal prøven for måling av hydrokarboner tas med en annen
prøvetakingssonde enn den som benyttes for de andre komponentene. Det må sørges for at konden-
sering av eksosbestanddelene (bl.a. vann og svovelsyre) ikke forekommer på noe sted i analyse-
systemet.
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Figur 2

Skjema over eksosanalysesystem for måling av CO, NOx og HC

Null-
gass

Null-
gass

Null-
gass

Null-
gass

Null-
gass

Kalibreringsgass
Nullgass

Kalibreringsgass
Nullgass

Kalibreringsgass

Kalibreringsgass

Kalibrerings-
gass

Avtrekk

Avtrekk

Avtrekk

Avtrekk

Avtrekk

Avtrekk

Avtrekk

Avtrekk

Valgfrie to prøvetakingssonder

Luft Drivstoff



21.12.2000 Nr. 60/366EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Figur 3

Skjema over analysesystem for fortynnet eksos for måling av CO, CO2, NOx og HC

Beskrivelse – figur 2 og 3

Generelt:

Alle komponenter i prøvetakingsveien for gassen må holdes på den temperatur som er oppgitt
for de enkelte systemene.

– SP1: Prøvetakingssonde for råeksos (bare figur 2)

Det anbefales benyttet en rett prøvesonde av rustfritt stål med lukket ende og flere hull. Den
innvendige diameteren skal ikke være større enn den innvendige diameteren i prøvetakings-
ledningen. Veggtykkelsen i sonden skal ikke være mer enn 1 mm. Det skal være minst tre
hull i tre forskjellige radielle plan, med dimensjoner som gjør det mulig å ta prøver av
omtrent samme volum. Sonden må strekke seg over minst 80 % av eksosrørets diameter.

– SP2: Prøvetakingssonde for analyse av HC i fortynnet eksos (bare figur 3)

Sonden skal:

– pr. definisjon utgjøre de første 254 mm til 762 mm av prøvetakingsledningen for hydro-
karboner (HSL3),

– ha en innvendig diameter på minst 5 mm,

– være montert i fortynningstunnelen DT (nr. 1.2.1.2) ved et punkt der fortynningsluften
og eksosen er godt blandet (dvs. ca. 10 tunneldiametre nedstrøms for punktet der eksosen
kommer inn i fortynningstunnelen),

– være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra øvrige sonder og tunnelveggen slik at den
ikke påvirkes av eventuelle bølger eller virvler,

– være slik oppvarmet at temperaturen i gasstrømmen når 463 K (190 °C) ± 10 K ved
sondens utgang.

Til PSS
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– SP3: Prøvetakingssonde for analyse av CO, CO2 og NOx i fortynnet eksos (bare figur 3)

Sonden skal:

– være i samme plan som SP2,

– være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra øvrige sonder og tunnelveggen slik at den
ikke påvirkes av eventuelle bølger eller virvler,

– være oppvarmet og isolert i hele sin lengde til en minimumstemperatur på 328 K (55 °C)
for å hindre vannkondensering.

– HSL1: Oppvarmet prøvetakingsledning

Prøvetakingsledningen tjener til å lede gassprøver fra en enkelt sonde til delingspunktet 
(-punktene) og HC-analysatoren.

Prøvetakingsledningen skal:

– ha en innvendig diameter på minst 5 mm og maksimum 13,5 mm,

– være laget av rustfritt stål eller PTFE,

– holde en veggtemperatur på 463 K (190 °C) ± 10 K i tilfelle temperaturen i eksosen ved
prøvetakingssonden er lik eller under 463 K (190 °C); temperaturen skal måles på hver
enkelt seksjon med særskilt temperaturregulering,

– holde en veggtemperatur på mer enn 453 K (180 °C) i tilfelle temperaturen i eksosen ved
prøvetakingssonden er over 463 K (190 °C),

– holde en gasstemperatur på 463 K (190 °C) ± 10 K umiddelbart foran det oppvarmede
filteret (F2) og HFID-detektoren.

– HSL2: Oppvarmet prøvetakingsledning for NOx

Prøvetakingsledningen skal:

– holde en veggtemperatur på 328 til 473 K (55 til 200 °C) opp til omformeren når det
brukes kjølebad, og opp til analysatoren når det ikke brukes kjølebad,

– være laget av rustfritt stål eller PTFE.

Fordi prøvetakingsledningen trenger å oppvarmes bare for å hindre kondensering av vann og
svovelsyre, vil temperaturen i ledningen være avhengig av svovelinnholdet i drivstoffet.

– SL: Prøvetakingsledning for CO (CO2)

Ledningen skal være laget av rustfritt stål eller PTFE. Den kan være oppvarmet eller ikke.

– BK: Prøvetakingssekk for bakgrunnspartikler (valgfri; bare figur 3)

Denne sekken tjener til måling av bakgrunnskonsentrasjon av partikler.

– BG: Prøvetakingssekk (valgfri; figur 3, bare CO og CO2)

Til måling av konsentrasjonen i prøvene.

– F1: Oppvarmet forfilter (valgfritt)

Temperaturen skal være den samme som for HSL1.

– F2: Oppvarmet filter

Filteret skal trekke ut eventuelle faste partikler fra gassprøven før analysatoren.
Temperaturen skal være den samme som for HSL1. Filteret skal skiftes ut ved behov.
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– P: oppvarmet prøvetakingspumpe

Pumpen skal varmes opp til temperaturen til HSL1-ledningen.

– HC

Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) til bestemmelse av hydrokarboner.
Temperaturen skal holdes på 453 til 473 K (180 til 200 °C).

– CO, CO2

NDIR-analysatorer til bestemmelse av karbonmonoksid og karbondioksid.

– NO2

(H)CLD-analysator til bestemmelse av nitrogenoksider. Dersom det benyttes en HCLD, skal
den holdes på en temperatur på 328 til 473 K (55 til 200 °C).

– C-omformer

Det skal brukes en omformer for katalytisk reduksjon av NO2 til NO før analyse i CLD eller HCLD.

– B-kjølebad

Til å kjøle og kondensere vannet fra eksosprøven. Badet skal holdes på en temperatur på 273
til 277 K (0 til 4 °C ) ved is eller kjøling. Badet er valgfritt dersom analysatoren er fri for
vanndamp etter definisjonen gitt i vedlegg III tillegg 3 nr. 1.9.1 og 1.9.2.

Fjerning av vann fra prøven skal ikke skje med kjemiske tørkemidler.

– T1, T2, T3: Temperaturføler

Tjener til å overvåke temperaturen i gasstrømmen.

– T4: Temperaturføler

Temperaturen i NO2-NO-omformeren.

– T5: Temperaturføler

Tjener til å overvåke temperaturen i kjølebadet.

– G1, G2, G3: Manometer

Til å måle trykket i prøvetakingsledningene.

– R1, R2: Trykkregulator

Til å kontrollere trykket i henholdsvis luft og drivstoff for HFID.

– R3, R4, R5: Trykkregulator

Til å kontrollere trykket i prøvetakingsledningene og strømmen til analysatorene.

– FL1, FL2, FL3: Strømningsmåler

Til å overvåke omløpsstrømmen i prøven.

– FL4 til FL7: Strømningsmåler (valgfri)

Til å overvåke strømningshastigheten gjennom analysatorene.

– V1 til V6: Velgerventiler

Egnede ventiler for skifting mellom prøve, kalibreringsgass, luft eller nullgasstrøm til analysatoren.
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– V7, V8: Magnetventil

Til omløp rundt NO2-NO-omformeren.

– V9: Nåleventil

Til å utligne gasstrømmen gjennom NO2-NO-omformeren og omløpet.

– V10, V11: Nåleventil

Til å regulere gasstrømmene til analysatorene.

– V12, V13: Avtappingsventil

Til tapping av kondensvann fra bad B.

– V14: Velgerventil

Til skifting mellom prøve eller prøvetakingssekk for bakgrunnskonsentrasjoner.

1.2. Bestemmelse av partikler

Nr. 1.2.1 og 1.2.2 og figur 4 til 15 gir detaljerte beskrivelser av de anbefalte fortynnings- og
prøvetakingssystemene. Fordi forskjellig konfigurering kan gi likeverdige resultater, kreves det
ikke nøyaktig samsvar med disse figurene. Supplerende komponenter, f.eks. instrumenter,
ventiler, magnetspoler, pumper og brytere kan brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne
funksjonene til de forskjellige systemene som utgjør helheten. Andre komponenter som ikke er
helt nødvendige for å sikre nøyaktigheten i enkelte systemer, kan utelates dersom avgjørelsen om
å utelate dem er basert på en solid teknisk vurdering.

1.2.1. Fortynningssystem

1.2.1.1. S y s t e m  m e d  d e l s t r ø m s f o r t y n n i n g  (figur 4 til 12)

Fortynningssystemet som beskrives, fungerer etter prinsippet med fortynning av en del av
eksosstrømmen. Deling av eksosstrømmen og den følgende fortynningsprosessen kan foretas
med forskjellige typer fortynningssystemer. Til den etterfølgende oppsamlingen av partikler kan
enten hele volumet av fortynnet eksos eller bare en del av dette føres gjennom
partikkelprøvetakingssystemet (nr. 1.2.2, figur 14). Den første metoden kalles totalprøvetaking,
og den andre metoden kalles delprøvetaking.

Metoden for beregning av fortynningsforholdet avhenger av hvilken systemtype som benyttes.

Følgende typer anbefales:

– Isokinetiske systemer (figur 4 og 5)

Med disse systemene skal gasstrømmen inn i overføringsrøret ha en hastighet og/eller et trykk
som er avpasset etter den totale eksosstrømmen, og forutsetter dermed en uforstyrret og ensartet
eksosstrøm ved prøvetakingssonden. Dette oppnås vanligvis ved bruk av en resonator og et rett
tilførselsrør ovenfor prøvetakingspunktet. Delingsforholdet beregnes da ut fra enkelt målbare
verdier som rørdiametere. Det bør bemerkes at den isokinetiske metoden brukes bare til å
avpasse strømningsforholdene og ikke til å avpasse størrelsesfordelingen. Som regel er
sistnevnte ikke nødvendig, da partiklene er små nok til å følge strømlinjene.

– Systemer med strømningsregulering og konsentrasjonsmåling (figur 6 til 10)

Med disse systemene tas en prøve fra den totale eksosstrømmen ved å justere fortynnings-
luftstrømmen og den totale strømmen av fortynnet eksos. Fortynningsforholdet bestemmes
ut fra konsentrasjonen av sporgasser som CO2 eller NOx, som naturlig forekommer i
motorens eksos. Konsentrasjonene i den fortynnede eksosen og i fortynningsluften måles,
mens konsentrasjonen i den rå eksosen kan enten måles direkte eller bestemmes ut fra
drivstoffstrømmen og karbonbalanseligningen, dersom drivstoffsammensetningen er kjent.
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Systemene kan reguleres på grunnlag av det beregnede fortynningsforholdet (figur 6 og 7),
eller på grunnlag av strømmen inn i overføringsrøret (figur 8, 9 og 10).

– Systemer med strømningsregulering og strømningsmåling (figur 11 og 12)

Med disse systemene tas en prøve fra den totale eksosstrømmen ved å stille inn strømmen av
fortynningsluft og den totale strømmen av fortynnet eksos. Fortynningsforholdet bestemmes
ut fra differansen mellom de to strømningshastighetene. Denne metoden forutsetter nøyaktig
kalibrering av strømningsmålerne seg imellom, da den relative størrelsen på de to
strømningshastighetene kan føre til betydelige feil når fortynningsforholdene er høye (figur
9 og følgende). Strømningsregulering gjøres på en meget enkel måte, ved at strømmen av
fortynnet eksos holdes konstant og fortynningsluftstrømmen om nødvendig varieres.

For å dra nytte av fordelene med systemene med delstrømsfortynning, må det sørges for at
mulige problemer med tap av partikler i overføringsrøret unngås, ved å påse at det tas en
representativ prøve fra motorens eksos og at delingsforholdet beregnes.

I de systemer som er beskrevet, er det tatt hensyn til disse grunnleggende faktorene.

Figur 4

Fortynningssystem med delstrøm med isokinetisk sonde og delprøvetaking
(SB-regulering)

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT
ved den isokinetiske prøvetakingssonden ISP. Trykkforskjellen i eksosen mellom eksosrøret og
inntaket til sonden måles med differansetrykkgiveren DPT. Dette signalet overføres til
strømningsregulatoren FC1 som kontrollerer sugeviften SB slik at det holdes en trykkforskjell på
null ved enden av sonden. Under disse vilkårene er eksoshastigheten i EP og ISP identiske, og
strømningen gjennom ISP og TT er en konstant brøkdel av eksosstrømmen. Delingsforholdet
bestemmes ut fra tverrsnittarealet av EP og ISP. Strømningshastigheten til fortynningsluften
måles med strømningsmåleren FM1. Fortynningsforholdet beregnes ut fra strømnings-
hastigheten i fortynningsluften og delingsforholdet.
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Figur 5

Fortynningssystem med delstrøm med isokinetisk sonde og delprøvetaking
(PB-regulering)

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT
ved den isokinetiske prøvetakingssonden ISP. Trykkforskjellen i eksosen mellom eksosrøret og
inntaket til sonden måles med differansetrykkgiveren DPT. Dette signalet overføres til
strømningsregulatoren FC1 som kontrollerer viften PB slik at det holdes en trykkforskjell på null
ved enden av sonden. Dette gjøres ved å ta en liten andel av fortynningsluften der strømnings-
hastigheten allerede er målt med strømningsmåleren FM1, og føre den til TT ved hjelp av en
pneumatisk åpning. Under disse vilkårene er eksoshastigheten i EP og ISP identiske, og
strømningen gjennom ISP og TT er en konstant brøkdel av eksosstrømmen. Delingsforholdet
bestemmes ut fra tverrsnittarealet av EP og ISP. Fortynningsluften suges gjennom DT med
sugeviften SB, og strømningshastigheten måles med FM1 ved inntaket til DT. Fortynnings-
forholdet beregnes ut fra strømningshastigheten i fortynningsluften og delingsforholdet.
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Figur 6

Fortynningssystem med delstrøm med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner og
delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT. Konsentrasjonene av en sporgass (CO2 eller NOx) måles i den rå og den
fortynnede eksosen samt i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA. Disse signalene
overføres til strømningsregulatoren FC2 som kontrollerer enten blåseviften PB eller sugeviften
SB, slik at ønsket eksosdeling og fortynningsforhold i DT opprettholdes. Fortynningsforholdet
beregnes ut fra konsentrasjonene av sporgass i råeksos, fortynnet eksos og fortynningsluften.

eksos

luft
trekk

se figur 14

av-

til
partikkel-

prøve-
takings-
system

valgfri 

eller SB

til PB

forbindelse



Nr. 60/373 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Figur 7

Fortynningssystem med delstrøm med måling av CO2-konsentrasjoner, karbonbalanse og
totalprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og
overføringsrøret TT. CO2-konsentrasjonene måles i den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med
eksosanalysatoren(e) EGA. Signalene for CO2 og drivstoffstrøm GFUEL overføres enten til strømnings-
regulatoren FC2 eller til strømningsregulatoren FC3 i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 14). FC2
regulerer blåseviften PB, mens FC3 regulerer partikkelprøvetakingssystemet (se figur 14), og justerer
dermed strømmen inn i og ut av systemet slik at ønsket eksosdeling og fortynningsforhold i DT opprett-
holdes. Fortynningsforholdet beregnes ut fra CO2-konsentrasjonene og GFUEL ved bruk av karbonbalanse-
metoden.

eksos

valgfri forbindelse
fra FC2

for detaljer 
se figur 15
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Figur 8

Fortynningssystem med delstrøm med enkeltventuri, konsentrasjonsmåling
og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT som følge av undertrykket som venturi VN skaper i DT. Strømnings-
hastigheten for gassen gjennom TT er avhengig av impulsutvekslingen i venturisonen, og
påvirkes derfor av den absolutte temperaturen i gassen ved utløpet av TT. Dermed er delingen av
eksosen for en gitt strømningshastighet i tunnelen ikke konstant, og fortynningsforholdet ved lav
belastning er noe lavere enn ved høy belastning. Konsentrasjonen av sporgassene (CO2 eller
NOx) måles i den rå eksosen, den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med eksosanalysa-
toren(e) EGA, og fortynningsforholdet beregnes ut fra verdiene som måles på denne måten.
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Figur 9

Fortynningssystem med delstrøm med dobbeltventuri eller dobbeltdyse,
konsentrasjonsmåling og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT av en strømningsdeler som inneholder et sett dyser eller venturier. Den
første (FD1) er plassert i EP, den andre (FD2) i TT. I tillegg er det nødvendig med to trykk-
reguleringsventiler (PCV1 og PCV2) for å holde en konstant deling av eksosen ved å regulere
mottrykket i EP og trykket i DT. PCV1 er plassert nedstrøms fra SP i EP, PCV2 mellom
blåseviften PB og DT. Konsentrasjonen av sporgasser (CO2 eller NOx) måles i den rå eksosen,
den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA. De er
nødvendige for å kontrollere delingen av eksosen, og kan brukes til å justere PCV1 og PCV2 til
å oppnå en nøyaktig kontroll av delingen. Fortynningsforholdet beregnes ut fra konsentrasjonene
av sporgass.
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Figur 10

Fortynningssystem med delstrøm med deling med flere rør, konsentrasjonsmåling og
delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT av
en strømningsdeler FD3, som består av flere rør med samme dimensjoner (samme diameter,
lengde og krumningsradius) montert i EP. Eksosen gjennom et av disse rørene føres til DT, og
eksosen gjennom det øvrige av rørene føres gjennom dempekammeret DC. Eksosdelingen blir
dermed bestemt av det samlede antall rør. En konstant delingsregulering forutsetter en trykk-
forskjell på null mellom DC og utløpet av TT, som måles med differansetrykkgiveren DPT. En
trykkforskjell på null oppnås ved å sprøyte inn friskluft i DT ved utløpet av TT. Konsentrasjonen
av sporgasser (CO2 eller NOx) måles i den rå eksosen, den fortynnede eksosen og i fortynnings-
luften med eksosanalysatoren(e) EGA. De er nødvendige for å kontrollere delingen av eksosen
og kan brukes til å regulere strømningshastigheten i innsprøytingsluften for å oppnå den ønskede
nøyaktige deling. Fortynningsforholdet beregnes ut fra konsentrasjonene av sporgasser.
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Figur 11

Fortynningssystem med delstrøm med strømningsregulering og totalprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT. Den samlede strømningen gjennom tunnelen justeres med strømnings-
deleren FD3 og prøvetakingspumpen P i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 16). Volumet av
fortynningsluft reguleres med strømningsregulatoren FC2, som kan bruke GEXH, GAIR eller GFUEL

som styresignal for å gi ønsket deling av eksosen. Volumet av prøven inn i DT er differansen
mellom den samlede gjennomstrømning og gjennomstrømningen av fortynningsluft.
Strømningshastigheten i fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1, den totale
strømningen måles med strømningsmåleren FM3 i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 14).
Fortynningsforholdet beregnes ut fra disse to strømningshastighetene.
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Figur 12

Fortynningssystem med delstrøm med strømningsregulering og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT. Delingen av eksosen og strømningen inn i DT reguleres av strømnings-
regulatoren FC2 som justerer strømmene (eller hastighetene) til blåseviften PB og sugeviften SB,
avhengig av tilfellet. Dette er mulig fordi prøven som tas med partikkelprøvetakingssystemet
sendes tilbake til DT. GEXH, GAIR eller GFUEL kan brukes som styresignaler for FC2. Strømnings-
hastigheten i fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1 og den samlede strømmen
med strømningsmåleren FM2. Fortynningsforholdet beregnes ut fra disse to strømnings-
hastighetene.
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Beskrivelse – figur 4 til 12

– EP: eksosrør

Eksosrøret kan være isolert. For å redusere den termiske tregheten i eksosrøret, anbefales et
forhold mellom tykkelse og diameter på 0,015 eller mindre. Bruk av fleksible rørdeler skal
være begrenset til et forhold mellom lengde og diameter på 12 eller mindre. Bøyning skal
reduseres til et minimum for å redusere treghetsavsetninger. Dersom systemet omfatter en
prøvingslyddemper, kan også den være isolert.

I et isokinetisk system må eksosrøret være uten vinkelrør, krumninger og brå overganger fra
en diameter til en annen, i en lengde på minst seks rørdiametere oppstrøms og tre
rørdiametere nedstrøms fra sondens ende. Eksosens hastighet i prøvetakingsområdet skal
være større enn 10 m/s, unntatt ved tomgang. Trykksvingninger i eksosen skal ikke overstige
± 500 Pa i gjennomsnitt. Tiltak for å redusere trykksvingningene på annen måte enn ved å
bruke et eksosanlegg som er montert på understellet (med lydpotte og etterbehandlings-
innretning) skal ikke endre motorens ytelse eller forårsake partikkelavsetning.

I systemer uten isokinetiske sonder anbefales det å benytte et rett rør med en lengde på seks
rørdiametere oppstrøms og tre rørdiametere nedstrøms fra sondens ende.

– SP: prøvetakingssonde (figur 6 til 12)

Minste innvendige diameter skal være 4 mm. Forholdet mellom eksosrørdiameter og sonde-
diameter skal være minst fire. Sonden skal være et åpent, oppadvendt rør på eksosrørets
midtlinje, eller en sonde med flere hull som beskrevet under SP1 i nr. 1.1.1.

– ISP: isokinetisk prøvetakingssonde (figur 4 og 5)

Den isokinetiske prøvetakingssonden må monteres oppadvendt på eksosrørets midtlinje der
strømningsvilkårene i EP-delen er oppfylt, og må være slik utformet at den leverer en
proporsjonal prøve av den rå eksosen. Innvendig diameter skal være minst 12 mm.

Det er nødvendig med et kontrollsystem for isokinetisk deling av eksosen, ved å holde en
trykkforskjell på null mellom EP og ISP. Under slike vilkår er eksosens hastighet i EP og ISP
identisk, og massestrømmen gjennom ISP er en konstant brøkdel av den samlede
eksosmassen. ISP må koples til en differansetrykkgiver. En trykkforskjell på null mellom EP
og ISP oppnås ved å regulere viftehastigheten eller med en strømningsregulator.

– FD1, FD2: strømningsdeler (figur 9)

Det er montert et sett venturier eller dyser i henholdsvis eksosrøret EP og overføringsrøret
TT for å gi en proporsjonal prøve av den rå eksosen. Det er nødvendig med et regulerings-
system med to trykkreguleringsventiler PCV1 og PCV2 til proporsjonal deling, som oppnås
ved å regulere trykket i EP og DT.

– FD3: strømningsdeler (figur 10)

Et sett rør (flerrørsenhet) er montert i eksosrøret EP for å gi en proporsjonal prøve av den rå
eksosen. Ett av rørene fører eksos til fortynningstunnelen DT, mens de øvrige rørene slipper ut
eksos til et dempekammer DC. Rørene må ha samme dimensjoner (samme diameter, lengde,
krumningsradius), slik at eksosdelingen avhenger av det samlede antall rør. Det er nødvendig med
et reguleringssystem for proporsjonal deling ved å holde en trykkforskjell på null mellom
flerrørsenhetens utgang i DC og utløpet fra TT. Under disse forholdene er eksoshastighetene i EP
og FD3 proporsjonal, og strømningen i TT er en konstant brøkdel av eksosstrømmen. De to
punktene må være forbundet med en differansetrykkgiver DPT. Trykkforskjellen på null oppnås
ved hjelp av en strømningsregulator FC1.

– EGA: eksosanalysator (figur 6 til 10)

CO2- eller NOx-analysatorer kan brukes (CO2-analysator bare når karbonbalansemetoden
benyttes). Analysatorene skal kalibreres på samme måte som anlaysatorene som måler gass-
utslipp. En eller flere analysatorer kan benyttes til å bestemme forskjellene i konsentrasjon.



Nøyaktigheten i målesystemene må være slik at nøyaktigheten i GEDFW,i eller VEDFW,i er
innenfor ± 4 %.

– TT: overføringsrør (figur 4 til 12)

Overføringsrøret for partikkelprøver skal:

– være så kort som mulig, men ikke mer enn 5 m langt,

– ha en diameter som er lik eller større enn sondediameteren, men maksimum 25 mm,

– ha utløp på fortynningstunnelens midtlinje, i strømningsretningen.

Dersom røret har en lengde på 1 meter eller mindre, skal det isoleres med et materiale med
en største varmeledningsevne på 0,05 W/(m · K) med en radiell isolasjonstykkelse
tilsvarende sondens diameter. Dersom røret er lenger enn 1 meter, må det isoleres og
oppvarmes til en laveste veggtemperatur på 523 K (250 °C).

Som et alternativ kan de påkrevde temperaturene i overføringsrørets vegger bestemmes ved
standardberegninger for varmeoverføring.

– DPT: differansetrykkgiver (figur 4, 5 og 10)

Differansetrykkgiveren skal ha et område på ± 500 Pa eller mindre.

– FC1: strømningsregulator (figur 4, 5 og 10)

I isokinetiske systemer (figur 4 og 5) er det nødvendig med en strømningsregulator for å
holde en trykkforskjell på null mellom EP og ISP. Dette kan gjøres ved:

a) å regulere hastigheten eller gjennomstrømningen i sugeviften (SB) og holde hastigheten
til blåseviften (PB) konstant gjennom hver sekvens (figur 4),

eller

b) å innstille sugeviften (SB) på en konstant massestrøm av fortynnet eksos og regulere
gjennomstrømningen i blåseviften PB og dermed strømmen av prøveeksos i et område i
enden av overføringsrøret (TT) (figur 5).

Dersom det benyttes et system med trykkregulering, må restfeilen i kontrollsløyfen ikke
overstige ± 3 Pa. Trykksvingningene i fortynningstunnelen må ikke overstige ± 250 Pa i
gjennomsnitt.

I et flerrørssystem (figur 10) er det nødvendig med en strømningsregulator for å oppnå en
proporsjonal deling av eksosen og holde en trykkforskjell på null mellom utløpet av
flerrørsenheten og utløpet av TT. Reguleringen kan gjøres ved å stille inn strømmen av
innsprøytingsluft inn i DT ved utløpet av TT.

– PCV1, PCV2: trykkreguleringsventil (figur 9)

Det er nødvendig med to trykkreguleringsventiler til dobbeltventuri-/dobbeltdysesystemet
for å oppnå proporsjonal strømningsdeling ved å regulere mottrykket i EP og trykket i DT.
Ventilene skal plasseres nedstrøms fra SP i EP og mellom PB og DT.

– DC: dempekammer (figur 10)

Det skal finnes et dempekammer ved utløpet av flerrørsenheten for å redusere trykk-
svingningene i eksosrøret EP til et minimum.

– VN: venturi (figur 8)

En venturi er montert i fortynningstunnelen DT for å skape undertrykk i området ved utløpet
av overføringsrøret TT. Mengden av gasstrøm gjennom TT bestemmes av impulsutveks-
lingen i venturiområdet, og er stort sett proporsjonal med strømmen i blåseviften PB, og gir
dermed et konstant fortynningsforhold. Fordi impulsutvekslingen av krefter påvirkes av
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temperaturen i utløpet av TT og trykkforskjellen mellom EP og DT, er det faktiske
fortynningsforholdet noe lavere ved lav belastning enn ved høy belastning.

– FC2: strømningsregulator (figur 6, 7, 11 og 12; valgfri)

En strømningsregulator kan benyttes til å regulere gjennomstrømningen i blåseviften PG
og/eller sugeviften SB. Den kan tilsluttes eksosstrøm- eller drivstoffstrømsignalet, og/eller til
differensialsignalet for CO2 eller NOx.

Når det benyttes trykkluft (figur 11), regulerer FC2 luftstrømningen direkte.

– FM1: strømningsmåler (figur 6, 7, 11 og 12)

Gassmåler eller annet strømningsinstrument for å måle strømmen av fortynningsluft. FM1 er
valgfri dersom PB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.

– FM2: strømningsmåler (figur 12)

Gassmåler eller annet strømningsinstrument for å måle strømmen av fortynnet eksos. FM2
er valgfri dersom sugeviften SB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.

– PB: blåsevifte (figur 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 12)

For å styre strømningshastigheten i fortynningsluften, kan PB tilknyttes strømningsregula-
torene FC1 eller FC2. PB er ikke nødvendig når det brukes en spjeldventil. PB kan brukes til
å måle strømmen av fortynningsluft, dersom den er kalibrert.

– SB: sugevifte (figur 4, 5, 6, 9, 10 og 12)

Bare til systemer for delprøvetaking. SB kan brukes til å måle strømmen av fortynnet eksos,
dersom den er kalibrert.

– DAF: fortynningsluftfilter (figur 4 til 12)

Det anbefales at fortynningsluften filtreres og renses med trekull for å fjerne bakgrunns-
hydrokarboner. Fortynningsluften skal ha en temperatur på 298 K (25 °C) ± 5 K.

På produsentens anmodning skal det tas prøve av fortynningsluften i samsvar med god
teknisk praksis for å bestemme nivåene av bakgrunnspartikkelinnhold, som deretter kan
trekkes fra verdiene som er målt i den fortynnede eksosen.

– PSP: sonde til partikkelprøvetaking (figur 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 12)

Sonden utgjør den første delen av PTT og

– skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt
blandet, dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene, omtrent
10 tunneldiametre nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– skal ha innvendig diameter på minst 12 mm,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

– DT: fortynningstunnel (figur 4 til 12)

Fortynningstunnelen:

– skal være lang nok til å sikre en fullstendig blanding av eksos og fortynningsluft under
forhold med virvelstrømning,

– skal være laget av rustfritt stål med:
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– et forhold mellom tykkelse og diameter på 0,025 eller mindre for fortynningstunneler
med innvendig diameter på mer enn 75 mm,

– en nominell veggtykkelse på ikke mindre enn 1,5 mm for fortynningstunneler med
en innvendig diameter på 75 mm eller mindre,

– skal ha en diameter på minst 75 mm for delprøvetaking,

– bør om mulig ha en diameter på minst 25 mm for totalprøvetaking,

– kan oppvarmes til en veggtemperatur på høyst 325 K (52 °C) ved direkte oppvarming
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger
325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

Motoreksosen skal blandes grundig med fortynningsluften. I systemer med delprøvetaking
skal blandingens kvalitet kontrolleres etter ibruktaking ved hjelp av en CO2-profil av
tunnelen med motoren i gang (minst fire målepunkter med lik innbyrdes avstand). Dersom
det er nødvendig, kan det brukes en blandeblende.

Merk: Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av fortynningstunnelen (DT) er på under
293 K (20 °C), bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige
veggene i fortynningstunnelen. Derfor anbefales oppvarming og/eller isolering av
tunnelen innenfor ovennevnte grenser.

Ved høy motorbelastning kan tunnelen kjøles ved ikke-aggressive midler som en
sirkulasjonsvifte, forutsatt at temperaturen i kjølevæsken ikke er under 293 K (20 °C).

– HE: varmeveksler (figur 9 og 10)

Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen i innløpet til
sugeviften SB innenfor ± 11 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen som overholdes
under prøvingen.

1.2.1.2. S y s t e m e r  m e d  f u l l s t r ø m s f o r t y n n i n g (figur 13)

Fortynningssystemet som beskrives, fungerer etter prinsippet med fortynning av det samlede
eksosvolumet etter metoden med prøvetaking av konstant volum (CVS). Operasjonen består i å
måle totalvolumet av blandingen av eksos og fortynningsluft. Det kan benyttes enten PDP- eller
et CFV-system.

For den etterfølgende oppsamlingen av partikler føres en prøve av den fortynnede eksosen til
partikkelprøvetakingssystemet (nr. 1.2.2, figur 14 og 15). Dersom dette gjøres direkte, kalles det
ettrinnsfortynning. Dersom prøven fortynnes en gang til i sekundærfortynningstunnelen, kalles
det totrinnsfortynning. Den andre operasjonen er nyttig dersom kravet til temperatur på filter-
overflaten ikke kan oppnås ved ettrinnsfortynning. Selv om det i prinsippet er et fortynnings-
system, blir totrinnsfortynningssystemet beskrevet som en variant av partikkelprøvetakings-
systemet i nr. 1.2.2 figur 15, da de fleste delene er de samme som i et typisk partikkelprøve-
takingssystem.

Gassutslippene kan også bestemmes i fortynningstunnelen i et system med fullstrømsfortynning.
Derfor vises prøvetakingssondene for gassbestanddelene i figur 13, men de forekommer ikke i
den beskrivende listen. De tilhørende kravene er oppført i nr. 1.1.1.

Beskrivelse –  figur 13

– EP: eksosrør

Eksosrørets lengde fra motorens eksosmanifoldutløp, turboladerutløp eller etterbehandlings-
innretningen til fortynningstunnelen skal ikke overstige 10 m. Dersom systemet overskrider
4 m, skal rørlengden ut over 4 m isoleres, unntatt en eventuell røykmåler. Isoleringens
radielle tykkelse skal være minst 25 mm. Isoleringsmaterialets varmeledningsevne skal ikke
være større enn 0,1 W/(m · K) målt ved 673 K (400 °C). For å redusere den termiske
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tregheten i eksosrøret anbefales et forhold mellom tykkelse og diameter på 0,015 eller
mindre. Bruk av fleksible rørdeler skal være begrenset til et forhold lengde/diameter på 12
eller mindre.

Figur 13

System med fullstrømsfortynning

Det samlede volumet av råeksos blandes i fortynningstunnelen DT med fortynningsluften.

Strømningshastigheten i den fortynnede eksosen måles enten med en fortrengningspumpe PDP
eller med en kritisk strømningsventuri CFV. En varmeveksler HE eller elektronisk strømnings-
kompensasjon EFC kan benyttes til proporsjonal partikkelprøvetaking og til å bestemme
strømningen. Da partikkelmassen bestemmes på grunnlag av det samlede volumet av fortynnet
eksos, kreves det ikke at fortynningsforholdet beregnes.

– PDP: fortrengningspumpe

Denne pumpen måler den totale strømning av fortynnet eksos på grunnlag av
pumpeomdreininger og pumpefortrengningen. Eksosanleggets mottrykk skal ikke senkes
kunstig av PDP eller av innsugingssystemet for fortynningsluft. Det statiske mottrykket i
eksosen som måles med CVS-systemet i drift, skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske
trykket som måles når CVS-systemet ikke er tilsluttet, med identisk turtall og belastning.

Gassblandingens temperatur umiddelbart foran PDP skal være innenfor ± 6 K av den
gjennomsnittlige driftstemperatur som måles under prøvingen, når ingen strømnings-
beregning benyttes.

Strømningsberegning kan benyttes bare dersom temperaturen ved innløpet til PDP ikke
overstiger 50 °C (323 K).

– CFV: kritisk strømningsventuri

CFV måler den totale fortynnede eksosstrømning ved å holde strømningen under en bestemt
strømningshastighet (kritisk strømning). Statisk mottrykk i eksosen målt med CFV-systemet

se figur 3

til bakgrunn

luft

eksos

til eksos-
analysesystem

HE valgfri varmeveksler

se figur 14
valgfri

til partikkelprøvetakings-
system eller til DSS, se figur 15

dersom EFC benyttes
avtrekk av-

trekk



i drift skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket målt når CFV ikke er tilkoplet,
med identisk turtall og belastning. Gassblandingens temperatur umiddelbart foran CFV skal
være innenfor ± 11 K av den gjennomsnittlige driftstemperatur målt under prøvingen, når
ikke strømningsberegning benyttes.

– HE: varmeveksler (valgfri dersom EFC benyttes)

Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen innenfor de
grenser som er fastsatt ovenfor.

– EFC: elektronisk strømningskompensasjon (valgfri dersom HE benyttes)

Dersom temperaturen ved innløpet til enten PDP eller CFV ikke holdes innenfor grensene
fastsatt ovenfor, er det nødvendig å benytte et strømningsberegningssystem for kontinuerlig
måling av strømningsmengden og regulering av den proporsjonale prøvetakingen i
partikkelprøvetakingssystemet.

Til dette formål benyttes de kontinuerlig målte signalene for strømningshastighet til å
korrigere strømningshastigheten i prøven som går gjennom partikkelfiltrene i partikkel-
prøvetakingssystemet (se figur 14 og 15).

– DT: fortynningstunnel

Fortynningstunnelen:

– skal ha en diameter som er liten nok til å gi virvelstrømning (Reynolds-tall som er større
enn 4 000) og være lang nok til at eksosen og fortynningsluften blandes fullstendig. En
blandeblende kan benyttes,

– skal ha diameter på minst 75 mm,

– kan være isolert.

Motoreksosen skal ledes nedstrøms på det punkt der den føres inn i fortynningstunnelen, og
blandes grundig.

Ved ettrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til partikkelprøvetakings-
systemet (nr. 1.2.2 figur 14). Strømningskapasiteten i PDP eller CFV skal være tilstrekkelig
til at temperaturen i den fortynnede eksosen holdes på 325 K (52 °C) eller lavere umiddelbart
foran primærfilteret.

Ved totrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til sekundærfortynnings-
tunnelen der den fortynnes ytterligere, og føres så gjennom prøvetakingsfiltrene (nr. 1.2.2
figur 15).

Strømningskapasiteten i PDP eller CFV må være tilstrekkelig til at temperaturen i den
fortynnede eksosen i DT holdes på 464 K (191 °C) eller lavere i prøvetakingsområdet.
Sekundærfortynningssystemet skal gi tilstrekkelig sekundær fortynningsluft til at den
totrinnsfortynnede eksosstrømmen holdes på en temperatur på 325 K (52 °C) eller lavere
umiddelbart foran primærfilteret.

– DAF: fortynningsluftfilter

Det anbefales at fortynningsluften filtreres og renses med trekull for å fjerne
bakgrunnshydrokarboner. Fortynningsluften skal ha en temperatur på 298 K (25 °C) ± 5 K.
På produsentens anmodning skal det tas en prøve av fortynningsluften i samsvar med god
teknisk praksis for å bestemme nivåene av bakgrunnspartikkelinnhold, som deretter kan
trekkes fra verdiene som er målt i den fortynnede eksosen.
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– PSP: sonde til partikkelprøvetaking

Sonden er den første delen av PTT og

– skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt
blandet, dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene, omtrent
10 tunneldiametre nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– skal ha innvendig diameter på minst 12 mm,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

1.2.2. Partikkelprøvetakingssystem (figur 14 og 15)

Partikkelprøvetakingssystemet tjener til oppsamling av partikler på partikkelfilteret. Ved
totalprøvetaking med delstrømsfortynning, som består i å føre hele den fortynnede eksosprøven
gjennom filtrene, utgjør fortynnings- (nr. 1.2.1.1 figur 7 og 11) og prøvetakingssystemet
vanligvis en helhet. Ved delprøvetaking med delstrømsfortynning eller fullstrømsfortynning,
som består i å føre bare en del av den fortynnede eksosen gjennom filtrene, utgjør fortynnings-
(nr. 1.2.1.1 figur 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 12 og nr. 1.2.1.2 figur 13) og prøvetakingssystemene
vanligvis adskilte enheter.

I dette direktiv betraktes totrinnsfortynningssystemet DDS (figur 15) i et system med
fullstrømsfortynning som en variant av et typisk partikkelprøvetakingssystem som vist i figur 14.
Totrinnsfortynningssystemet omfatter alle viktige deler av partikkelprøvetakingssystemet, f.eks.
filterholdere og prøvetakingspumpe, og i tillegg enkelte fortynningselementer, f.eks.
fortynningslufttilførsel og en sekundær fortynningstunnel.

For å unngå påvirkning av kontrollsløyfene, anbefales det at prøvetakingspumpen er i gang under
hele prøvingen. For enkeltfiltermetoden skal et omløpssystem benyttes til å føre prøven gjennom
prøvetakingsfiltrene på de ønskede tidspunkter. Forstyrrelser på kontrollsløyfene fra vekslingen
må reduseres til et minimum.

Beskrivelse – figur 14 og 15

– PSP: Sonde til partikkelprøvetaking (figur 14 og 15)

Partikkelprøvetakingssonden vist i figurene er den første delen av partikkeloverføringsrøret
PTT og

– skal monteres vendt oppstrøms i et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt
blandet, dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene (nr. 1.2.1),
omtrent 10 tunneldiametre nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i
fortynningstunnelen,

– skal ha minst 12 mm innvendig diameter,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.



21.12.2000 Nr. 60/386EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Figur 14

Partikkelprøvetakingssystem

En prøve av den fortynnede eksosen tas fra fortynningstunnelen DT i et delstrøms- eller et
fullstrømsfortynningssystem gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkelover-
føringsrøret PTT ved hjelp av prøvetakingspumpen P. Prøven føres gjennom filterholderen
(-holderne) FH som inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene. Strømningshastigheten i prøven
reguleres med strømningsregulatoren FC3. Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC
benyttes (se figur 13), tjener den fortynnede eksosstrømmen som styresignal for FC3.

fra fortynningstunnelen DT
se figur 4 til 13

valgfri
fra EGA

eller fra PDP

eller fra CFV

eller fra GFUEL



Figur 15

Fortynningssystem (bare fullstrømssystem)

En prøve av den fortynnede eksosen overføres fra fortynningstunnelen DT i et fullstrøms-
fortynningssystem gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret PTT
til sekundærfortynningstunnelen SDT, der den fortynnes en gang til. Prøven føres så gjennom
filterholderen(-holderne) FH som inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene. Strømningshastig-
heten i fortynningsluften er vanligvis konstant, mens strømningshastigheten i prøven reguleres
med strømningsregulatoren FC3. Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (se
figur 13), benyttes den samlede fortynnede eksosstrømmen som styringssignal for FC3.

– PTT: partikkeloverføringsrør (figur 14 og 15)

Partikkeloverføringsrøret skal ikke være mer enn 1020 mm langt og skal være så kort som mulig.

Dimensjonene gjelder for:

– delprøvetaking med delstrømsfortynning og fullstrømsfortynningssystemer med
ettrinnsfortynning fra sondens ende til filterholderen,

– totalprøvetaking med delstrømsfortynning fra enden av fortynningstunnelen til
filterholderen,

– totrinnsfortynningssystemet med fullstrøm fra sondens ende til sekundærfortynningstunnelen.

Overføringsrøret:

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.
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– SDT: sekundærfortynningstunnel (figur 15)

Sekundærfortynningstunnelen bør ha en minste diameter på 75 mm og bør være tilstrekkelig
lang til å gi en oppholdstid på minst 0,25 sekunder for den totrinnsfortynnede prøven.
Primærfilterholderen FH skal plasseres ikke mer enn 300 mm fra utgangen av SDT.

Sekundærfortynningstunnelen:

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

– FH: filterholder(e) (figur 14 og 15)

For primær- og sekundærfiltrene kan det benyttes ett filterhus eller atskilte filterhus. Kravene
i vedlegg III tillegg 1 nr. 1.5.1.3 må oppfylles.

Filterholderen(-holderne):

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C),

– kan være isolert.

– P: Prøvetakingspumpe (figur 14 og 15)

Partikkelprøvetakingspumpen skal være plassert så langt fra tunnelen at temperaturen i
gassen som strømmer inn holdes konstant (± 3 K) dersom det ikke benyttes strømnings-
korrigering med FC3.

– DP: fortynningsluftpumpe (figur 15) (bare systemer med totrinnsfortynning og fullstrøm)

Fortynningsluftpumpen skal være slik plassert at sekundærfortynningsluften føres inn med
en temperatur på 298 K (25 °C) ± 5 K.

– FC3: Strømningsregulator (figur 14 og 15)

Dersom ikke andre midler finnes, skal en strømningsregulator benyttes til å kompensere for
temperatur- og mottrykksvariasjoner i strømningshastigheten til partikkelprøven. Denne
regulatoren er nødvendig dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC (figur 13) benyttes.

– FM3: Strømningsmåler (figur 14 og 15) (partikkelprøvestrøm)

Apparatet som måler gass eller strømning, skal være plassert så langt fra prøvetakings-
pumpen at temperaturen i gassen som kommer inn, holdes konstant (± 3 K) dersom det ikke
benyttes strømningskorrigering med FC3.

– FM4: Strømningsmåler (figur 15) (fortynningsluft, bare system med totrinnsfortynning og
fullstrøm)

Apparatet som måler gass eller strømning skal være slik plassert at temperaturen i gassen
som kommer inn, holdes på 298 K (25 °C) ± 5 K.

– BV: kuleventil (valgfri)

Kuleventilen skal ha en diameter som ikke skal være mindre enn den innvendige diameteren
i prøvetakingsrøret og en vekslingstid på mindre enn 0,5 sekunder.

Merk: Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av PSP, PTT, SDT og FH er under 293 K
(20 °C), bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige veggene
i disse delene. Oppvarming og/eller isolering av disse delene anbefales derfor innen-
for grensene nevnt i de respektive beskrivelsene. Det anbefales også at temperaturen
på filteroverflaten under prøvetakingen ikke er under 293 K (20 °C).

Ved høy motorbelastning kan ovennevnte deler kjøles ved ikke-aggressive midler som en
sirkulasjonsvifte, forutsatt at temperaturen i kjølemiddelet ikke er under 293 K (20 °C).
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(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Som angitt i vedlegg I avsnitt 1 i dette direktiv (f.eks.: “A”).
(3) Skriv “ikke aktuelt” dersom prøvingene foretas av godkjenningsmyndigheten selv.

VEDLEGG VI

(mønster)

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Melding om

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

for en motortype eller -familie med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i henhold til direktiv
97/68/EF, sist endret ved direktiv …/…/EF.

Typegodkjenningsnummer: ……………………Utvidelse nummer: ...........................................................

Begrunnelse for utvidelsen (eventuelt): ........................................................................................................

AVSNITT I

0. Allment

0.1. Merke (foretakets navn): ................................................................................................................

0.2. Produsentens betegnelse på den representative motorens og (eventuelt) motorfamiliens type(r)(1) 

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

0.3. Produsentens typekode ifølge merking på motoren(e): .................................................................

Plassering: .......................................................................................................................................

Festemåte: .......................................................................................................................................

0.4. Angivelse av de maskiner/det utstyr som skal drives av motoren(2): ............................................

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

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

Eventuelt navn og adresse til produsentens representant: ..............................................................

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

0.6. Plassering, koding og festemåte for motorens identifikasjonsnummer: ........................................

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

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket: ........................................................

0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse(r): ..............................................................................

AVSNITT II

1. Bruksrestriksjoner (eventuelt): .......................................................................................................

1.1. Særskilte vilkår som skal overholdes ved montering av motoren(e) i maskinen/utstyret:

1.1.1. Høyeste tillatte innsugingsundertrykk: .....................................................................................kPa

1.1.2. Høyeste tillatte mottrykk: .........................................................................................................kPa

2. Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta prøvingene(3): ...................................................................

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

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

Myndighetens
stempel 
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(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Angitt i vedlegg I nr. 4.2.

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

5. Undertegnede bekrefter med dette at beskrivelsen av ovennevnte motor(er) i vedlagte
opplysningsdokument er korrekt, og at de vedlagte prøvingsresultater gjelder for typen.
Prøven(e) er utvalgt av godkjenningsmyndigheten og forelagt av produsenten som typer av (den
representative) motoren(1).

Typegodkjenning er gitt/utvidet/nektet/tilbakekalt(1).

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

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

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

Vedlegg: Opplysningspakke
Prøvingsresultater (tillegg 1)
Korrelasjonsundersøkelse angående de prøvetakingssystemer som er benyttet og som
er forskjellige fra referansesystemene(2) (eventuelt).



Tillegg 1

PRØVINGSRESULTATER

1. Opplysninger om gjennomføringen av prøvingen(e)(1)

1.1. Referansedrivstoff benyttet for prøvingene

1.1.1. Cetantall: .........................................................................................................................................

1.1.2. Svovelinnhold: ................................................................................................................................

1.1.3. Densitet: ..........................................................................................................................................

1.2. Smøremiddel

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

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

(oppgi prosentandel olje i blandingen dersom smøremiddel og drivstoff er blandet)

1.3. Utstyr som drives av motoren (eventuelt)

1.3.1. Liste og særskilte kjennetegn: ........................................................................................................

1.3.2. Opptatt effekt ved angitte turtall (som oppgitt av produsenten):

Opptatt effekt PAE (kW) ved forskjellige turtall(1)

Utstyr Mellom- Nominelt

Totalt:

(1) Må ikke overskride 10 % av effekten som er målt under prøvingen.

1.4. Motorytelse

1.4.1. Turtall:

Tomgang: ...............................................................................................................................o/min

Mellom-: ................................................................................................................................o/min

Nominelt: ...............................................................................................................................o/min

1.4.2. Motoreffekt(2)

Effektinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall

Tilstand Mellom- Nominelt

Største effekt målt under prøvingen 
(PM) (kW) (a)

Samlet effekt opptatt av motordrevet 
utstyr i henhold til nr. 1.3.2 i dette tillegg 
eller vedlegg III nr. 2.8 (PAE) (kW) (b)

Netto motoreffekt som angitt i vedlegg I
nr. 2.4 (kW) (c)

c = a + b
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(1) Dersom det gjelder flere representative motorer, angis opplysninger for hver enkelt.
(2) Ukorrigert effekt, målt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I nr. 2.4.
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(1) Oppgi figurnumrene angitt i vedlegg V del 1.

(2) Stryk det som ikke passer.

1.5. Utslippsnivåer

1.5.1. Dynamometerinnstilling (kW)

Dynamometerinnstilling (kW) ved forskjellige turtall

Prosent belasting Mellom- Nominelt

10

50

75

100

1.5.2. Resultater fra utslippsprøvingen med 8 sekvenser:

CO: ...................................................g/kWh

HC: ...................................................g/kWh

NOx: ..................................................g/kWh

Partikler: ...........................................g/kWh

1.5.3. Prøvetakingssystem benyttet ved prøvingen:

1.5.3.1. Gassutslipp(1): ..............................................................................................................................

1.5.3.2. Partikler(1): ...................................................................................................................................

1.5.3.2.1. Metode(2): enkeltfilter/flere filtre
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VEDLEGG VII

NUMMERERINGSSYSTEM FOR TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTER

(se artikkel 4 nr. 2)

1. Nummeret skal bestå av fem deler atskilt av tegnet “*”.

Del 1: Liten bokstav “e”, fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstaven(e) til den
medlemsstaten som har utstedt typegodkjenningen:

1 for Tyskland 13 for Luxembourg
2 for Frankrike 17 for Finland
3 for Italia 18 for Danmark
4 for Nederland 21 for Portugal
5 for Sverige 23 for Hellas
6 for Belgia IRL for Irland
9 for Spania

11 for Det forente kongerike
12 for Østerrike

Del 2: dette direktivs nummer. Da direktivet inneholder forskjellige gjennomføringsdatoer og
forskjellige tekniske standarder, tilføyes to alfabetiske tegn. Disse tegnene viser til de
forskjellige ikrafttredelsesdatoene for trinnene og til bruken av motoren til forskjellige typer
mobile maskiner, som lå til grunn for at typegodkjenning ble gitt. Det første tegnet er bestemt
i artikkel 9. Det andre tegnet er bestemt i vedlegg I nr. 1 med hensyn til prøvingssekvensen
angitt i vedlegg III nr. 3.6.

Del 3: nummeret til det seneste endringsdirektivet med hensyn til typegodkjenningen. Eventuelt
skal ytterligere to alfabetiske tegn tilføyes, avhengig av forholdene beskrevet i nr. 2 selv om
resultatene av de nye parametrene tilsier at bare ett av tegnene skulle endres. Dersom ingen
endring gjelder disse tegnene, skal de utelates.

Del 4: Et firesifret løpenummer (om nødvendig med innledende nuller) for å angi basistype-
godkjenningsnummeret. Nummerserien skal begynne med 0001.

Del 5: Et tosifret løpenummer (om nødvendig med en innledende null) for å angi utvidelsen.
Nummerserien starter med 01 for hvert basistypegodkjenningsnummer.

2. Eksempel på tredje godkjenning (foreløpig ikke utvidet) tilsvarende ikrafttredelsesdato A (trinn I,
øvre effektområde) og bruk av motoren i mobile maskiner av type A, utstedt av Det forente
kongerike:

e 11*98/…AA*00/000XX*0003*00

3. Eksempel på andre utvidelse av fjerde typegodkjenning tilsvarende ikrafttredelsesdato E (trinn II,
midtre effektområde) for samme type maskiner (A), utstedt av Tyskland:

e 1*01/…EA*00/000XX*0004*02
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(1) Stryk det som ikke passer.

VEDLEGG VIII

LISTE OVER UTSTEDTE TYPEGODKJENNINGER
FOR MOTORER/MOTORFAMILIER

Liste nr.: .........................................................................................................................................................

Omfatter perioden: ………………………….til ...........................................................................................

Følgende opplysninger skal oppgis for hver typegodkjenning som er gitt, nektet eller tilbakekalt i
ovennevnte periode:

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

Typegodkjenning nr.: .....................................................................................................................................

Begrunnelse for utvidelse (eventuelt): ..........................................................................................................

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

Type motor/motorfamilie(1): ..........................................................................................................................

Utstedelsesdato: .............................................................................................................................................

Dato for første utstedelse (ved utvidelse): ....................................................................................................

Myndighetens
stempel 
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(1) Utelat det som ikke passer; eksempelet viser en motorfamilie som omfatter n forskjellige motortyper som det er produsert enheter
av med identifikasjonsnumre fra:
… 001 til …… m av type 1
… 001 til …… p av type 2
… 001 til …… q av type n.

VEDLEGG IX

LISTE OVER PRODUSERTE MOTORER

Liste nr.: .........................................................................................................................................................

Omfatter perioden: ....................................... til. ........................................................................................

Følgende opplysninger skal oppgis for identifikasjonsnumre, typer, familier og typegodkjenningsnumre
for motorer produsert i ovennevnte periode i samsvar med kravene i dette direktiv:

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

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

Typegodkjenning nr.: .....................................................................................................................................

Navn på motorfamilie(1): ...............................................................................................................................

Motortype 1:…… 2: …… n: ……

Motorenes identifika- … 001 … 001 … 001
sjonsnummer:

… 002 … 002 … 002

. . .

. . .

. . .

……m ……p ……q

Utstedelsesdato: .............................................................................................................................................

Dato for første utstedelse (ved utvidelse): ....................................................................................................

Myndighetens
stempel 
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Erklæring fra Kommisjonen angående artikkel 15

Kommisjonen bekrefter at den, i samsvar med bokstaven og ånden i komitéframgangsmåtens modus
vivendi, vil holde Europaparlamentet behørig underrettet om gjennomføringstiltakene den har til hensikt
å treffe angående dette direktiv.
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(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 47, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av

18.11.1999, s. 38.

(2) EFT L 315 av 25.11.1998, s. 14.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II og XIII er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 119/98 av 18. desember 1998(1).

Kommisjonsdirektiv 98/85/EF av 11. november 1998 om
endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr(2) skal
innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XXXII (Skipsutstyr) nr. 1
(rådsdirektiv 96/98/EF) og vedlegg XIII nr. 56d (rådsdirektiv
96/98/EF) tilføyes følgende:

“, endret ved:

– 398 L 0085: Kommisjonsdirektiv 98/85/EF av 11.
november 1998 (EFT L 315 av 25.11.1998, s. 14).”

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 98/85/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 25. september 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 116/1999

av 24. september 1999

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

2000/EØS/60/16

Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 315 av 25.11.1998, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg XIII (transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25.

(2) EFT L 247 av 5.10.1993, s. 19.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember
1996 om skipsutstyr(1), særlig første og annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 96/98/EF menes med internasjonale
konvensjoner, herunder SOLAS-konvensjonen av 1974,
og prøvingsstandarder, de konvensjoner og standarder,
med endringer, som var i kraft da direktivet ble vedtatt.

2) Siden vedtakelsen av direktivet har endringer i SOLAS-
konvensjonen og andre internasjonale konvensjoner samt
nye prøvingsstandarder trådt i kraft, eller de vil tre i kraft
innen kort tid.

3) I disse dokumentene er det fastsatt nye regler for utstyr
som skal anbringes om bord på skip.

4) Direktiv 96/98/EF bør derfor endres tilsvarende.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 12 i rådsdirektiv
93/75/EØF(2), sist endret ved kommisjonsdirektiv
98/47/EF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 96/98/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav c) skal lyde:

“c) “radiokommunikasjonsutstyr”, utstyret som
kreves i kapittel IV i SOLAS-konvensjonen av
1974, i den versjonen som gjelder per 1. januar

1999, og de toveis VHF-radiotelefonapparatene
for redningsfarkoster som kreves i regel III/6.2.1
i nevnte konvensjon,”

b) I bokstav d) og n) erstattes ordene “som er i kraft på
datoen for vedtakelsen av dette direktiv” med ordene
“som er i kraft per 1. januar 1999”.

2) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegget til dette
direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 30.
april 1999, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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

2. Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommi-
sjonen teksten til de internrettslige bestemmelser som de vedtar
på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. november 1998.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 98/85/EF

av 11. november 1998

om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr(*)
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(*) Dersom modul H forekommer i sjette kolonne, er det nødvendig med sertifikat for designkontroll i tillegg til modul H.

VEDLEGG

“VEDLEGG A

Vedlegg A.1: Utstyr som det allerede finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter(*)

I TILLEGG TIL DE PRØVINGSSTANDARDER SOM ER UTTRYKKELIG NEVNT, FINNES DET I GJELDENDE
KRAV I DE INTERNASJONALE KONVENSJONENE OG I DE RELEVANTE IMO-RESOLUSJONENE OG 

-RUNDSKRIVENE ET VISST ANTALL BESTEMMELSER SOM SKAL ETTERPRØVES VED TYPEPRØVINGEN
(TYPEGODKJENNINGEN), SOM FASTSATT I MODULENE FOR SAMSVARSVURDERING I VEDLEGG B

1. Redningsutstyr

Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/1.1

A.1/1.2

A.1/1.3

A.1/1.4

A.1/1.5

A.1/1.6

A.1/1.7

Livbøyer

Markeringslys
for rednings-
utstyr

Selvvirkende
røyksignaler for
livbøyer

Redningsvester

Redningsdrakter
og vernedrakter

Redningsdrakter
og vernedrakter
klassifisert som
redningsvester

Varmebeskyttels
esutstyr

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/7.1 & III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/7.1.3,
III/22.3.1, III/32.2.2 &
III/34, IMO-resolusjon
MSC 48(66)

Regel III/7.1 & III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/7.2 & III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/7.3 & III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/7.3 & III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/22.4, III/32.3
& III/34
IMO-resolusjon MSC
48(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17) som endret ved
IMO-resolusjon MSC
54(66),
EN 394,
EN 396 + A1,
EN 399 + A1

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/1.8

A.1/1.9

A.1/1.10

A.1/1.11

A.1/1.12

A.1/1.13

A.1/1.14

A.1/1.15

A.1/1.16

Fallskjermlys
(pyrotekniske)

Håndbluss
(pyrotekniske)

Flytende
røyksignaler
(pyrotekniske)

Linekastingsapp
arater
(pyrotekniske)

Oppblåsbare
redningsflåter

Stive
redningsflåter

Redningsflåter
som retter seg
opp automatisk

Overdekkede
vendbare
redningsflåter

Friflyt-
innretninger for
redningsflåte,
hydrostatiske
utløserenheter

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4 &
III/26.2.4

Regel III/4 &
III/26.2.4

Regel III/4

Regel III/6.3 & III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/18 & III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/21, III/31 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/21, III/31 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/26.2 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66),
IMO MSC-rundskriv
809

Regel III/26.2 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66),
IMO MSC-rundskriv
809

Regel III/13.4 &
III/34, 
IMO-resolusjon MSC
48(66), 
IMO MSC-rundskriv
811

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66) og ved
vedlegget til MSC-
rundskriv 809(3)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66) og ved
vedlegget til MSC-
rundskriv 809(3)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/1.17

A.1/1.18

A.1/1.19

A.1/1.20

A.1/1.21

A.1/1.22

A.1/1.23

A.1/1.24

A.1/1.25

Livbåter

Stive mann-
overbord-båter

Oppblåste
mann-overbord-
båter 

Hurtiggående
mann-overbord-
båter 

Utsettingsinnret
ninger med
taljeløpere og
vinsj (daviter)

Friflytutsettings-
innretninger for
rednings-
farkoster

Frittfall-
utsettings-
innretninger for
livbåter

Utsettingsinnret
ninger for
redningsflåter

Utsettingsinnret
ninger for
hurtiggående
mann-overbord-
båter

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4 &
III/26.3.1

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4 &
III/26.3.2

Regel III/21, III/31 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/21, III/31 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/21, III/31 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/26.3 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66),
IMO MSC-rundskriv
809

Regel III/23, III/33 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/26.3 &
III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66),
IMO MSC-rundskriv
809

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66) og ved
vedlegget til MSC-
rundskriv 809(3)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66) og ved
vedlegget til MSC-
rundskriv 809(3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/1.26

A.1/1.27

A.1/1.28

A.1/1.29

A.1/1.30

A.1/1.31

A.1/1.32

A.1/1.33

A.1/1.34

Utløserinnret-
ninger for liv-
båter, mann-over-
bord-båter og
redningsflåter
som settes ut
med en eller
flere taljeløpere

Skipsevaku-
eringssystem

Redningsutstyr

Innskipnings-
leidere

Lysreflek-
terende
materialer

Toveis VHF-
radio-telefon-
apparater for
rednings-
farkoster

9 GHz radar-
transponder

Radarreflektor
for livbåter og
mann-overbord-
båter

Kompass for
livbåter og mann-
overbord-båter

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4, IV/14 &
X/3

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/26.4 &
III/34, IMO-resolusjon
MSC 48(66),
IMO MSC-rundskriv
810

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/34, 
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/6.2.1, IMO-
resolusjon A.694 (17),
IMO-resolusjon A.809
(19), IMO-resolusjon
A.813(19)

Regel III/6.2.2,
IV/7.1.3, X/3,
IMO-resolusjon
A.530(13), IMO-
resolusjon A.694 (17),
IMO-resolusjon A.802
(19), IMO-resolusjon
A.813(19),
ITU-R M.628-2

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC 54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66), MSC-
rundskriv 810 (del 3)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.658
(16)
Vedlegg 2

ETS 300 162, ETS
300 225, EN 300 828,
EN 60945
IEC 61097-12, IEC
60945

EN 61097-1, EN
60945-3
IEC 61 097-1, IEC
60945

IMO-resolusjon A.384
(X), EN 8729,
ISO 8729

ISO 613, ISO 10316

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/1.35

A.1/1.36

A.1/1.37

A.1/2.1

A.1/2.2

A.1/2.3

A.1/2.4

A.1/2.5

Bærbare brann-
slokkings-
apparater for
livbåter og mann-
overbord-båter

Framdrifts-
maskineri for
livbåter

Framdriftsmaskin
eri for mann-
overbord-båter

Oljefiltrerings-
utstyr (for et
oljeinnhold i
spillvannet på
høyst 15 ppm)

Detektorer for
grensen mellom
olje og vann

Oljemålere

Behandlings-
enheter som skal
settes på eksis-
terende olje-
vannseparerings-
utstyr (for et olje-
innhold i spill-
vannet på høyst
15 ppm)

Overvåkings- og
kontrollsystem
for oljeutslipp fra
oljetankskip

Regel III/4

Regel III/4

Regel III/4

Vedlegg I,
Regel 16(4),(5) & (7)

Vedlegg I,
Regel 15 (3) (b)

Vedlegg I,
Regel 16 (5)

Vedlegg I,
Regel 16 (5)

Vedlegg I,
Regel 15 (3)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66),
IMO-resolusjon
A.602(15)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Regel III/34,
IMO-resolusjon MSC
48(66)

Vedlegg I,
Regel 16 (1) & (2)

Vedlegg I,
Regel 15 (3) (b)

Vedlegg I,
Regel 16 (2)

Vedlegg I,
Regel 16 (5)

Vedlegg I,
Regel 15 (3)

EN 3-1/A1, 3-2, 3-3,
3-4, 3-5, 3-6

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

IMO-resolusjon A.689
(17), endret ved IMO-
resolusjon MSC
54(66)

MEPC 60 (33)

MEPC 5 (XIII)

MEPC 60 (33)

IMO-resolusjon A.444
(XI), MEPC 60 (33)

IMO-resolusjon A.586
(14)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) De nevnte ITU-rekommandasjonene er de det vises til i de internasjonale konvensjonene og de relevante IMO-resolusjonene og -rundskrivene.
(2) Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve

resolusjonene.
(3) Endringen i henhold til vedlegget til MSC-rundskriv 809 gjelder bare utstyr til roro-passasjerskip.

2. Hindring av havforurensning

Gjeldende Marpol 73/78-

Gjen-
Marpol 73/78-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(1)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv B+C B+D B+E B+F G H
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Gjeldende Marpol 73/78-

Gjen-
Marpol 73/78-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(1)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv B+C B+D B+E B+F G H

A.1/2.6

A.1/2.7

A.1/3.1

A.1/3.2

A.1/3.3

A.1/3.4

A.1/3.5

A.1/3.6

A.1/3.7

A.1/3.8

A.1/3.9

Renseanlegg

Forbrennings-
anlegg om bord

Underste
dekkskledning

Bærbare brann-
slokkings-
apparater

Brannmanns-
utstyr: vernetøy

Brannmanns-
utstyr: støvler

Brannmanns-
utstyr: hansker

Brannmanns-
utstyr: hjelm

Bærbart puste-
apparat med
trykkluft

Pusteapparat med
lufttilførselslange
for røykhjelm
eller røykmaske

Sprinkleranlegg
tilsvarende dem
som er nevnt i
SOLAS-regel II-
2/12

Vedlegg IV,
Regel 8 (b)

Vedlegg VI,
Regel 16 (2)

Regel II-2/34.8,
II-2/49.3

Regel II-2/6.1

Regel II-2/17.1.1.1

Regel II-2/17.1.1.2

Regel II-2/17.1.1.2

Regel II-2/17.1.1.3

Regel II-2/17.1.2

Regel II-2/17.1.2

Regel II-2/36.1.2,
II-2/36.2, II-2/41-2.5

Vedlegg IV,
Regel 8 (b)

Vedlegg VI,
Regel 16 (2)

Regel II-2/34.8
II-2/49.3

Regel II-2/6, IMO-
resolusjon A.602 (15)

Regel II-2/17.1.1.1

Regel II-2/17.1.1.2

Regel II-2/17.1.1.2

Regel II-2/17.1.1.3

Regel II-2/17.1.2.2

Regel II-2/17.1.2.1

Regel II-2/12,
II-2/36.1.2, II-2/36.2,
II-2/41-2.5

MEPC 2 (VI)

MEPC 76 (40)

IMO-resolusjon A.687
(17), IMO MSC-
rundskriv 549
IMO MSC-resolusjon
61 (67), Vedlegg 1 del
2 & 6 og vedlegg 2

EN 3-1/A1, 3-2, 3-3,
3-4, 3-5, 3-6

EN 366, EN 469 eller
EN 531, EN 532, EN
20811

EN 344, EN 344-2,
EN 345 EN 345-2

EN 659

EN 443

EN 137

EN 138, EN 139

IMO-resolusjon A.800
(19)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve
resolusjonene.

3. Brannvern

Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(1)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv B+C B+D B+E B+F G H

A.1/3.10

A.1/3.11

A.1/3.12

A.1/3.13

A.1/3.14

A.1/3.15

A.1/3.16

A.1/3.17

A.1/3.18

Fastmontert
vannforstøv-
ningssystem til
brannslokking i
maskinrom

Skiller i klasse
“A” og “B”,
brannmotstand

Innretninger
som skal hindre
flammer i å spre
seg til
lastetankene i et
oljetankskip

Ikke-brennbare
materialer brukt
i skiller i klasse
“A”, “B” og “C”

Andre mate-
rialer enn stål til
rør som skal gå
gjennom skiller
i klasse “A”
eller “B”

Andre mate-
rialer enn stål til
rør som trans-
porterer olje
eller flytende
brensel

Branndører

Betjenings-
systemer for
branndører

Overflate- og
gulvdeknings-
materialer med
lav flamme-
spredningsevne

Regel II-2/10.1

Regel II-2/3.3.5,
II-2/3.4.4

Regel II-2/59.1.5,
II-2/59.1.4, II-2/59.2

Regel II-2/3.1,
II-2/3.3.4, II-2/3.4.3,
II-2/3.5

Regel II-2/3.3.5.
II-2/3.4.4, II-2/18.2.1

Regel II-2/3.3.5,
II-2/18.2.2

Regel II-2/3.3.5,
II-2/3.4.4, II-2/30.2,
II-2/31.1, II-2/47

Regel II-2/30.4.15

Regel II-2/3.8,
II-2/34.7, II-2/49.2

Regel II-2/10.1

Regel II-2/3.3.5,
II-2/16.11, II-2/3.4.4

Regel II-2/59.1.5,
II-2/59.1.4, II-2/59.2

Regel II-2/3.1,
II-2/3.3.4, II-2/3.4.3,
II-2/3.5

Regel II-2/18.2.1

Regel II-2/18.2.2

Regel II-2/30.2,
II-2/31.1, II-2/47

Regel II-2/30.4.15

Regel II-2/3.8,
II-2/3.23.4, II-/3.23.5,
II-2/16.1.1, II-
2/32.1.4.3.1, II-2/34.2,
II-2/34.3, II-2/49.1,
II-2/50.3.1

IMO MSC-rundskriv
668, endret ved IMO
MSC-rundskriv 728

IMO-resolusjon A.754
(18), IMO MSC-
resolusjon 61 (67)
Vedlegg 1 del 3 samt
vedlegg 2

IMO MSC-rundskriv
450/Rev. 1
IMO MSC-rundskriv
677

IMO-resolusjon A.799
(19), IMO-resolusjon
MSC.61 (67), Vedlegg
1 del 1 samt vedlegg 2

IMO-resolusjon A.753
(18), IMO-resolusjon
A.754 (18), IMO-
resolusjon MSC 61
(67), Vedlegg 1 del 3

IMO-resolusjon A.753
(18)

IMO-resolusjon A.754
(18), IMO-resolusjon
MSC 61 (67)
Vedlegg 1 del 3

IMO-resolusjon A.754
(18), IMO-resolusjon
MSC 61 (67)
Vedlegg 1 del 4

IMO-resolusjon A.653
(16), IMO-resolusjon
MSC 61 (67)
Vedlegg 1 del 2 og 5
samt vedlegg 2
ISO 1716 (2)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(1)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv B+C B+D B+E B+F G H

A.1/3.19

A.1/3.20

A.1/3.21

A.1/3.22

A.1/3.23

A.1/3.24

A.1/3.25

Forheng,
gardiner og
andre opphengte
tekstiler

Polstrede
møbler

Sengeutstyr

Brannspjeld

Brannsikrede
gjennom-
føringer i skiller
i klasse “A”

Gjennom-
føringer for
elektriske kabler
i skiller i klasse
“A”

Vinduer og
lysventiler

Regel II-2/3.23.3

Regel II-2/3.23.6

Regel II-2/3.23.7

Regel II-2/3.3.5,
II-2/16.11

Regel II-2/3.3.5,
II-2/16.11, II-2/18.1.1

Regel II-2/3.3.5,
II-2/18.1.1, II-2/18.1.2

Regel II-2/3.3.5,
II-2/33

Regel II-2/3.23.3

Regel II-2/3.23.6,
II-2/34

Regel II-2/3.23.7,
II-2/34

Regel II-2/16, II-2/32,
II-2/48

Regel II-2/16, II-2/32,
II-2/48

Regel II-2/18.1.1,
II-2/18.1.2

Regel II-2/33

IMO-resolusjon MSC
61 (67)
Vedlegg 1 del 7

IMO-resolusjon A.652
(16)
IMO-resolusjon MSC
61 (67)
Vedlegg 1 del 8

IMO-resolusjon A.688
(17)
IMO-resolusjon MSC
61 (67)
Vedlegg 1 del 9

IMO-resolusjon A.754
(18)
IMO-resolusjon MSC
61 (67)
Vedlegg 1 del 3 samt
vedlegg 2

IMO-resolusjon A.754
(18)
IMO-resolusjon MSC
61 (67)
Vedlegg 1 del 3 samt
vedlegg 2

MO-resolusjon A.754
(18)
IMO-resolusjon MSC
61 (67)
Vedlegg 1 del 3 samt
vedlegg 2

IMO-resolusjon A.754
(18)
IMO-resolusjon MSC
61 (67)
Vedlegg 1 del 3 samt
vedlegg 2
MSC-rundskriv 727

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve
resolusjonene.

(2) Når overflatematerialets brennverdi ikke skal overstige en øvre grense, skal verdien måles i samsvar med ISO 1716.
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4. Navigasjonsutstyr

Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/4.1

A.1/4.2

A.1/4.3

A.1/4.4

A.1/4.5

A.1/4.6

Magnetkompass

Elektromagnet-
kompass

Gyrokompass

Radarutstyr

Automatisk
radarplotteanleg
g (ARPA)

Ekkolodd

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (r)

Regel V/12 (r)

Regel V/12 (r)

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (b)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.382
(x)
IMO-resolusjon A.694
(17)

Regel V/12 (b)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)

Regel V/12 (d)
IMO-resolusjon A.424
(XI)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)

Regel V/12 (g)
Regel V/12 (h)
IMO-resolusjon A.477
(XII)
IMO-resolusjon A.694
(17), IMO-resolusjon
A.813 (19)
IMO-resolusjon MSC
64(67) vedlegg 4

Regel V/12 (j)
IMO-resolusjon A.422
(XI)
IMO-resolusjon A.694
(17), IMO-resolusjon
A.813 (19)
IMO-resolusjon A.823
(19)

Regel V/12 (k)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.224
(VII)
IMO-resolusjon A.694
(17), IMO-resolusjon
A.813 (19)
IMO-resolusjon MSC
74(69) vedlegg 4

EN 61162-1, EN
60945,
ISO 449, ISO 613,
ISO 694, ISO 1069,
ISO 2269, ISO 10316

EN 61162-1, EN
60945, ISO 11606,
IEC 60945

EN 61162-1, EN
60945,
EN 8728
IEC 61162-1, IEC
60945, ISO 8728

EN 60936, EN 60945,
EN 61162-1,
IEC 60936, IEC
60945,
IEC 61162-1

EN 60872, EN 60945,
EN 61162-1,
IEC 60872, IEC
60945,
IEC 61162-1

EN 9875, EN 61162-
1,
EN 60945
ISO 9875, IEC 61162-
1,
IEC 60945

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/4.7

A.1/4.8

A.1/4.9

A.1/4.10

A.1/4.11

A.1/4.12

Indikator for
fart og distanse

Indikator for
rorvinkel,
propellhastighet
og -stigning

Indikator for
omdreinings-
hastighet

Radiopeile-
apparat

Loran C-utstyr

Chayka-utstyr

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (r)

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (l)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.478
(XII)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)
IMO-resolusjon A.824
(19)

Regel V/12 (m)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)

Regel V/12 (n)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.526
(13), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.813
(19)

Regel V/12 (p)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.529
(13), IMO-resolusjon
A.665 (16)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)

Regel V/12 (p)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.529
(13), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.813
(19), IMO-resolusjon
A.818 (19)

Regel V/12 (p)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.529
(13), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.813
(19). IMO-resolusjon
A.818 (19)

EN 61023, EN 61162-1,
EN 60945
IEC 61023, IEC
61162-1, IEC 60945

EN 60945
IEC 60945

EN 61162-1, EN
60945
IEC 61162-1, IEC
60945

EN 60945
IEC 60945

EN 61075, EN 61162-1,
EN 60945
IEC 61075, IEC
61162-1, IEC 60945

EN 61075, EN 61162-1,
EN 60945
IEC 61075, IEC
61162-1, IEC 60945

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/4.13

A.1/4.14

A.1/4.15

A.1/4.16

A.1/4.17

Decca
navigasjons-
utstyr

GPS-utstyr

GLONASS-
utstyr

Autopilot
(selvstyrings-
anlegg)

Mekanisk
losheis

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel V/19

Regel V/17 (b)

Regel V/12 (p)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.529
(13)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)
IMO-resolusjon A.816
(19)

Regel V/12 (p)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.529
(13)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)
IMO-resolusjon A.819
(19)

Regel V/12 (p)
Regel X/3
IMO-resolusjon A.529
(13)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)
IMO-resolusjon MSC
53(66)

Regel V/19
IMO-resolusjon A.342
(IX), endret ved IMO-
resolusjon MSC
64(67) vedlegg 3
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)

Regel V/17 (b)
IMO-resolusjon A.426
(XI)
IMO CSM-rundskriv
568/Rev.1

EN 61135, EN 61162-1,
EN 60945
IEC 61135, IEC
61162-1, IEC 60945

EN 61108, EN 61162-1,
EN 60945
IEC 61108, IEC
61162-1, IEC 60945

EN 61108-2, EN
61162-1,
EN 60945
IEC 61108-2, IEC
61162-1, IEC 60945

ISO/TR 11674, EN
61162-1, EN 60945
ISO/TR 11674, IEC
61162-1, IEC 60945

IMO-resolusjon
A.667(16),
ISO 799

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) De nevnte ITU-rekommandasjonene er de det vises til i de internasjonale konvensjonene og de relevante IMO-resolusjonene og -rundskrivene.

(2) Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve
resolusjonene.
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5. Radiokommunikasjonsutstyr

Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/5.1

A.1/5.2

A.1/5.3

A.1/5.4

VHF-
radioanlegg som
kan sende og
motta DSC og
radiotelefoni

VHF-DSC-
vaktmottaker

NAVTEX-
mottaker

EGC-mottaker

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/7.1.1
Regel X/3
IMO-resolusjon A.524
(13)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.803
(19)
IMO-resolusjon A.813
(19)
IMO-resolusjon MSC
68(68) vedlegg 1
ITU-R 493, ITU-R
541

Regel IV/7.1.2
Regel X/3
IMO-resolusjon A.609
(15)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.803
(19)
IMO-resolusjon A.813
(19)
IMO-resolusjon MSC
68(68) vedlegg 1
ITU-R 493, ITU-R
541

Regel IV/7.1.4
Regel X/3
IMO-resolusjon A.525
(13)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)
ITU-R 540, ITU-R
625

Regel IV/7.1.5
Regel X/3
IMO-resolusjon A.570
(14)
IMO-resolusjon A.664
(16), IMO-resolusjon
A.694 (17),IMO-
resolusjon A.813 (19)

ETS 300 162-2, ETS
300 338, EN 300 828,
EN 60945,
IEC 61097-3, IEC
61097-7, IEC 60945

ETS 300 162-2, ETS
300 338, ETS 300
828, EN 301 033, EN
60945
IEC 61097-8, IEC
61097-8, IEC 60945

ETS 300 065 + A1,
EN 301 011, EN
60945,
IEC 61097-8, IEC
60945

ETS 300 460 + A1,
EN 300 829, EN
60945,
IEC 61097-4, IEC
60945

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/5.5

A.1/5.6

A.1/5.7

A.1/5.8

HF-radioutstyr
for mottak av
sikkerhets-
informasjon til
sjøs (MSI)
(HF-NBDP-
mottaker)

406 MHz-
nødradiopeile-
sender
(COSPAS-
SARSAT)

L-bånd-
nødradiopeile-
sender
(INMARSAT)

2182 kHz vakt-
mottaker

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/7.1.5
Regel X/3
IMO-resolusjon A.694
(17), IMO-resolusjon
A.700 (17)
IMO-resolusjon A.806
(19), IMO-resolusjon
A.813 (19)
ITU-R 491, ITU-R
492 ITU-R 625, ITU-
R 688

Regel IV/7.1.6
Regel X/3
IMO-resolusjon MSC
56(66)
IMO-resolusjon A.662
(16), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.696
(17), IMO-resolusjon
A.763 (18)
IMO-resolusjon A.810
(19), IMO-resolusjon
A.813 (19)
ITU-R 633

Regel IV/7.1.6
Regel X/3
IMO-resolusjon A.661
(16), IMO-resolusjon
A.662 (16)
IMO-resolusjon A.694
(17), IMO-resolusjon
A.812 (19)
IMO-resolusjon A.813
(19)
ITU-R 632-3

Regel IV/7.2
Regel X/3
IMO-resolusjon A.383
(X)
IMO-resolusjon A.694
(17)
IMO-resolusjon A.813
(19)
ITU-R M 219, ITU-R
693

ETS 300 067 & A1,
EN 60945
IEC 61097-11, IEC
60945

ETS 300 066-2, EN
60945
IEC 61097-2, IEC
60945

ETS 300 372, EN
60945
IEC 61097-5, IEC
60945

ETS 300 441, EN 301
090, EN 60945
IEC 61097-15, IEC
60945

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Nr. 60/413 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/5.9

A.1/5.10

A.1/5.11

A.1/5.12

Alarmsignal-
generator for
radiotelefon

MF-radioanlegg
som kan sende
og motta DSC
og radiotelefoni

DSC-
vaktmottaker
for MF-
radiotelefon 

INMARSAT-B
skipsjordstasjon

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/7.3
Regel X/3
IMO-resolusjon A.421
(XI)
IMO-resolusjon A.571
(14), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.813
(19), ITU-R M 219

Regel IV/9.1.1
Regel IV/10.1.2
Regel X/3
IMO-resolusjon A.334
(IX)
IMO-resolusjon A.610
(15), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.804
(19), IMO-resolusjon
A.813 (19)
IMO-resolusjon MSC
68(68) vedlegg 2
ITU-R M 219, ITU-R
M 493, ITU-R M 541

Regel IV/9.1.2
Regel IV/10.1.3
Regel X/3
IMO-resolusjon A.610
(15), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.804
(19)
IMO-resolusjon A.806
(19), IMO-resolusjon
A.813 (19)
IMO-resolusjon MSC
68(68) vedlegg 2
ITU-R 493, ITU-R
541

Regel IV/10.1.1
Regel X/3
IMO-resolusjon A.570
(14), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.698
(17), IMO-resolusjon
A.808 (19)
IMO-resolusjon A.813
(19)

ETS 300 373 + A1,
EN 60945
IEC 61097-9, IEC
60945

ETS 300 338, ETS
300 373 + A1, EN
60945
IEC 61097-3, IEC
61097-9, IEC 60945

ETS 300 338, ETS
300 373, EN 301 033,
EN 60945
IEC 61097-3, IEC
61097-8, IEC 60945

IEC 61097-10, IEC
60945

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gjeldende SOLAS 74-

Gjen-
SOLAS 74-regel med regler med endringer

Prøvings-
Moduler for samsvarsvurdering

stand nr.
Betegnelse endringer, der det kreves samt relevante IMO-

standarder(2)
“type-godkjenning” resolusjoner og

-rundskriv(1) B+C B+D B+E B+F G H

A.1/5.13

A.1/5.14

A.1/5.15

A.1/5.16

INMARSAT-C
skipsjordstasjon

MF/HF-
radioanlegg som
kan sende og
motta DSC,
NBDP og
radiotelefoni

MF/HF-
radiotelefon
DSC-
vaktmottaker

Toveis VHF-
radiotelefon-
apparat for
kommunikasjon
med luftfartøyer

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/10.1.1
Regel X/3
IMO-resolusjon A.570
(14), IMO-resolusjon
A.663 (16)
IMO-resolusjon A.664
(16), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.807
(19), IMO-resolusjon
A.813 (19)
IMO-resolusjon MSC
68(68) vedlegg 4

Regel IV/10.2.1
Regel X/3
IMO-resolusjon A.613
(15), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.806
(19), IMO-resolusjon
A.813 (19)
IMO-resolusjon MSC
68(68) vedlegg 3
ITU-R 476, ITU-R
492, ITU-R 493, ITU-
R 541, ITU-R 625

Regel IV/10.2.2
Regel X/3
IMO-resolusjon A.613
(15), IMO-resolusjon
A.694 (17)
IMO-resolusjon A.806
(19), IMO-resolusjon
A.813 (19)
IMO-resolusjon MSC
68(68) vedlegg 3
ITU-R 493

Regel IV/7.5
Regel X/3
IMO-resolusjon A.694
(17), IMO-resolusjon
A.813 (19)
ICAO-konvensjonen,
vedlegg 10,
radioregler

ETS 300 460 + A1,
EN 300 829, EN
60945
IEC 61097-4, IEC
60945

ETS 300 338, ETS
300 373 + A1, ETS
300 067 + A1, EN
60945
IEC 61097-3, IEC
61097-9, IEC 61097-
11, IEC 60945

ETS 300 338, ETS
300 373, EN 301 033,
EN 60945
IEC 61097-3, IEC
61097-8, IEC 60945

TS 101 089, EN
60945
IEC 60945

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) De nevnte ITU-rekommandasjonene er de det vises til i de internasjonale konvensjonene og de relevante IMO-resolusjonene og -rundskrivene.
(2) Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve

resolusjonene.
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Vedlegg A.2: Utstyr som det ennå ikke finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter

1. Redningsutstyr

Gjenstand nr. Betegnelse
SOLAS 74-regel med endringer, der 

Prøvingsstandarder
det kreves “typegodkjenning”

2. Hindring av havforurensning

P.M.

3. Brannvern

A.2/1.1

A.2/1.2

A.2/1.3

Radarreflektor for redningsflåter

Lyskaster for livbåter og mann-over-
bord-båter

Materialer for redningsdrakter

Regel III/4, III/34
IMO-resolusjon MSC 48 (66)

Regel III/4, III/34
IMO-resolusjon MSC 48 (66)

Regel III/4, III/34
IMO-resolusjon MSC 48 (66)

Gjenstand nr. Betegnelse
SOLAS 74-regel med endringer, der 

Prøvingsstandarder
det kreves “typegodkjenning”

A.2/3.1

A.2/3.2

A.2/3.3

A.2/3.4

A.2/3.5

A.2/3.6

A.2/3.7

A.2/3.8

A.2/3.9

Faste og bærbare brann-
slokkingsapparater

Sprinkleranlegg (begrenset til
sprinklerdyser og automatisk
overrisling og alarmsignal)

Fastmontert vannforstøv-
ningssystem til brannslokking i
spesial-lasterom

Kaldstart av aggregater
(startinnretninger)

Brannslanger

Kombinert strålerør
(tåkespreder/stråle)

Fastmonterte brannvarslings- og
alarmanlegg for periodisk
ubemannede maskinrom

Røykdetektorer

Varmedetektorer

Regel II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3,
II-2/7.3.1

Regel II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-
2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2

Regel II-2/37.1.3

Regel II-1/44.2

Regel II-2/4.7.1

Regel II-2/4.8.4
Regel II-2/41-2.1.5

Regel II-2/14.1

Regel II-2/13.3.2

Regel II-2/13.3.3

ISO 6182

IMO-resolusjon A 123(V)

EN 1924-4 (utkast)

EN 54-2

EN 54-7

EN 54-5
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4. Navigasjonsutstyr

Gjenstand nr. Betegnelse
SOLAS 74-regel med endringer, der 

Prøvingsstandarder
det kreves “typegodkjenning”

Gjenstand nr. Betegnelse
SOLAS 74-regel med endringer, der 

Prøvingsstandarder
det kreves “typegodkjenning”

A.2/3.10

A.2/3.11

A.2/3.12

A.2/3.13

Elektrisk sikkerhetslampe

Vernetøy som er motstandsdyktig
mot kjemisk angrep

Oksygenanalyse- og
gassdetektorutstyr

Lavt plassert belysning

Regel II-2/17.1.1.4

Regel II-2/54.2.6.1

Regel VI/3.1

Regel II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-
2/41-2.4.7

EN 368, EN 369

IMO-resolusjon A.752 (18), ISO/CD
15370

A.2/4.1

A.2/4.2

A.2/4.3

A.2/4.4

A.2/4.5

A.2/4.6

Gyrokompass for hurtiggående
fartøyer

Radarutstyr for hurtiggående fartøyer

Autopilot (selvstyringsanlegg) for
hurtiggående fartøyer

Elektromagnetkompass for
hurtiggående fartøyer

Dagslys-signallampe for
hurtiggående fartøyer

Lyskaster for hurtiggående fartøyer

Regel X/3
IMO-resolusjon MSC 36(63)

Regel X/3
IMO-resolusjon MSC 36(63)

Regel X/3
IMO-resolusjon MSC 36(63)

Regel V/12 (r)
Regel X/3

Regel X/3
IMO-resolusjon MSC 36(63)

Regel X/3
IMO-resolusjon MSC 36(63)

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon A.821(19)
EN 60945, EN 61162-1
IEC 60945, IEC 61162-1

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon A.820(19)
EN 60945, EN 61162-1
IEC 60945, IEC 61162-1, framtidig
IEC 60936-2

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon A.822(19)
EN 60945, EN 61162-1
IEC 60945, IEC 61162-1

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
EN 60945, EN 61162-1
IEC 60945, IEC 61162-1, framtidig
ISO 11606

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
EN 60945
IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
EN 60945, EN 61162-1
IEC 60945, IEC 61162-1
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Gjenstand nr. Betegnelse
SOLAS 74-regel med endringer, der 

Prøvingsstandarder
det kreves “typegodkjenning”

A.2/4.7

A.2/4.8

A.2/4.9

A.2/4.10

A.2/4.11

A.2/4.12

A.2/4.13

Nattsynutstyr for hurtiggående
fartøyer

Sporingskontrollsystem

Automatisk sporingsanlegg (ATA)

Elektronisk plotteanlegg (EPA)

Elektronisk visnings- og
informasjonssystem for sjøkart
(ECDIS)

Sjøkartradar – backup for elektronisk
visnings- og informsasjonssystem for
sjøkart (ECDIS)

Visningssystem for rastersjøkart
(RCDS)

Regel X/3
IMO-resolusjon MSC 36(63)

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
EN 60945, EN 61162-1
IEC 60945, IEC 61162-1

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon MSC 74(69) 
vedlegg 2
EN 61162-1, framtidig EN 62065,
EN 60945,
IEC 61162-1, framtidig IEC 62065,
IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon MSC 64(67) 
vedlegg 4
EN 61162-1, framtidig EN 60872-2,
EN 60945
IEC 61162-1, framtidig IEC 60872-2,
IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon MSC 64(67)
vedlegg 4
EN 61162-1, framtidig EN 60872-3,
EN 60945
IEC 61162-1, framtidig IEC 60872-3,
IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon A.817(19)
IMO-resolusjon MSC 64(67)
vedlegg 5
EN 61174, EN 61162-1, EN 60945
IEC 61174, IEC 61162-1, IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon MSC 64(67) 
vedlegg 5
EN 61162-1, framtidig EN 60936-4,
EN 60945
IEC 61162-1, framtidig IEC 60936-4,
IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
EN 61162-1, EN 60945
IEC 61162-1, IEC 60945
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Gjenstand nr. Betegnelse
SOLAS 74-regel med endringer, der 

Prøvingsstandarder
det kreves “typegodkjenning”

A.2/4.14

A.2/4.15

A.2/4.16

A.2/4.17

A.2/4.18

A.2/4.19

A.2/4.20

Kombinert GPS/GLONASS-utstyr

DGPS, DGLONLASS-utstyr

Universelt AIS-utstyr

Fartsskriver

Integrert navigasjonssystem

Integrert brosystem

Radarobjektforsterker

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1, V/22

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1

Utkast til regel V/19.1

IMO-resolusjon A.529(13)
IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon MSC 74(69) vedlegg 1
EN 61162-1, framtidig EN 61108-3,
EN 60945
IEC 61162-1, framtidig IEC 61108-3,
IEC 60945

IMO-resolusjon A.529(13)
IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon MSC 64(67) 
vedlegg 2
EN 61162-1, framtidig EN 61108-4,
EN 60945
IEC 61162-1, framtidig IEC 61108-4,
IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon MSC 74(69) 
vedlegg 3
EN 61162-1, framtidig EN 61993-2,
EN 60945
IEC 61162-1, framtidig IEC 61993-2,
IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon A.861(20)
EN 61162-1, framtidig EN 61996,
EN 60945
IEC 61162-1, framtidig IEC 619966,
IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon A... (...) under
forberedelse i NAV
EN 61162-1, EN 61924, EN 60945
IEC 61162-1, IEC 61924 IEC 60945

IMO-resolusjon A.694(17)
IMO-resolusjon A.813(19)
IMO-resolusjon MSC 64(67) vedlegg 1
EN 61162-1, EN 61209, EN 60945
IEC 61162-1, IEC 61209, IEC 60945

IMO-resolusjon A.615 (15)
IMO-resolusjon A.694 (17)
IMO-resolusjon A.813 (19)
ITU-R 1176
EN 60945
IEC 60945
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6. Utstyr som kreves etter COLREG 72

7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip

Gjenstand nr. Betegnelse
SOLAS 74-regel med endringer, der 

Prøvingsstandarder
det kreves “typegodkjenning”

A.2/5.1

A.2/5.2

VHF nødpeilesender

Reservekraftkilde for radio

Regel IV/14
Regel X/3

Regel IV/14

IMO-resolusjon A.612 (15)
IMO-resolusjon A.662 (16)
IMO-resolusjon A.694 (17)
IMO-resolusjon A.805 (19)
IMO-resolusjon A.813 (19)
ITU-R 693

EN 60945

IEC 60945

Framtidig EN 61097-14, EN 60945

Framtidig IEC 61097-14, IEC 60945

5. Radiokommunikasjonsutstyr

Gjenstand nr. Betegnelse
COLREG 72-regel med endringer, der 

Prøvingsstandarder
det kreves “typegodkjenning”

A.2/6.1

A.2/6.2

Navigasjonslys

Lydsignalapparater

Vedlegg I/14

Vedlegg III/3

IMO-resolusjon A.694 (17)
IMO-resolusjon A.813 (19)

EN 60945

IEC 60945

Gjenstand nr. Betegnelse
SOLAS 74-regel med endringer, der 

Prøvingsstandarder
det kreves “typegodkjenning”

A.2/7.1 Lastmåler Regel XII/11
Resolusjon 5 fra SOLAS-
konferansen i 1997

IACS-rekommandasjon nr. 48 om
lasteutstyr (SOLAS/CONF.4/7)”



22.12.2000 Nr. 60/420EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 61, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 55 av

23.11.2000, s. 160.

(2) EFT L 33 av 6.2.1999, s. 25.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 95/1999 av 16. juli 1999(1).

Kommisjonsvedtak 1999/103/EF av 26. januar 1999 om
gjennomføring av rådsdirektiv 72/166/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for
motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten overholdes(2)
skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IX nr. 8 (rådsdirektiv 72/166/EØF) skal nytt
strekpunkt lyde:

“– 399 D 0103: Kommisjonsvedtak 1999/103/EF av 26.
januar 1999 (EFT L 33 av 6.2.1999, s. 25).”

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/103/EF på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. oktober 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 117/1999

av 30. september 1999

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

2000/EØS/60/17

Utferdiget i Brussel, 30. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 1972 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ansvars-
forsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten
overholdes(1), sist endra ved direktiv 90/232/EØF(2), særleg
artikkel 2 nr. 2 og artikkel 7 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

Det sambandet som no finst mellom dei nasjonale forsikrings-
byråa i medlemsstatane og i Noreg, Sveits, Ungarn, Den
tsjekkiske republikken, Slovakia, Island og Slovenia, slik dei
er definerte i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 72/166/EØF (heretter
kalla «byrå»), og som er det praktiske middelet til å avskaffe
kontrollen av forsikring for motorvogner som til vanleg høyrer
heime på territoriet til desse statane, er regulert ved følgjande
avtaler som kjem i tillegg til standardavtala av 2. september
1951 mellom dei nasjonale forsikringsbyråa om ordninga med
grønt kort (“tilleggsavtaler”), og som vart gjorde

– 12. desember 1973 mellom byråa i dei ni medlemsstatane
og byråa i Austerrike, Finland, Noreg, Sverige og Sveits
og utvida 15. mars 1986 til å omfatte byråa i Portugal og
Spania og 9. oktober 1987 til å omfatte byrået i Hellas,

– 22. april 1974 mellom dei 14 opprinnelege under-
skrivarane av tilleggsavtala av 12. desember 1973 og
byrået i Ungarn,

– 22. april 1974 mellom dei 14 opprinnelege under-
skrivarane av tilleggsavtala av 12. desember 1973 og
byrået i Tsjekkoslovakia,

– 14. mars 1986 mellom byrået i Hellas og byråa i
Tsjekkoslovakia og Ungarn.

Kommisjonen gjorde deretter vedtak 74/166/EØF(3) og
74/167/EØF(4) av 6. februar 1974, 75/23/EØF(5) av 13. desember
1974, 86/218/EØF(6), 86/219/EØF(7) og 86/220/EØF(8) av 16.
mai 1986 og 88/367/EØF(9), 88/368/EØF(10) og 88/369/EØF(11)
av 18. mai 1988 om gjennomføring av direktiv 72/166/EØF,
der kvar medlemsstat vert pålagd å avstå frå å kontrollere
ansvarsforsikringa for motorvogner som til vanleg høyrer
heime på det europeiske territoriet til ein annan medlemsstat
eller på territoriet til Ungarn, Tsjekkoslovakia, Sverige,
Finland, Noreg, Austerrike og Sveits, og som tilleggsavtalene
omfattar.

Byråa har gått gjennom og samla tekstene til tilleggsavtalene
og bytt dei ut med ei einskild avtale (“den fleirsidige
garantiavtala”) som vart gjord 15. mars 1991 etter prinsippa i
artikkel 2 nr. 2 i direktiv 72/166/EØF.

Kommisjonen gjorde deretter vedtak 91/323/EØF(12) av 30.
mai 1991, der tilleggsavtalene der medlemsstatane vert
pålagde å avstå frå å kontrollere ansvarsforsikringa for
motorvogner som til vanleg høyrer heime på det europeiske
territoriet til ein annan medlemsstat eller på territoriet til
Ungarn, Tsjekkoslovakia, Sverige, Finland, Noreg, Austerrike
og Sveits, vert oppheva og bytte ut med den fleirsidige
garantiavtala med verknad frå 1. juni 1991.

Kommisjonen gjorde vedtak 93/43/EØF(13), der kvar
medlemsstat vert pålagd frå 1. januar 1993 å avstå frå å
kontrollere ansvarsforsikringa for motorvogner som til vanleg
høyrer heime på territoriet til Island, og som kjem inn under

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. januar 1999

om gjennomføring av rådsdirektiv 72/166/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten

overholdes(*)

[meldt under nummeret K(1999) 109]

(1999/103/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 33 av 6.2.1999, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/1999 av 30. september 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 103 av 2.5.1972, s. 1.

(2) TEF L 129 av 19.5.1990, s. 35.

(3) TEF L 87 av 30.3.1974, s. 13.

(4) TEF L 87 av 30.3.1974, s. 14.

(5) TEF L 6 av 10.1.1975, s. 33.

(6) TEF L 153 av 7.6 1986, s. 52.

(7) TEF L 153 av 7.6.1986, s.53.

(8) TEF L 153 av 7.6.1986, s. 54.

(9) TEF L 181 av 12.7.1988, s. 45.

(10) TEF L 181 av 12.7.1988, s. 46.

(11) TEF L 181 av 12.7.1988, s. 47.

(12) TEF L 177 av 5.7.1991, s. 25.

(13) TEF L 16 av 25.1.1993, s. 51.
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(1) TEF L 343 av 13.12.1997, s. 25.

den fleirsidige garantiavtala av 15. mars 1991 mellom
nasjonale forsikringsbyrå.

På grunnlag av tilføyinga av 17. september 1993 endra byråa
den fleirsidige avtala slik at ho omfattar Den tsjekkiske
republikken og Slovakia.

Kommisjonen gjorde deretter vedtak 97/828/EF(1) av 27.
oktober 1997, der den fleirsidige garantiavtala vart utvida til å
omfatte Slovenia frå 1. november 1997.

Kroatia underteikna den fleirsidige garantiavtala 17. september
1998 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Frå 1. februar 1999 skal kvar medlemsstat avstå frå å
kontrollere ansvarsforsikringa for motorvogner som til vanleg

høyrer heime på territoriet til Kroatia, og som kjem inn under
den fleirsidige garantiavtala av 15. mars 1991 mellom
nasjonale forsikringsbyrå.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen om dei
tiltaka som er gjorde for å gjennomføre dette vedtaket.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. januar 1999.

For Kommisjonen

Mario MONTI

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 39, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 2)

av 23.11.2000, s. 69.

(2) EFT C 30 av 5.2.1999, s. 1.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg X er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 82/1999 av 25. juni 1999(1).

Resolusjon 1999/C 30/01 vedteken av Rådet og
representantane for regjeringane til medlemsstatane samla i
Rådet av 25. januar 1999 om allmennkringkasting(2) skal
innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg X etter nr. 3 (rådsrekommandasjon
98/560/EF) skal nytt nr. 4 lyde:

“4. 499 Y 0205(01): Resolusjon 1999/C 30/01 vedteken av
Rådet og representantane for regjeringane til medlems-
statane samla i Rådet av 25. januar 1999 om allmenn-
kringkasting (EFT C 30 av 5.2.1999, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til resolusjon 1999/C 30/01 vedtatt av Rådet og
representantene for medlemsstatenes regjeringer samlet i
Rådet på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. oktober 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 118/1999

av 30. september 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester)

2000/EØS/60/18

Utferdiget i Brussel, 30. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT C 30 av 5.2.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/1999 av 30. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

RESOLUSJON VEDTEKEN AV RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN OG REPRESENTANTANE FOR
REGJERINGANE I MEDLEMSSTATANE SAMLA I
RÅDET,

A. som viser til drøftinga i Rådet av allmennkringkasting,

B. som tek omsyn til at dei kulturelle, sosiale og
demokratiske funksjonane som allmennkringkastinga har
til gagn for ålmenta, er særskilt viktige for å tryggje
demokrati, pluralisme, sosial utjamning og kulturelt og
språkleg mangfald,

C. som strekar under at det aukande mangfaldet av program
som er tilgjengelege gjennom dei nye media, gjer den
omfattande oppgåva til allmennkringkastarane endå
viktigare,

D. som minner om at kompetansen til medlemsstatane når
det gjeld oppgåver og finansiering er stadfesta i
protokollen om offentleg kringkasting i medlemsstatane,
som er vedlegg til Amsterdam-traktaten,

MERKJER SEG OG STADFESTAR FØLGJANDE:

1. I protokollen til Amsterdam-traktaten er det stadfesta at
det er full semje blant medlemsstatane om å streke under
den rolla som allmennkringkastinga spelar.

2. Føresegnene i traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet skal såleis ikkje røre ved den kompetansen
som medlemsstatane har til å finansiere allmennkring-
kastinga, såframt slik finansiering vert gjeven til
kringkastingsføretak for at dei skal utføre dei allmenn-

kringkastingsoppgåvene som dei er pålagde av medlems-
statane, og som medlemsstatane har definert og lagt til
rette, og såframt slik finansiering ikkje endrar handels-
og konkurransevilkåra i Fellesskapet på ein måte som
ville vere i strid med dei felles interessene, samstundes
som det vert teke omsyn til verkeleggjeringa av desse
allmennkringkastingsoppgåvene.

3. Allmennkringkastarane må halde fram med å dra nytte av
den teknologiske utviklinga når dei utfører oppgåvene
sine.

4. Det særskilte ansvaret som er knytt til allmennkring-
kasting, krev at det finst brei offentleg tilgang til ulike
kanalar og tenester, utan skilnadshandsaming og på like
vilkår.

5. I følgje definisjonen til medlemsstatane av allmenn-
kringkastingsoppgåver har allmennkringkastinga ei
viktig rolle å spele når det gjeld å gje publikum høve til å
dra nytte av nye audiovisuelle tenester og informasjons-
tenester og av ny teknologi.

6. Allmennkringkastinga må halde ved lag og styrkje evna
si til å tilby publikum program og tenester av høg
kvalitet, medrekna evna til å utvikle og spreie verksemda
si i den digitale tidsalderen.

7. I samsvar med den oppgåva som dei er vortne pålagde av
medlemsstatane, må allmennkringkastarane halde fram
med å tilby eit stort utval av program som når ut til heile
samfunnet; i denne samanhengen er det rettkome at
allmennkringkastarane tek sikte på å nå ut til eit breitt
publikum.

RESOLUSJON VEDTEKEN AV RÅDET OG REPRESENTANTANE FOR
REGJERINGANE TIL MEDLEMSSTATANE SAMLA I RÅDET

av 25. januar 1999

om allmennkringkasting(*)

(1999/C 30/01)
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 44, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 2)

av 23.11.2000, s. 103.

(2) EFT L 17 av 22.1.1999, s. 1.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 84/1999 av 25. juni 1999(1).

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 128/1999/EF av 14. desember
1998 om samordnet innføring av et tredjegenerasjons mobilt
og trådløst kommunikasjonssystem (UMTS) i Fellesskapet(2)
skal innlemmes i avtalen.

Bestemmelsene om internasjonale aspekter i vedtak nr.
128/1999/EF må tilpasses for avtalens formål –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XI etter nr. 5cc (europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/13/EF) skal nytt nr. 5cd før overskriften
“Posttjenester” lyde:

“5cd. 399 D 0128: Europaparlaments- og rådsvedtak nr.
128/1999/EF av 14. desember 1998 om samordnet
innføring av et tredjegenerasjons mobilt og trådløst
kommunikasjonssystem (UMTS) i Fellesskapet (EFT
L 17 av 22.1.1999, s. 1).

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

Artikkel 9 berører ikke en EFTA-stats rett til å treffe tiltak med
hensyn til UMTS-tjenester og UMTS-utstyr i tredjestater eller
til å framforhandle bilaterale og multilaterale avtaler som
gjelder UMTS med tredjestater og internasjonale
organisasjoner på egne vegne. Kommisjonen og EFTA-statene
skal holde hverandre underrettet og, dersom det anmodes om
det, holde samråd om slike tiltak eller forhandlinger i EØS-
komiteen.”

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 128/1999/EF
på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 25. september 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 119/1999

av 24. september 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/60/19
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

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

ut fra følgende betraktninger:

1) 29. mai 1997 framla Kommisjonen en melding om den
videre utviklingen innen mobil og trådløs kommunika-
sjon for Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og
sosiale komité og Regionkomiteen.

2) 15. oktober 1997 framla Kommisjonen en melding om
strategi og politiske retningslinjer for den videre
utviklingen innen mobil og trådløs kommunikasjon
(UMTS).

3) 1. desember 1997 oppfordret Rådet Kommisjonen til,
innen begynnelsen av 1998, å framlegge et forslag til
europaparlaments- og rådsvedtak som ville gjøre det
mulig å trekke opp generelle retningslinjer for sakens
hovedpunkter og, innenfor Fellesskapets eksisterende
rettslige ramme, å legge til rette for rask tildeling av
lisenser for UMTS-tjenester, samt om nødvendig og på
grunnlag av den nåværende kompetansefordeling,

samordnet frekvenstildeling innenfor Fellesskapet og
felleseuropeisk roaming. 29. januar 1998 vedtok Europa-
parlamentet en resolusjon der det uttrykte sterk støtte til
Kommisjonens melding av 15. oktober 1997.

4) Det må utvikles en ny generasjon av nyskapende
systemer som gjør det mulig å yte trådløse bredbånds
multimediatjenester, herunder tjenester tilbudt via
Internett og andre tjenester basert på internettprotokoller
(IP-baserte tjenester), samt å yte fleksible og indivi-
dualiserte tjenester og støtte høye dataoverføringshastig-
heter ved i hvert av de nevnte tilfellene å kombinere faste
og mobile jordbaserte komponenter og satellittbaserte
komponenter. Dette vedtak får anvendelse for satellitt-
baserte komponenter uten å berøre europaparlaments- og
rådsvedtak nr. 710/97/EF av 24. mars 1997 om en
samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse på området
satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i Felles-
skapet(5). Det er nødvendig å sikre rask markedsadgang
slik at det ved hjelp av et tilstrekkelig høyt konkurranse-
nivå kan oppnås sømløs global dekning og lave kostnader
og et nyskapende tjenestetilbud.

5) Den internasjonale teleunion (ITU) bestemte på den
verdensomfattende administrative radiokonferansen i
1992 (WARC 92) hvilket frekvensspekter som skulle
avsettes for utviklingen av både den satellittbaserte og
den jordbaserte delen av det framtidige offentlige
landmobile telekommunikasjonssystemet (FPLMTS),
senere omdøpt til IMT-2000. Ifølge ITU-resolusjon 212
og den verdensomfattende radiokonferansen i 1995
(WRC 95) bør ferdigstillelsen av den jordbaserte
komponenten kunne ta til rundt år 2000.

6) Konseptet for et universelt mobilt telekommunikasjons-
system (UMTS) i Fellesskapet må være i samsvar med
tredjegenerasjons mobilsystemkonseptet “International
Mobile Telecommunications-2000 (IMT 2000)”, som
ITU har utviklet på globalt plan på grunnlag av ITU-
resolusjon 212.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 128/1999/EF

av 14. desember 1998

om samordnet innføring av et tredjegenerasjons mobilt og trådløst kommunikasjonssystem
(UMTS) i Fellesskapet(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 17 av 22.1.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester),
se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 131 av 29.4.1998, s. 9 og EFT C 276 av 4.9.1998, s. 4.
(2) EFT C 214 av 10.7.1998, s. 92.
(3) Uttalelse avgitt 16. september 1998 (EFT C 373 av 2.12.1998).
(4) Europaparlamentsuttalelse av 18. juni 1998 (EFT C 210 av 6.7.1998),

Rådets felles holdning av 24. september 1998 (EFT C 333 av 30.10.1998,
s. 56) og europaparlamentsbeslutning av 18. november 1998 (EFT C 379 av
7.12.1998). Rådsbeslutning av 30. november 1998.

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



7) Mobil og trådløs kommunikasjon har strategisk
betydning ikke bare for utviklingen av telesektoren i
Fellesskapet og for informasjonssamfunnet, men også for
økonomi og sysselsetting generelt i Fellesskapet.
Kommisjonen vedtok 3. desember 1997 en grønnbok om
konvergens mellom telesektoren, mediesektoren og
informasjonsteknologisektoren og de regulatoriske
konsekvenser av dette. På grunnlag av drøftingene som
følge av denne grønnboken vil Kommisjonen undersøke
virkningene denne konvergensen får for UMTS, særlig
med sikte på den gjennomgang av Fellesskapets
regelverk på telekommunikasjonsområdet som skal
foretas innen utgangen av 1999.

8) For å skape gunstige rammevilkår for investering i og
utbygging av UMTS, og for å gjøre det mulig å utvikle
tjenester som ikke bare omfatter Fellesskapet, men som
også er felleseuropeiske og verdensomspennende, og
som sikrer størst mulig geografisk dekning, bør det
treffes raske og konkrete tiltak på fellesskapsplan.
Medlemsstatene bør tillate en rask og samordnet
innføring i Fellesskapet av kompatible UMTS-nett og 
-tjenester på grunnlag av prinsippene for det indre
marked og i samsvar med europeiske standarder for
UMTS som, når slike standarder foreligger, er godkjent
eller utarbeidet av Det europeiske standardiserings-
institutt for telekommunikasjoner (ETSI), herunder
særlig en felles åpen og internasjonalt konkurransedyktig
standard for radiogrensesnitt. Avvikende nasjonale lover
og forskrifter vil hemme eller hindre yting av fellesskaps-
dekkende og globale UMTS-tjenester og fri omsetning av
utstyr knyttet til disse tjenestene.

9) For den sektor som omfattes av dette vedtak, får følgende
deler av Fellesskapets regelverk, herunder konkurranse-
reglene, anvendelse: kommisjonsdirektiv 96/2/EF av 16.
januar 1996 om endring av direktiv 90/388/EØF med
hensyn til mobil- og personkommunikasjon(1), kommi-
sjonsdirektiv 96/19/EF av 13. mars 1996 om endring av
direktiv 90/388/EØF med hensyn til innføring av fri
konkurranse på telekommunikasjonsmarkedene(2),
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/13/EF av 10. april
1997 om en felles ramme for generelle tillatelser og
individuelle lisenser for teletjenester(3), europaparla-
ments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 1997 om
samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med henblikk
på å sikre universelle tjenester og samtrafikkevne ved
anvendelse av prinsippene om tilgang til åpne telenett
(ONP)(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 97/66/EF
av 15. desember 1997 om behandling av personopp-
lysninger og vern av privatlivets fred innen tele-
kommunikasjonssektoren(5). Vilkår som i henhold til

direktiv 97/13/EF kan knyttes til UMTS-tillatelser,
berører ikke de tiltak medlemsstatene treffer ut fra
hensynet til allmennhetens interesse som anerkjent i
traktaten, særlig i artikkel 36 og 56, fremfor alt i forhold
til offentlig sikkerhet, herunder etterforskning av
kriminell virksomhet.

10) Operatører som tilbyr UMTS-nett eller yter tjenester via
disse nettene, bør kunne få adgang til markedet uten
unødige hindringer eller uvanlig høye gebyrer, slik at det
kan skapes et dynamisk marked og et bredt tilbud av
konkurransedyktige tjenester.

11) Etter fellesskapsretten, særlig europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/13/EF og kommisjonsdirektiv 96/2/EF,
gjelder følgende: for det første bør individuelle lisenser
begrense seg til opprettelse og/eller drift av UMTS-nett,
for det annet kan antall UMTS-lisenser bare begrenses
når det foreligger en påviselig mangel på kapasitet i
frekvensspekteret, og for det tredje bør lisensene tildeles
på grunnlag av objektive, detaljerte og forholdsmessige
kriterier som ikke medfører forskjellsbehandling, uansett
om den enkelte lisenssøker allerede er operatør av andre
systemer.

12) Lisensene bør tillate, og medlemsstatene stimulere til,
roaming over landegrensene for å sikre at tjenestene er
fellesskapsdekkende og felleseuropeiske. Det bør være et
samarbeid med Den europeiske post- og telekonferanse
(CEPT) via Den europeiske komité for regulerings-
spørsmål på teleområdet (ECTRA) når det gjelder
UMTS. Særlig bør det om nødvendig kunne gis mandater
for innføring av ettstedsbestilling av tjenester.

13) Den mengde frekvensspekter som stilles til rådighet, vil
ha direkte innvirkning på konkurranseintensiteten i
markedet. Det bør derfor tas hensyn til forventet
etterspørsel ved fastsettelsen av den spektermengde som
skal tildeles. Det må tildeles tilstrekkelig med spekter,
som må klargjøres tilstrekkelig tidlig til å stimulere
utviklingen av et bredt og konkurransedyktig tilbud av
mobile multimediatjenester.

14) Den mest effektive måten å foreta frekvenstildeling på er
gjennom Den europeiske radiokommunikasjonskomité
(ERC) innenfor rammen av CEPT. Det bør sørges for at
det om nødvendig treffes egnede regulatoriske tiltak på et
passende tidspunkt, slik at gjennomføringen i Felles-
skapet av ERCs vedtak kan sikres. Medlemsstatene bør
oppfordres til å gi Kommisjonen jevnlig underretning om
gjennomføringen av ERC-tiltakene. Det kan bli
nødvendig med tilleggstiltak fra Fellesskapets side for å
sikre at CEPT-vedtak gjennomføres i medlemsstatene
innen fastsatt tid.

15) Det vil være behov for tilstrekkelig med spekter til å
fremme utviklingen av et marked som tilbyr et bredt
utvalg av konkurransedyktige mobile multimedia-
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tjenester. 30. juni 1997 vedtok ERC beslutning
ERC/DEC/(97)07 om frekvensbånd avsatt for innføring
av UMTS, som trådte i kraft 1. oktober 1997.

16) I denne ERC-beslutningen er frekvensbåndene 1900-
1980 MHz, 2010-2025 MHz og 2110-2170 MHz avsatt
for jordbaserte UMTS-anvendelser, mens satellittbaserte
UMTS-anvendelser har fått tildelt båndene 1980-2010
MHz og 2170-2200 MHz. Det må tildeles tilstrekkelig
med spekter i båndene avsatt av WARC 92 i takt med det
økende behov for dette spekteret før den kommersielle
utbredelsen av UMTS-tjenester begynner. Det kan bli
behov for ytterligere kapasitet med hensyn til frekvens-
spekter om noen år.

17) Fra ITUs side er drøfting av spørsmål vedrørende
frekvensspekteret og regulering i forbindelse med UMTS
samt tilrettelegging for drift av flerbruksterminaler og
global roaming for IMT-2000 satt opp på WRCs neste
dagsorden med sikte på utpeking av ytterligere
frekvensspekter for å imøtekomme etterspørselen i årene
2005-2010. Det bør derfor utarbeides felles europeiske
holdninger som alle berørte parter bør bidra til å fremme
på globalt plan.

18) For at utviklingen av UMTS skal lykkes, er det en
vesentlig forutsetning at det finnes ledig frekvens-
kapasitet, og at pris, dekning og kvalitet er riktig.
Metodene for prisfastsettelse for spekteret bør ikke ha
negativ virkning for konkurransestrukturen i markedet,
de bør ivareta allmennhetens interesse, og de bør sikre
effektiv bruk av spekteret, som er en verdifull ressurs.

19) Det kan bli nødvendig med et særlig samarbeid mellom
operatører for å sørge for dekning i tynt befolkede
områder. Dette vedtak er ikke til hinder for at medlems-
statene pålegger egnede former for nasjonal roaming
mellom operatører som innehar tillatelse på deres
territorium, i den grad dette er nødvendig for å sikre
balansert og ikke-diskriminerende konkurranse.

20) Kommisjonen har framlagt et forslag til europaparla-
ments- og rådsdirektiv om tilknyttet telekommunika-
sjonsutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets
samsvar til erstatning for europaparlaments- og råds-
direktiv 98/13/EF av 12. februar 1998 om teleterminal-
og satellittjordstasjonsutstyr, herunder gjensidig godkjenning
av utstyrets samsvar(1). Egnede harmoniserte standarder
utarbeidet av ETSI og godkjent etter direktiv 98/13/EF
vil sikre fri omsetning av terminalutstyr, herunder utstyr
for UMTS.

21) I rådsdirektiv 87/372/EØF av 25. juni 1987 om avsetting
av frekvensbånd for samordnet innføring av et
felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunika-
sjonssystem i Fellesskapet(2) ble det opprinnelig bestemt
at annengenerasjons digitale mobile kommunikasjons-
systemer skulle fungere i 900 MHz-båndet. DCS-1800
bør anses for å tilhøre GSM-familien og denne andre
generasjonen. Fellesskapet bør bygge videre på den
vellykkede nåværende generasjonen av produkter basert
på digital mobilteknologi, herunder GSM, både i Europa
og i resten av verden, samtidig som det tas hensyn til
samvirkingsevnen mellom UMTS og annengenerasjons-
systemene. Etter fellesskapsretten bør GSM-operatører
og nye aktører i UMTS-markedet likebehandles. UMTS
bør få utvikle seg i et sømløst miljø som blant annet
omfatter full roaming mellom UMTS- og GSM-nett og
mellom jord- og satellittbaserte komponenter i UMTS-
nett, noe som trolig vil gjøre det nødvendig med hybrid-
terminaler som tobånds- og flerfunksjons GSM/UMTS-
terminaler og jordbaserte terminaler/satellitterminaler.

22) Det er viktig at UMTS-nettene sørger for sikker og
pålitelig kommunikasjon og garanterer et høyt sikker-
hetsnivå, herunder beskyttelse mot bruk i bedragerisk
øyemed, og at dette nivået minst er likeverdig med nivået
for annengenerasjons mobilkommunikasjon.

23) UMTS er beregnet på et globalt marked. En felles euro-
peisk UMTS-standard bør vedtas og foreslås som et ledd
i det «IMT-2000-familiekonseptet» som ITU har utviklet
for å øke mulighetene for at UMTS blir tatt i bruk i
markeder utenfor Europa. Fristene ITU har satt, må
derfor overholdes innen Fellesskapet, og det bør tas
hensyn til ITUs endelige tekniske krav.

24) Selv om frivillig anvendelse av standarder fortsatt skal
være hovedregelen, kan det oppstå behov for obliga-
toriske standarder for visse grensesnitt og situasjoner når
dette er nødvendig for å sikre samvirkingsevne og lette
roaming mellom mobilnett og mobiltjenester. Harmoni-
serte standarder vedtas av standardiseringsorganer som
ETSI, noe som forenkler reguleringen.

25) Kommisjonen gav i 1995 ETSI et generelt mandat for
UMTS-standardisering i samsvar med rådsdirektiv
83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsprose-
dyre for standarder og tekniske forskrifter(3) og råds-
vedtak 87/95/EØF av 22. desember 1986 om standardi-
sering på sektorene informasjonsteknologi og tele-
kommunikasjon(4), og vil i framtiden kunne utstede
andre mandater.
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26) Det bør tas hensyn til de sosiale og samfunnsmessige
virkninger av overgangen til et trådløst informasjons-
samfunn. Utviklingen av UMTS og utarbeidingen av
relevante standarder bør samordnes med beslektede
aktiviteter, som for eksempel informasjonssamfunnets
utbredelse i hele Fellesskapet, støtte til opplæring innen
UMTS-relatert teknologi, tilgang for eldre og
funksjonshemmede og forskning med hensyn til mulig
helsefare ved mobilkommunikasjon.

27) Foretak i Fellesskapet bør fullt ut kunne dra fordel av
internasjonale handelsavtaler som avtalene som er inngått
innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon
(WTO), herunder avtalene om tolltariffer som for
eksempel informasjonsteknologiavtalen, samt av
Istanbul-konvensjonen om fjerning av toll på personlige
effekter og yrkesutstyr, og ha reell markedsadgang i
henhold til de særvilkår, herunder nasjonal behandling,
som gjelder for WTOs medlemmer. Kommisjonen kan
treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre
internasjonale avtaler. Disse avtalene må muligens
suppleres med bi- eller multilaterale særavtaler og
forhandlinger som Kommisjonen kan innlede på
grunnlag av mandater fra Rådet.

28) Ved gjennomføringen av dette vedtak bør Kommisjonen
bistås av Lisenskomiteen nedsatt ved direktiv 97/13/EF.
Ved gjennomføringen av dette vedtak bør Kommisjonen,
bistått av nevnte komité, samarbeide nært med de
relevante eksterne organer –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette vedtak er å lette en rask og samordnet
innføring av kompatible UMTS-nett og -tjenester i
Fellesskapet på grunnlag av prinsippene for det indre marked
og i samsvar med etterspørselen i markedet.

Artikkel 2

Definisjon

I dette vedtak menes med «universelt mobilt telekommunika-
sjonssystem (UMTS)», et tredjegenerasjons mobilt og trådløst
kommunikasjonssystem som særlig i langt større grad enn
annengenerasjonssystemer som GSM kan støtte nyskapende
multimediatjenester, og som er i stand til å kombinere bruk av
jord- og satellittbaserte komponenter. Dette systemet skal
minst være i stand til å støtte egenskapene nevnt i vedlegg I.

Artikkel 3

Samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse

1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige
for å muliggjøre, i samsvar med artikkel 1 i direktiv 97/13/EF,
en samordnet, gradvis innføring av UMTS-tjenester på sitt
territorium senest 1. januar 2002, og skal særlig opprette en
ordning for tildeling av UMTS-tillatelser senest 1. januar 2000.

2. Medlemsstater som anmoder om det, skal gis en
ytterligere gjennomføringsfrist på høyst 12 måneder utover
datoene nevnt i nr. 1 for å opprette en ordning for tildeling av
tillatelser og innføring av UMTS-tjenester dersom de kan
begrunne et slikt behov med usedvanlige tekniske
vanskeligheter i forbindelse med de nødvendige tilpasninger
av sin frekvensplan. Anmodningen må være inngitt før 1.
januar 2000. Kommisjonen skal vurdere anmodningene og
treffe en grunngitt beslutning innen tre måneder. De framlagte
opplysninger skal etter anmodning stilles til rådighet for
enhver berørt part, idet det skal tas hensyn til legitime
interesser vedrørende beskyttelse av forretningshemmeligheter
og hemmeligheter av sikkerhetsmessig art.

3. Når medlemsstatene utarbeider og anvender sine
tillatelsesordninger, skal de i samsvar med Fellesskapets
regelverk sikre at det for UMTS

– benyttes frekvensbånd harmonisert av CEPT i samsvar
med framgangsmåten fastsatt i artikkel 5,

– i den grad slike standarder finnes, benyttes europeiske
UMTS-standarder som er godkjent og utviklet av ETSI,
herunder særlig en felles, åpen og internasjonalt
konkurransedyktig standard for radiogrensesnitt.
Medlemsstatene skal sørge for at lisensene tillater
roaming over landegrensene innenfor Fellesskapet.

4. Da det for å oppnå en effektiv utnyttelse av radio-
frekvensene kan være nødvendig å begrense antall UMTS-
systemer som godkjennes i medlemsstatene, skal medlems-
statene, dersom det i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
artikkel 17 i direktiv 97/13/EF og i samråd med CEPT
konstateres at visse potensielle systemtyper er inkompatible,
samordne sine tiltak med sikte på å godkjenne kompatible
typer UMTS-systemer i Fellesskapet.

Artikkel 4

Rettigheter og forpliktelser med hensyn til roaming

1. Medlemsstatene skal oppfordre operatører som tilbyr
UMTS-nett, til seg imellom å framforhandle avtaler om
roaming over landegrensene for å sikre sømløs tjenestedekning
på hele Fellesskapets territorium.
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2. Medlemsstatene kan om nødvendig treffe tiltak i samsvar
med fellesskapsretten for å sikre dekning i tynt befolkede
områder.

Artikkel 5

Samarbeid med CEPT

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 16 i direktiv 97/13/EF gi CEPT/ERC og
CEPT/ECTRA mandat til blant annet å harmonisere bruken av
frekvenser. I mandatene skal det være bestemt hvilke oppgaver
som skal utføres, og hvilken tidsplan som skal følges.

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

3. Ved mandatenes utløp skal det avgjøres, etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 i direktiv 97/13/EF, om
resultatene av det arbeid som er utført i henhold til mandatene,
skal gis anvendelse av Fellesskapet.
4. Dersom Kommisjonen eller en medlemsstat anser at
arbeidet som CEPT/ERC og CEPT/ECTRA har gjort i henhold
til mandatet, ikke utvikler seg tilfredsstillende i forhold til
tidsplanen, kan de, uten hensyn til nr. 3, forelegge saken for
Lisenskomiteen, som skal treffe sin beslutning etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 i direktiv 97/13/EF.

Artikkel 6

Samarbeid med ETSI

Kommisjonen skal, om nødvendig i samarbeid med ETSI,
treffe alle tiltak som er nødvendige for å fremme en felles, åpen
standard for yting, over hele Europa, av kompatible UMTS-
tjenester som svarer til markedets krav, samtidig som den tar
hensyn til behovet for å framlegge for ITU en felles standard
som en mulighet når det gjelder ITUs verdensomfattende
rekommandasjon for IMT-2000.

Artikkel 7

Komité

Ved gjennomføringen av dette vedtak skal Kommisjonen bistås
av Lisenskomiteen nedsatt ved artikkel 14 i direktiv 97/13/EF.

Artikkel 8

Utveksling av opplysninger

1. Kommisjonen skal jevnlig underrette komiteen om
resultatet av samråd med representanter for operatører som
tilbyr telenett eller yter teletjenester, og med representanter for
brukere, forbrukere, produsenter og fagforeninger.

2. Komiteen skal, idet den tar hensyn til Fellesskapets
politikk på telekommunikasjonsområdet, fremme utveksling
av opplysninger mellom medlemsstatene og Kommisjonen om
situasjonen og utviklingen med hensyn til regulatoriske tiltak i
forbindelse med tillatelser til å yte UMTS-tjenester.

Artikkel 9

Internasjonale aspekter

1. Kommisjonen skal treffe alle tiltak som er nødvendige
for å lette innføringen av UMTS-tjenester og for å fremme fri
omsetning av utstyr for UMTS i tredjestater.

2. For dette formål skal Kommisjonen fremme gjennom-
føringen av internasjonale avtaler som berører UMTS, og skal
særlig og om nødvendig framlegge for Rådet forslag om
tildeling av passende mandater for framforhandling av bi- og
multilaterale avtaler med tredjestater og internasjonale
organisasjoner. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert
flertall.
3. Tiltak truffet i henhold til denne artikkel berører ikke
Fellesskapets og medlemsstatenes forpliktelser i henhold til
relevante internasjonale avtaler.

Artikkel 10

Underretning

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

Artikkel 11

Fortrolighet

Bestemmelsene i artikkel 20 i direktiv 97/13/EF får anvendelse
for opplysninger som meddeles i henhold til dette vedtak.

Artikkel 12

Rapport

Kommisjonen skal følge utviklingen på UMTS-området og
innen to år framlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet
om hvordan tiltakene truffet i henhold til dette vedtak har
virket.

Artikkel 13

Gjennomføring

Medlemsstatene skal ved lover eller forskrifter treffe alle de
tiltak som er nødvendige for at tiltakene fastsatt i dette vedtak
eller avtalt i henhold til dette blir gjennomført.
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Artikkel 14

Varighet

Dette vedtak trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende, og skal være i kraft
i fire år fra denne dato.

Artikkel 15

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES W. MOLTERER

President Formann



VEDLEGG I

EGENSKAPER UMTS MÅ KUNNE STØTTE

Systemkapasitet som kreves for å tilgodese forskjellige tjenester

1. Multimediafunksjoner, anvendelser for full og lav mobilitet i forskjellige geografiske miljøer utover
funksjonene i annengenerasjonssystemer som GSM.

2. Effektiv tilgang til Internett, Intranett og andre tjenester basert på internettprotokoller (IP-baserte
tjenester).

3. Talegjengivelse av tilsvarende høy kvalitet som i faste nett.

4. Mulighet for overføring av tjenester på tvers av forskjellige UMTS-miljøer, der dette er relevant (for
eksempel offentlig/privat/næringsliv; faste/mobile nett).

5. Sømløs drift, noe som omfatter full roaming mellom UMTS- og GSM-nett og mellom jord- og
satellittbaserte komponenter i UMTS-nett.

Radiotilgangsnett

– Nye jordbaserte radiogrensesnitt som gir tilgang til alle tjenester, herunder datapakkebaserte tjenester
som støtter asymmetrisk overføring og gir mulighet for valg av båndbredde/dataoverføringshastighet
i harmoniserte frekvensbånd.

– Effektiv utnyttelse av spekteret, herunder bruk av parede og uparede frekvenser.

Basisnett

– Anropsbehandling, tjeneste-, lokaliserings- og mobilitetsstyring, herunder fullstendige roaming-
muligheter basert på videreutvikling av eksisterende basisnettssystemer, for eksempel et videre-
utviklet GSM-basisnett, samtidig som det tas hensyn til konvergensen mellom mobile og faste nett.

VEDLEGG II

TIDSPLAN

Fra februar 1999 fastsettelse av mandater til CEPT vedrørende ytterligere tildeling av frkvensspekter,
herunder tilgang til ytterligere spekter i tillegg til de FPLMTS-bånd som ble avsatt for UMTS av WARC 92.

Fra februar 1999 fastsettelse av mandater til CEPT vedrørende ettstedsbestilling av tjenester der dette er
nødvendig.
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(3) EFT L 102 av 17.4.1999, s. 64.

(4) EFT L 103 av 20.4.1999, s. 5.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 32/98 av 30. april 1998(1).

Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 av 29. mars 1999 om en
kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport
på innlands vannveier(2), kommisjonsforordning (EF) nr.
805/1999 av 16. april 1999 om fastsettelse av visse tiltak for å
gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en
kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport
på innlands vannveier(3) og kommisjonsforordning (EF) nr.
812/1999 av 19. april 1999 om endring av forordning (EØF) nr.
1102/89 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre
rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av
fart på innlands vannveier(4) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 45 (kommisjonsforordning (EØF)
nr. 1102/89) skal nytt strekpunkt lyde:

“– 399 R 0812: Kommisjonsforordning (EF) nr. 812/1999
av 19. april 1999 (EFT L 103 av 20.4.1999, s. 5).”

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 45 (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 1102/89) skal nytt nr. 45a og 45b lyde:

“45a. 399 R 0718: Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 av 29.
mars 1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskaps-
flåtene for å fremme transport på innlands vannveier
(EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1).

45b. 399 R 0805: Kommisjonsforordning (EF) nr. 805/1999
av 16. april 1999 om fastsettelse av visse tiltak for å
gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en
kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme
transport på innlands vannveier (EFT L 102 av
17.4.1999, s. 64).”

Artikkel 3

I avtalens vedlegg XIII blir tidligere nr. 45a (rådsdirektiv
96/75/EF) nr. 45c.

Artikkel 4

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 718/1999, kommisjons-
forordning (EF) nr. 805/1999 og kommisjonsforordning (EF)
nr. 812/1999 på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 25. september 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 6

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 120/1999

av 24. september 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/60/20
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 av 27.
april 1989 om strukturell sanering av fart på innlands
vannveier(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr.
742/98(2), særlig artikkel 6 og 10 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til kommisjonsforordning (EØF) nr. 1102/89 av 27.
april 1989 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre
rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av
fart på innlands vannveier(3), sist endret ved forordning (EF)
nr. 2433/97(4), skal Kommisjonen fastsette nærmere regler for
gjennomføringen av disse handlingsplanene for opphogging.

Med hensyn til tankfartøyer er målet om reduksjon av
overkapasiteten nådd med de disponible økonomiske midler.
Det er ikke lenger grunn til å opprettholde det årlige bidraget
fra næringen for tankfartøyer i 1999. Bidrag for tankfartøyer
oppheves derfor for 1999, og innbetalte bidrag kan
tilbakebetales.

I forordning (EØF) nr. 3690/92(5) ble det i artikkel 6 nr. 6
bokstav a) og b) innført en fast opphoggingsordning basert på
en kvartalsvis liste over søknader om opphoggingsbonus.

For å gjøre det mulig å plassere overskudd fra tiltakene for
strukturell sanering i reservefondet opprettet ved
rådsforordning (EF) nr. 718/1999 av 29. mars 1999 om en
kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport
på innlands vannveier(6), skal innsending av nye søknader om
opphoggingsbonus i henhold til artikkel 6 nr. 6 bokstav a) og
b) stilles i bero til forordning (EØF) nr. 1101/89 opphører å
gjelde. Derfor stilles ordningen med kvartalsvise lister over
søknader om bonus fra opphoggingsfondene fastsatt i artikkel

6 nr. 6 bokstav a) og b) i forordning (EØF) nr. 1102/89, med
senere endringer, i bero til nevnte forordning opphører å gjelde.

Medlemsstatene og Ekspertgruppen for strukturell sanering av
fart på innlands vannveier nedsatt i samsvar med artikkel 12 i
forordning (EØF) nr. 1102/89 er rådspurt om de foreslåtte
endringene –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 1102/89 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 3 skal nytt nr. 4 lyde:

“4. For 1999 skal satsene for de årlige bidragene for
tankfartøyer omhandlet i nr. 1 settes ned til null, og de
årlige bidragene for 1999 for tankfartøyer skal
tilbakebetales av de opphoggingsfondene som disse
fartøyene kommer inn under.”

2) For 1999 oppheves artikkel 6 nr. 6.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. april 1999.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 812/1999

av 19. april 1999

om endring av forordning (EØF) nr. 1102/89 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre
rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 116 av 28.4.1989, s. 25.

(2) EFT L 103 av 3.4.1998, s. 3.

(3) EFT L 116 av 28.4.1989, s. 30.

(4) EFT L 337 av 9.12.1997, s. 10.

(5) EFT L 374 av 22.12.1992, s. 22.

(6) EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EØF) nr. 1101/89(4) ble det innført en
ordning med strukturell sanering av fart på innlands
vannveier for de flåtene som brukes på nettet av sammen-
hengende innlands vannveier i Belgia, Tyskland, Frank-
rike, Luxembourg, Nederland og Østerrike. Målet med
forordningen var å redusere overkapasiteten i flåten som
brukes på innlands vannveier gjennom handlingsplaner
for opphogging av fartøyer, som skulle samordnes på
fellesskapsplan. Forordningen opphører å gjelde 28. april
1999.

2) Blant de ledsagende tiltakene til denne ordningen med
strukturell sanering, som har som formål å unngå at den
nåværende overkapasitet forverres eller at det oppstår ny
overkapasitet, har “gammelt-mot-nytt”-regelen vist seg
uunnværlig når det gjelder å få markedet for transport på
innlands vannveier til å virke på en balansert måte. Denne
regelen vil fortsatt være et vesentlig redskap for å gripe
inn ved en alvorlig forstyrrelse i nevnte marked som

definert i direktiv 96/75 EF(5). Det bør dessuten
forhindres at virkningene av handlingsplanene for
opphogging som har vært gjennomført siden 1990, går
tapt ved at ny kapasitet tas i bruk straks etter at den
nevnte regelen har opphørt å gjelde. Det er derfor
nødvendig å opprettholde “gammelt-mot-nytt”-regelen i
et tidsrom på høyst fire år samtidig som forholdstallene
gradvis settes ned til null, slik at overgangen sikres og
fasen med fellesskapsinngrep i markedet avvikles. Det er
også viktig å beholde “gammelt-mot-nytt”-regelen utover
fireårsperioden som redskap for styring av kapasiteten i
fellesskapsflåtene, men med forholdstallene på null, som
en beredskapsmekanisme som kan tas i bruk igjen bare
ved en alvorlig markedsforstyrrelse som definert i
artikkel 7 i direktiv 96/75/EF.

3) Det er nødvendig å sikre en effektiv kontroll med
framveksten av ny overkapasitet i alle sektorer av
markedet for transport på innlands vannveier. De tiltak
som skal treffes, må altså være generelle og omfatte alle
lastefartøyer samt skyvebåter. Fartøyer som utelukkende
brukes på lukkede nasjonale eller internasjonale
markeder bør unntas fra disse tiltakene, siden de ikke
bidrar til overkapasitet på nettet av sammenhengende
innlands vannveier, og av samme grunn bør det være
mulig å unnta fartøyer med en dødvekt på under 450
tonn. Derimot kan private flåter som utfører transport for
egen regning, ikke unntas fra tiltakene på grunn av den
innflytelsen de har på transportmarkedene.

4) En felles framgangsmåte der medlemsstatene i fellesskap
treffer tiltak med sikte på å nå samme mål, er en
avgjørende forutsetning for å sikre at kapasiteten
reguleres. For dette formål bør opphoggingsfondene som
ble opprettet ved forordning (EØF) nr. 1101/89, opprett-
holdes i de medlemsstatene der det drives fart på innlands
vannveier, men med en ny betegnelse, og disse fondene
bør forvalte “gammelt-mot-nytt”-regelen. Overskudd fra
næringens bidrag til tiltak for strukturell sanering
gjennomført fram til 28. april 1999, bør plasseres i et
reservefond knyttet til de tidligere nevnte fondene.

5) På grunn av de grunnleggende forskjellene mellom
markedene for tørrlasttransport, for transport av flytende
last og for skyvebåter, er det ønskelig at det i hvert enkelt
fond opprettes egne konti for henholdsvis tørrlastskip,
tankfartøyer og skyvebåter.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 718/1999

av 29. mars 1999

om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport 
på innlands vannveier(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 102 av 17.4.1999, s. 64, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 320 av 17.10.1998, s 4 og EFT C 15 av 20.1.1999, s. 15.

(2) Uttalelse avgitt 2. desember 1998 (EFT C 40 av 15.2.1999), s. 47.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 3. desember 1998 (EFT C 398 av
21.12.1998). Rådets felles holdning av 21. desember 1998 (EFT C 55 av
25.2.1999) og europaparlamentsbeslutning av 25. februar 1999 (ennå ikke
offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 116 av 28.4.1989, s. 25. Forordningen sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 742/98 av 2. april 1998 (EFT L 103 av
3.4.1998, s. 3).

(5) Rådsdirektiv 96/75/EF av 19. november 1996 om befraktningsordninger og
fastsettelse av fraktrater i innenlands og internasjonal godstransport på
innlands vannveier i Fellesskapet (EFT L 304 av 27.11.1996, s. 12).
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6) Innenfor rammen av en økonomisk politikk i samsvar
med traktaten ligger ansvaret for å regulere kapasiteten i
første rekke hos sektorens operatører. Kostnadene ved de
tiltak som skal iverksettes, bør derfor bæres av de
foretakene som driver fart på innlands vannveier.
Reguleringen består i å fastlegge vilkårene for å kunne ta
i bruk en viss ny kapasitet uten at adgangen til markedet
blokkeres fullstendig. Vilkårene kan være tidsbegrenset,
deres virkning kan begrenses og tilpasses markeds-
utviklingen på en smidig måte, men forholdstallene må
gradvis settes ned til null innen fire år fra 29. april 1999.
Den reguleringsmekanismen som kalles “gammelt-mot-
nytt”-regelen, bør opprettholdes som beredskapsmeka-
nisme når forholdstallet er kommet ned i null. Særskilte
bidrag i henhold til “gammelt-mot-nytt”-regelen bør
plasseres i reservefondet og brukes til å innvilge
opphoggingsbonus dersom det blir nødvendig å gripe inn
i markedet.

7) Det bør sikres at tiltakene fastsatt i denne forordning og
gjennomføringen av dem ikke fører til eller truer med å
føre til konkurransevridning, særlig ved at enkelte foretak
begunstiges i et slikt omfang at det er i strid med den
felles interesse. For å gi de berørte foretak like
konkurransevilkår, bør samme satser og vilkår legges til
grunn for de særskilte bidragene som skal betales til
fondene for bygging av nye fartøyer og for opphoggings-
bonusene som kan innvilges etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 8 i direktiv 96/75/EF dersom de skulle
vise seg nødvendige ved alvorlige markedsforstyrrelser.

8) Siden de flåtene som brukes til fart på innlands
vannveier, er fellesskapsflåter, bør beslutninger om
forvaltningen av denne kapasitetsreguleringsmekanismen
treffes på fellesskapsplan. Kommisjonen bør få
myndighet til å treffe slike beslutninger og sørge for at de
blir gjennomført samt sikre at konkurransevilkårene
omhandlet i denne forordning opprettholdes. Kommi-
sjonen må ta beslutningene etter samråd med
medlemsstatene og de organisasjonene som representerer
fart på innlands vannveier på fellesskapsplan.

9) Som ledd i en modernisering og omstrukturering av
fellesskapsflåtene som er gunstig for miljø og sikkerhet,
er det ønskelig at det treffes sosiale tiltak for personer
som ønsker å forlate sektoren for fart på innlands
vannveier eller som vil omskoleres til en annen sektor,
samt tiltak for å fremme opprettelsen av foretaksgrupper,
bedre skipsførernes kvalifikasjoner og fremme
fartøyenes tilpasning til den tekniske utvikling –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Den kapasitetspolitikk for fellesskapsflåten som er fastsatt i
denne forordning, skal gjelde for fartøyer for fart på innlands

vannveier som brukes til godstransport på innlands vannveier
mellom to eller flere punkter i medlemsstatene.

I en periode på høyst fire år fra 29. april 1999 skal
kapasitetspolitikken i henhold til denne forordning omfatte
vilkår for å ta i bruk ny kapasitet.

Artikkel 2

1. Denne forordning får anvendelse på lastefartøyer og
skyvebåter som driver transport for en annens eller egen
regning og er registrert i en medlemsstat, eller som ikke er
registrert, men blir drevet av et foretak etablert i en
medlemsstat.

I denne forordning menes med “foretak” enhver fysisk eller
juridisk person som utøver håndverksmessig eller industriell
økonomisk virksomhet.

2. Følgende fartøyer skal ikke omfattes av denne
forordning:

a) fartøyer som utelukkende seiler på innenlandske
vannveier uten forbindelse til andre vannveier i
Fellesskapet,

b) fartøyer som på grunn av sin størrelse ikke kan forlate de
innenlandske vannveier de seiler på, og som ikke kan gå
inn i andre innlands vannveier i Fellesskapet (bundne
fartøyer), forutsatt at disse fartøyene ikke kan komme til
å konkurrere med fartøyer som omfattes av denne
forordning,

c) fartøyer som utelukkende seiler på Donau (med
sideelver) til Kelheim, uten å forlate denne vannveien,

d) skyvebåter med en framdriftskraft som ikke overstiger
300 kW,

e) havgående fartøyer som brukes på innlands vannveier, og
skipslektere som utelukkende brukes til internasjonal
eller innenlandsk transport som omfatter kryssing av en
åpen havstrekning,

f) fartøyer som utelukkende brukes til lagring av varer, dvs.
fartøyer som brukes til lasting og senere lossing av varer
på samme sted,

g) mudringsutstyr som for eksempel mudderlektere og
pongtonger samt flytende konstruksjonsinnretninger,
såfremt dette utstyret ikke brukes til godstransport som
omhandlet i artikkel 1,

h) ferger,

i) fartøyer brukt i offentlig tjeneste til allmennyttige formål.



3. Hver berørt medlemsstat som definert i artikkel 3 nr. 1
kan utelukke sine fartøyer med en dødvekt på under 450 tonn
fra denne forordnings virkeområde. Når en medlemsstat gjør
bruk av denne muligheten, skal den innen seks måneder
meddele dette til Kommisjonen, som skal underrette de andre
medlemsstatene.

Artikkel 3

1. Hver medlemsstat som har innlands vannveier med
forbindelse til en annen medlemsstats innlands vannveier og en
flåte med en tonnasje på mer enn 100 000 tonn, heretter kalt
den “berørte medlemsstat”, skal innenfor rammen av sin
nasjonale lovgivning og med egne administrative midler
opprette et “fond for fart på innlands vannveier”, heretter kalt
“fondet”.

2. Hvert fond skal forvaltes av vedkommende myndigheter
i den berørte medlemsstat. Hver medlemsstat skal knytte de
nasjonale organisasjoner som representerer fart på innlands
vannveier, til denne forvaltningen.

3. Hvert fond skal ha et reservefond som skal omfatte tre
atskilte konti: en for tørrlastskip, en for tankfartøyer og en for
skyvebåter.

Dette reservefondet skal finansieres med

– overskudd fra tiltak for strukturell sanering gjennomført
fram til 28. april 1999 som utelukkende består av
økonomiske bidrag fra næringen,

– de særskilte bidragene omhandlet i artikkel 4,

– de økonomiske midlene som kan stilles til rådighet ved
en alvorlig markedsforstyrrelse som omhandlet i direktiv
96/75/EF.

4. Reservefondet kan brukes i forbindelse med egnede tiltak
som omhandlet i artikkel 7 i direktiv 96/75/EF, og særlig i
forbindelse med saneringstiltak iverksatt på fellesskapsplan
etter de nærmere regler fastsatt i nr. 6 og i artikkel 6 i denne
forordning.

5. Reservefondet kan brukes i forbindelse med tiltak som
omhandlet i artikkel 8 dersom organisasjoner som
representerer fart på innlands vannveier enstemmig anmoder
om det. I slike tilfeller skal tiltakene inngå i et tiltaksområde på
fellesskapsplan.

6. Det skal være økonomisk solidaritet mellom fondene
med hensyn til de atskilte kontiene omhandlet i nr. 3 første
ledd. Den skal gjelde for alle kostnader og alle fondsmidler
omhandlet i nr. 3 annet ledd for å sikre likebehandling av alle
transportører som er omfattet av denne forordning, uansett
hvilket fond fartøyet hører inn under.

7. De berørte medlemsstatene skal fortsette å forvalte
fondet omhandlet i artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 1101/89
inntil det nye fondet omhandlet i nr. 1 er opprettet.

Artikkel 4

1. Fartøyer som omfattes av denne forordning, og som
enten er nybygd, importert fra en tredjestat eller forlater
vannveiene omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bokstav a), b) eller c),
kan tas i bruk på det vilkår (kalt “gammelt-mot-nytt”-regelen)
at eieren av fartøyet som skal tas i bruk

– enten hogger opp, uten å motta opphoggingsbonus, en
tonnasje beregnet etter et forhold, kalt “forholdstallet”,
mellom gammel og ny tonnasje, som fastsettes av
Kommisjonen,

– eller betaler inn til det fondet som det nye fartøyet hører
inn under, eller som eieren har valgt i samsvar med
artikkel 5 nr. 2, et særskilt bidrag på et beløp fastsatt ut
fra nevnte forholdstall, eller, dersom eieren hogger opp
en tonnasje som er mindre enn det som kreves etter
nevnte forholdstall, betaler inn differansen mellom det
nye fartøyets tonnasje og den tonnasjen som er hogd opp.

2. Forholdstallet kan fastsettes på ulikt nivå for hver enkelt
markedssektor, dvs. tørrlastskip, tankfartøyer og skyvebåter.

Forholdstallet skal settes ned fortløpende slik at det snarest
mulig og i regelmessige etapper reduseres til null senest 29.
april 2003.

Så snart forholdstallet er fastsatt til null, skal ordningen gå over
til å være en beredskapsmekanisme som kan tas i bruk igjen
bare ved en alvorlig markedsforstyrrelse som omhandlet i
artikkel 6.

3. Fartøyets eier kan velge å betale det særskilte bidraget
eller hogge opp gammel tonnasje

– enten når det plasseres en bindende ordre på bygging av
det nye fartøyet, eller når det søkes om importtillatelse,
forutsatt at fartøyet tas i bruk innen de neste tolv
månedene,

– eller når det nye eller importerte fartøyet faktisk tas i
bruk.

Valg av tidspunkt må opplyses når ordren plasseres eller når
det søkes om importtillatelse for fartøyet.

Fartøyet som er tilbudt til opphogging som kompensasjons-
tonnasje, må være opphogd før det nye fartøyet tas i bruk.

Dersom eieren av fartøyet som skal tas i bruk, har hogd opp
mer tonnasje enn nødvendig, gis det ikke økonomisk
kompensasjon for den overskytende tonnasjen.
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Enhver berørt medlemsstat kan tillate at fartøyer som er trukket
helt tilbake fra markedet for å brukes til andre formål enn
godstransport, for eksempel til humanitære formål eller som
museum, fartøyer som skal sendes til utviklingsland utenfor
det europeiske kontinent, eller fartøyer som er stilt til rådighet
for ideelle organisasjoner, brukes som kompensasjonstonnasje,
dvs. at de behandles som om de var blitt opphogd. Den skal
meddele denne brukstillatelsen til Kommisjonen, som skal
underrette de andre berørte medlemsstatene.

4. For skyvebåter skal begrepet tonnasje erstattes av
begrepet framdriftskraft.

5. Vilkårene i nr. 1 får også anvendelse på
kapasitetsøkninger som skyldes forlengelser av fartøyer og
skifte av motor i skyvebåter.

6. Etter samråd med medlemsstatene og organisasjoner som
representerer fart på innlands vannveier på fellesskapsplan,
kan Kommisjonen unnta spesialfartøyer fra virkeområdet for
nr. 1.

Spesialfartøyene må teknisk sett være spesialkonstruert for
transport av en bestemt varetype og være teknisk uegnet til
transport av andre varer, den særlige varetypen må ikke kunne
transporteres av fartøyer uten særlige tekniske innretninger, og
fartøyenes eiere må skriftlig forplikte seg til ikke å transportere
andre varer på sine fartøyer så lenge “gammelt-mot-nytt”-
regelen gjelder.

Artikkel 5

1. For fartøyer registrert i en av de berørte medlemsstater
skal det særskilte bidraget betales inn til fondet i den
medlemsstat der fartøyet er registrert. For fartøyer som ikke er
registrert, og som blir drevet av et foretak etablert i en av de
berørte medlemsstater, skal det særskilte bidraget betales inn til
fondet i den medlemsstat der foretaket er etablert.

2. For fartøyer registrert i en annen medlemsstat enn en
berørt medlemsstat, og for fartøyer som ikke er registrert, og
som blir drevet av et foretak etablert i en annen medlemsstat
enn en berørt medlemsstat, skal det særskilte bidraget betales
inn til et av de fondene som er opprettet i de berørte
medlemsstater etter valg av fartøyets eier.

Artikkel 6

Ved en alvorlig markedsforstyrrelse som definert i artikkel 7 i
direktiv 96/75/EF kan Kommisjonen – etter anmodning fra en
medlemsstat, etter uttalelse fra komiteen omhandlet i artikkel 8
i nevnte direktiv og etter framgangsmåten som er fastsatt der –
sette “gammelt-mot-nytt”-regelen i kraft igjen for et begrenset
tidsrom, i samsvar med artikkel 7 i nevnte direktiv, eventuelt
ledsaget av tiltak for strukturell sanering.

I forbindelse med disse tiltakene for strukturell sanering kan
eieren av et fartøy omhandlet i artikkel 2 nr. 1 som hogger opp

et fartøy, dvs. hogger fartøyets skrog fullstendig opp eller, for
skyvebåter, ødelegger skrog og motor, motta en
opphoggingsbonus fra det fond fartøyet hører inn under, og
innenfor rammen av de tilgjengelige økonomiske midler, etter
en sats fastsatt av Kommisjonen på de vilkår som er fastsatt i
artikkel 7.

Denne bonusen kan likevel utbetales for et fartøy bare dersom
eieren kan bevise at det er en del av den aktive flåte, dvs.

– at fartøyet er i god stand, og

– at eieren kan framlegge enten gyldig sjødyktighetsbevis
og kalibreringssertifikat eller tillatelse til å utføre innen-
landsk transport, utstedt av vedkommende myndighet i
en av de berørte medlemsstater, og

– at fartøyet har foretatt minst ti reiser i løpet av de siste 24
månedene før søknaden om opphoggingsbonus ble
inngitt. Med begrepet “reise” menes et forretningsmessig
transportoppdrag over en avstand som er vanlig for trans-
port av varer av samme art (over 50 kilometer) og med et
lastevolum som står i rimelig forhold til fartøyets
lastekapasitet (minst 70 prosent).

Det skal verken tildeles eller utbetales bonus for fartøyer som
etter havari eller annen skade ikke lenger kan repareres, eller
dersom reparasjonskostnadene overstiger bonusbeløpet.

Dersom vedkommende myndigheter har begrunnet mistanke
om at et fartøy det er søkt om opphoggingsbonus for, ikke er i
god stand, kan de be et sakkyndig organ om å attestere at
vedkommende fartøy er i god nok teknisk stand til å brukes til
transport. Søknaden om opphoggingsbonus skal avslås dersom
fartøyet ikke oppfyller dette krav.

Artikkel 7

1. Etter samråd med medlemsstatene og organisasjoner som
representerer fart på innlands vannveier på fellesskapsplan,
skal Kommisjonen fastsette særskilt for henholdsvis
tørrlastskip, tankfartøyer og skyvebåter:

– forholdstallet for “gammelt-mot-nytt”-regelen for
fartøyer omhandlet i artikkel 2,

– satsene for de særskilte bidragene,

– utbetalingstidsrom, tildelingsvilkår og satser for
opphoggingsbonusene omhandlet i artikkel 6,

– justeringsfaktorene (tilsvarende tonnasje) for de
forskjellige typer og kategorier av fartøyer for fart på
innlands vannveier.

2. De særskilte bidragene og opphoggingsbonusene skal
uttrykkes i euro. Satsene skal være de samme for alle fondene.
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3. De særskilte bidragene og opphoggingsbonusene skal
beregnes i forhold til dødvekttonnasjen for lastefartøyer, og i
forhold til framdriftskraften for skyvebåter.

4. Etter samråd med medlemsstatene og organisasjonene
som representerer fart på innlands vannveier på
fellesskapsplan, skal Kommisjonen fastsette nærmere regler
for den økonomiske solidariteten omhandlet i artikkel 3 nr. 6.

5. Når Kommisjonen gjør disse vedtak, skal den også ta
hensyn til resultatene av observasjoner av transportmarkedene
i Fellesskapet og den forventede utvikling, samt til behovet for
å unngå konkurransevridning i et omfang som er i strid med
den felles interesse. For å bidra til markedsobservasjonene skal
eiere av fartøyer som er under bygging eller importert,
underrette fondene seks måneder før disse fartøyene tas i bruk.

Artikkel 8

Med forbehold for artikkel 3 nr. 5 kan medlemsstatene treffe
tiltak med sikte på blant annet:

– å gjøre det lettere for transportører på innlands vannveier
som forlater yrket, å bli førtidspensjonert eller å omstille
seg til annen økonomisk virksomhet,

– å tilrettelegge yrkesopplærings- eller omskoleringstiltak
for arbeidstakere som forlater yrket,

– å oppmuntre eiere som driver eget fartøy til å organisere
seg i yrkessammenslutninger,

– å fremme teknisk tilpasning av fartøyene for å bedre
arbeidsforholdene og bidra til at de tekniske
sikkerhetskravene oppfylles,

– å bedre skipsførernes kvalifikasjoner for å sikre yrkets
utvikling og framtid.

Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige
for å gjennomføre denne forordning og underrette
Kommisjonen om dem.

Tiltakene skal blant annet omfatte et permanent og effektivt
tilsyn med at foretakenes plikter i henhold til denne forordning
og de nasjonale bestemmelser som vedtas for å kunne
gjennomføre den overholdes, samt egnede sanksjoner i tilfelle
overtredelse.

2. Medlemsstatene skal hvert år oversende Kommisjonen
alle relevante opplysninger om hvilke resultater “gammelt-
mot-nytt”-regelen har gitt, om fondenes økonomiske stilling og
om reservefondene.

3. Kommisjonen skal treffe de beslutninger som tilkommer
den i henhold til artikkel 7.

4. Kommisjonen skal sørge for at fondene anvender denne
forordning på en ensartet måte og sikre at de samordnes.

Artikkel 10

Denne forordning trer i kraft 29. april 1999.

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

Utferdiget i Brussel, 29. mars 1999.

For Rådet

F. MÜNTEFERING

Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 718/1999 av 
29. mars 1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene
for å fremme transport på innlands vannveier(1), særlig artikkel
9 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 7 i forordning (EF) nr. 718/1999 skal
Kommisjonen fastsette nærmere regler for gjennomføringen av
kapasitetspolitikken for fellesskapsflåtene omhandlet i nevnte
forordning.

Satsene for de særskilte bidragene og den tilsvarende tonnasje
fastsatt i kommisjonsforordning (EØF) nr. 1102/89(2), sist
endret ved forordning (EF) nr. 241/97(3), og kommisjons-
forordning (EF) nr. 241/97 bør opprettholdes, siden de har vist
seg å være effektive.

Nivået for de forskjellige forholdstallene omhandlet i artikkel
4 i forordning (EF) nr. 718/1999 bør tilpasses for å ta hensyn
til den økonomiske utvikling i de forskjellige sektorer, i
samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 2812/94(4) når
det gjelder tankfartøyer, med kommisjonsforordning (EF) nr.
2310/96(5) når det gjelder skyvebåter og med kommisjons-
forordning (EF) nr. 742/98(6) når det gjelder tørrlastskip.

For å sikre den økonomiske solidariteten mellom fondene for
fart på innlands vannveier, bør Kommisjonen i begynnelsen av
hvert år i samarbeid med de forskjellige fondsmyndighetene
bokføre de disponible midler i reservefondene og utligne
kontiene i tilfelle nye saneringstiltak.

De berørte medlemsstater og organisasjonene som represen-
terer fart på innlands vannveier på fellesskapsplan, er blitt
rådspurt om tiltakene fastsatt i denne forordning –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I denne forordning fastsettes satsen for de særskilte bidragene
omhandlet i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 718/1999 og nivået
for “gammelt-mot-nytt”-regelens forholdstall, samt nærmere
regler for gjennomføringen av kapasitetspolitikken for
fellesskapsflåtene.

SÆRSKILTE BIDRAG

Artikkel 2

1. Det særskilte bidraget for de forskjellige fartøytyper og 
-kategorier skal ligge innenfor et intervall mellom 70 % og 
115 % av følgende satser:

– Tørrlastskip:

– lektere med egen framdrift: 120 euro per tonn

– skyvelektere: 60 euro per tonn

– slepelektere: 43 euro per tonn.

– Tankfartøyer:

– lektere med egen framdrift: 216 euro per tonn

– skyvelektere: 108 euro per tonn

– slepelektere: 39 euro per tonn.

– Skyvebåter:

180 euro/kilowatt med en lineær økning til 240
euro/kilowatt for en framdriftskraft lik eller over 1 000
kW.

2. – For fartøyer med en dødvekt på under 450 tonn skal de
høyeste satsene for de særskilte bidragene nevnt i
artikkel 1 reduseres med 30 %.

– For fartøyer med en dødvekt på mellom 650 og 450
tonn skal de høyeste satsene for de særskilte bidragene

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 805/1999

av 16. april 1999

om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en
kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport på innlands vannveier(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 103 av 20.4.1999, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1.

(2) EFT L 116 av 28.4.1989, s. 30.

(3) EFT L 40 av 11.2.1997, s. 11.

(4) EFT L 298 av 19.11.1994, s. 22.

(5) EFT L 313 av 3.12.1996, s. 8.

(6) EFT L 103 av 3.4.1998, s. 3.



reduseres med 0,15 % for hvert tonn fartøyets dødvekt
er under 650 tonn.

– For fartøyer med en dødvekt på mellom 650 og 1 650
tonn skal den høyeste satsen for de særskilte bidragene
økes lineært fra 100 % til 115 %. For fartøyer med en
dødvekt på over 1 650 tonn skal de høyeste satsene for
de særskilte bidragene på 115 % opprettholdes.

3. De særskilte bidragene i euro skal omregnes til
vedkommende fonds nasjonale valuta etter omregningskursene
mellom euroen og valutaene i de medlemsstatene som innfører
euroen som fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 2866/98(1).

TILSVARENDE TONNASJE

Artikkel 3

1. Når en eier tar i bruk et fartøy nevnt i artikkel 4 i
forordning (EF) nr. 718/1999 og tilbyr å hogge opp tonnasje fra
en annen type fartøy på innlands vannveier, skal den
tilsvarende tonnasje innenfor hver av de to fartøyssektorene
nedenfor fastsettes ut fra følgende justeringsfaktorer:

– Tørrlastskip:

– lektere med egen framdrift på over 650 tonn: 1,00

– skyvelektere på over 650 tonn: 0,50

– slepelektere på over 650 tonn: 0,36.

– Tankfartøyer:

– lektere med egen framdrift på over 650 tonn: 1,00

– skyvelektere på over 650 tonn: 0,50

– slepelektere på over 650 tonn: 0,18.

2. For fartøyer med en dødvekt på under 450 tonn skal
faktorene nevnt i nr. 1 reduseres med 30 %. For fartøyer med
en dødvekt på mellom 650 og 450 tonn skal disse faktorene
reduseres med 0,15 % for hvert tonn fartøyets dødvekt er under
650 tonn. For fartøyer med en dødvekt på mellom 650 og 1 650
tonn skal faktorene økes lineært fra 100 % til 115 %.

“GAMMELT-MOT-NYTT”-REGELENS FORHOLDSTALL

Artikkel 4

Fra 29. april 1999 kan fartøyer tas i bruk bare på det vilkår som
er fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 718/1999:

1) For tørrlastskip skal forholdstallet (forholdet mellom

gammel og ny tonnasje) fastsettes til 1:1.

2) For tankfartøyer skal forholdstallet fastsettes til 1,30:1.

3) For skyvebåter skal forholdstallet fastsettes til 0,75:1.

ØKONOMISK SOLIDARITET

Artikkel 5

1. Med sikte på å bokføre de disponible midler i reserve-
fondet eller å få til den økonomiske solidaritet mellom
kontiene i de ulike fond nevnt i artikkel 3 nr. 6 i forordning
(EF) nr. 718/1999, skal hvert fond ved årets begynnelse
oversende Kommisjonen følgende opplysninger:

– fondets inntekter i det foregående år, forutsatt at disse
inntektene er beregnet på utbetaling av opphoggings-
bonus eller tiltak i samsvar med artikkel 8 i forordning
(EF) nr. 718/1999 (Rdn),

– de økonomiske forpliktelser fondet har inngått i det
foregående år i forbindelse med opphoggingsbonus eller
tiltak i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr.
718/1999 (Pn),

– fondets overskudd per 1. januar i det foregående år av
inntekter beregnet på utbetaling av opphoggingsbonus
eller tiltak i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr.
718/1999 (Sn).

2. Kommisjonen skal i samarbeid med fondsmyndighetene
og på grunnlag av opplysningene nevnt i nr. 1 fastsette

– de samlede økonomiske forpliktelser fondet har inngått i
det foregående år i forbindelse med opphoggingsbonus
eller tiltak i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr.
718/1999 (Pt),

– samlede inntekter for alle fond i det foregående år (Rdt),

– samlet overskudd for alle fond per 1. januar i det
foregående år (St),

– de justerte årlige økonomiske forpliktelsene (Pnn) for
hvert fond, beregnet etter formelen:

PtPnn = –––––––– x (Rdn + Sn)(Rdt + St)

– differansen mellom årlige økonomiske forpliktelser (Pn) og
justerte årlige økonomiske forpliktelser (Pnn) for hvert fond,

– de beløp hvert fond med årlige økonomiske forpliktelser
under de justerte årlige økonomiske forpliktelser (Pn < Pnn),
skal overføre til fond med årlige økonomiske forpliktelser
over de justerte årlige økonomiske forpliktelser (Pn > Pnn).
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3. Alle de berørte fond skal overføre beløpene nevnt i nr. 2 sjette strekpunkt til de andre fondene innen
1. mars i det aktuelle år.

SAMRÅD

Artikkel 6

I alle spørsmål som angår kapasitetspolitikken for fellesskapsflåtene og endringer i denne forordning, skal
Kommisjonen innhente uttalelse fra en gruppe sammensatt av sakkyndige fra de næringsorganisasjoner
som representerer fart på innlands vannveier på fellesskapsplan og fra de berørte medlemsstatene. Denne
gruppen skal kalles “Ekspertgruppen for kapasitetspolitikk og -utvikling av fellesskapsflåtene”.

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 7

Denne forordning trer i kraft 29. april 1999.

Forordning (EØF) nr. 1102/89 oppheves på ikrafttredelsesdatoen for denne forordning.

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

Utferdiget i Brussel, 16. april 1999.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 297 av 18.11.1999, s. 56, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av

18.11.1999, s. 97.

(2) EFT L 166 av 11.6.1998, s. 51.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIX er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 122/98 av 18. desember 1998(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/27/EF av 19. mai 1998
om nedlegging av forbod med omsyn til vern av
forbrukarinteresser(2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIX etter nr. 7c (europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/5/EF) skal nytt nr. 7d lyde:

“7d. 398 L 0027: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/27/EF
av 19. mai 1998 om nedlegging av forbod med omsyn til
vern av forbrukarinteresser (EFT L 166 av 11.6.1998, s.
51)”.

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/27/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 25. september 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 121/1999

av 24. september 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)

Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 100 A,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 B i
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I visse direktiv, som er oppførde i lista i vedlegget til
dette direktivet, er det fastsett reglar for vern av
forbrukarinteressene.

2) Dei ordningane som finst i dag, både på nasjonalt plan og
på fellesskapsplan, for å sikre at desse direktiva vert
stetta, gjer det ikkje alltid mogleg snøgt nok å stanse brot
som er skadelege for dei kollektive forbrukarinteressene.
Kollektive interesser tyder interesser som ikkje er ei
akkumulering av interessene til einskildpersonar som har
lidd urett ved eit brot. Dette rører ikkje ved individuelle
saker som vert reiste av einskildpersonar som har lidd
urett ved eit brot.

3) Når det gjeld målet om å stanse praksis som er ulovleg i
medhald av gjeldande nasjonale føresegner, kan dei
nasjonale tiltaka som skal innarbeide dei førnemnde
direktiva, verte mindre effektive dersom slik praksis får
følgjer i ein annan medlemsstat enn der han har opphavet
sitt; dette gjeld òg for vernetiltak som går lenger enn det
som krevst i desse direktiva, på det vilkåret at desse
vernetiltaka er i samsvar med traktaten og tillatne i
medhald av desse direktiva.

4) Desse vanskane kan vere skadelege for verkemåten til
den indre marknaden, og føre til at det er tilstrekkeleg å
flytte opphavsstaden til ein ulovleg praksis til ein annan
stat for å unngå alle former for rettshevding. Dette utgjer
ei konkurransevriding.

5) Desse vanskane er av ei slik art at dei kan svekkje tilliten
blant forbrukarane til den indre marknaden, og avgrense
verkeområdet til dei organisasjonane som representerer
dei kollektive forbrukarinteressene, eller til uavhengige
offentlege organ som er ansvarlege for å verne dei
kollektive interessene til forbrukarar som har lidd urett
som følgje av ein praksis som bryt med fellesskapsretten.

6) Slik praksis kryssar ofte grensene mellom medlems-
statane. For å få slutt på den førnemnde ulovlege
praksisen, utan omsyn til kva stat han har fått følgjer for,
er det tvingande naudsynt med ei viss tilnærming av dei
nasjonale føresegnene til medlemsstatane. Når det gjeld
jurisdiksjonskompetansen, vil det planlagde tiltaket ikkje
røre ved reglane i den internasjonale privatretten eller ved
dei konvensjonane som gjeld mellom medlemsstatane,
samstundes som det vert teke omsyn til dei allmenne
pliktene til medlemsstatane som følgjer av traktaten, særleg
dei som gjeld verkemåten til den indre marknaden.

7) Målet for det planlagde tiltaket kan berre nåast av
Fellesskapet. Difor ligg det på Fellesskapet å handle.

8) I artikkel 3 B tredje leddet i traktaten er det fastsett at
Fellesskapet ikkje skal gå lenger enn det som er naudsynt
for å nå måla i traktaten. I samsvar med denne føresegna
er det viktig at det i størst mogleg grad vert teke omsyn
til eigenarten til dei nasjonale rettsskipnadene ved å gje
medlemsstatane høve til å velje mellom ulike løysingar
med jamgode verknader. Domstolar eller forvaltings-
styresmakter med kompetanse til å ta avgjerd i dei sakene
som er nemnde i artikkel 2 i dette direktivet, bør ha rett
til å granske verknadene av tidlegare avgjerder.

9) Ei av desse løysingane bør gå ut på å leggje utøvinga av
den retten til å reise sak som er nemnd i dette direktivet,
til eitt eller fleire uavhengige offentlege organ med
særleg ansvar for vern av kollektive forbrukarinteresser.
Ei anna løysing bør gå ut på å fastsetje at denne retten
skal utøvast av organ som har som mål å verne dei
kollektive forbrukarinteressene, i samsvar med dei
kriteria som er fastsette i nasjonal lovgjeving.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/27/EF

av 19. mai 1998

om nedlegging av forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 166 av 11.6.1998, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF C 107 av 13.4.1996, s. 3. TEF C 80 av 13.3.1997, s. 10.

(2) TEF C 30 av 30.1.1997, s. 112.

(3) Europaparlamentsfråsegn av 14. november 1996 (TEF C 362 av 2.12.1996,
s. 236), felles haldning frå Rådet av 30. oktober 1997 (TEF C 389 av 22.12
1997, s. 51) og europaparlamentsavgjerd av 12. mars 1998 (TEF C 104 av
6.4.1998). Rådsavgjerd av 23. april 1998. 



10) Medlemsstatane bør kunne velje ei av desse løysingane
eller nytte begge to når dei på nasjonalt plan skal peike ut
dei organa og/eller organisajonane som er godkjende for
føremåla med dette direktivet.

11) Når det gjeld brot som vert gjorde innanfor Fellesskapet,
skal prinsippet om innbyrdes godkjenning gjelde for
desse organa og/eller organisasjonane. Etter oppmoding
frå dei nasjonale institusjonane bør medlemsstatane gje
Kommisjonen melding om namnet på og føremålet med
dei nasjonale institusjonane deira som har kompetanse til
å reise sak i sitt eige land i samsvar med føresegnene i
dette direktivet.

12) Det ligg på Kommisjonen å syte for at det vert
offentleggjort ei liste over desse godkjende institusjonane
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Ein godkjend
institusjon vert rekna for å ha rett til å reise sak dersom
namnet hans står i denne lista, så lenge det ikkje er
offentleggjort noka fråsegn om det motsette.

13) Medlemsstatane bør kunne krevje at den parten som aktar
å reise sak med påstand om forbod, tek initiativ til å halde
samråd på førehand, slik at den innklaga får høve til å
stanse det omstridde brotet. Medlemsstatane bør kunne
krevje at eit uavhengig offentleg organ som dei har peika
ut, tek del i eit slikt samråd på førehand.

14) Dersom medlemsstatane har fastsett at det skal haldast
samråd på førehand, bør det fastsetjast ein frist på to
veker etter at oppmodinga om å halde samråd er
motteken, og dersom det ikkje er vorte slutt på brotet
innan denne fristen går ut, har klagaren rett til å leggje
fram saka si for den rette domstolen eller
forvaltingsstyresmakta utan fleire utsetjingar.

15) Kommisjonen bør leggje fram ein rapport om gjennom-
føringa av dette direktivet, særleg om verkeområdet til
direktivet og om samrådet som er halde på førehand.

16) Bruken av dette direktivet bør ikkje røre ved bruken av
konkurransereglane til Fellesskapet –

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Verkeområde

1. Føremålet med dette direktivet er å få i stand ei
tilnærming av lovene og forskriftene til medlemsstatane med
omsyn til nedlegging av forbod slik det er nemnt i artikkel 2,
med sikte på å verne kollektive forbrukarinteresser slik det er
fastsett i dei direktiva som er oppførde i vedlegget, for å sikre
at den indre marknaden verkar tilfredsstillande.

2. I dette direktivet tyder brot alle handlingar som er i strid
med dei direktiva som er oppførde i vedlegget, slik dei er
innarbeidde i den nasjonale rettsskipnaden til medlemsstatane,
og som skadar dei kollektive interessene som er nemnde i nr. 1.

Artikkel 2

Nedlegging av forbod

1. Medlemsstatane skal peike ut dei domstolane eller
forvaltingsstyresmaktene som har kompetanse til å ta avgjerder
i saker som er reiste av godkjende institusjonar i medhald av
artikkel 3, med sikte på

a) å stanse eller forby alle brot så snøgt som mogleg ved å
nytte hastesakshandsaming der det er føremålstenleg,

b) å setje i verk eventuelle tiltak som offentleggjering av
heile eller delar av avgjerda i ei høveleg form, og/eller
offentleggjering av ei retting med sikte på å hindre at
verknadene av brotet held fram,

c) i den grad retten i den aktuelle medlemsstaten tillèt det, å
påleggje den innklaga, dersom han tapar saka, å betale
ein fast sum for kvar dag etter at fristen har gått ut, eller
ein annan sum som er fastsett i nasjonal lovgjeving, til
statskassa eller til ein annan føremonshavar som er peika
ut eller fastsett i den nasjonale lovgjevinga, dersom han
ikkje rettar seg etter avgjerda innan den fristen som er
fastsett av domstolane eller forvaltingsstyresmaktene for
å sikre at avgjerdene vert etterlevde.

2. Dette direktivet skal ikkje røre ved reglane i den
internasjonale privatretten med omsyn til val av lovgjeving,
som vanlegvis vil innebere å nytte anten lovgjevinga i
medlemsstaten der brotet fann stad, eller lovgjevinga i
medlemsstaten der brotet har verknader.

Artikkel 3

Institusjonar som kan reise sak

I dette direktivet tyder «godkjend institusjon» alle organ eller
organisasjonar som er tilbørleg skipa i samsvar med
lovgjevinga i ein medlemsstat, og som har ei rettkomen
interesse av å sikre at dei føresegnene som er nemnde i artikkel
1, vert stetta, og omfattar særleg

a) eitt eller fleire uavhengige offentlege organ som har fått
eit særskilt ansvar for å verne dei interessene som er
nemnde i artikkel 1, i dei medlemsstatane det finst slike
organ, og/eller

b) organisasjonar som har som mål å verne dei interessene
som er nemnde i artikkel 1, i samsvar med dei kriteria
som er fastsette i nasjonal lovgjeving.
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Artikkel 4

Brot innanfor Fellesskapet

1. Kvar medlemsstat skal gjere dei tiltaka som er naudsynte
for å sikre at ein godkjend institusjon i ein annan medlemsstat,
ved å leggje fram den lista som er fastsett i nr. 3, kan bringe inn
for den domstolen eller forvaltingsstyresmakta som er nemnd i
artikkel 2, eit brot som er gjort i den førstnemnde medlems-
staten når dei interessene som er verna av denne godkjende
institusjonen, har lidd skade som følgje av brotet. Domstolane
eller forvaltingsstyresmaktene skal godta denne lista som prov
på retten som den godkjende institusjonen har til å reise sak,
utan at det rører ved retten deira til å granske om det ut i frå
føremålet med den godkjende institusjonen er rimeleg at han
reiser sak i eit særskilt tilfelle.

2. Når det gjeld brot innanfor Fellesskapet, skal medlems-
statane, etter oppmoding frå dei godkjende institusjonane sine
og utan at det rører ved dei rettane som andre institusjonar har
i samsvar med nasjonal lovgjeving, melde frå til Kommisjonen
at desse institusjonane har kompetanse til å reise sak i medhald
av artikkel 2. Medlemsstatane skal gje Kommisjonen melding
om namnet på og føremålet med desse godkjende institu-
sjonane.

3. Kommisjonen skal utarbeide ei liste over dei godkjende
institusjonane som er nemnde i nr. 2, der òg føremålet deira er
oppført. Denne lista skal offentleggjerast i Tidend for Dei
europeiske fellesskapa; eventuelle endringar i lista skal
offentleggjerast straks, og ei ajourførd liste skal offentleg-
gjerast kvar sjette månad.

Artikkel 5

Samråd på førehand

1. Medlemsstatane kan innføre eller halde ved lag
føresegner om at den parten som har sett seg føre å leggje ned
forbod, ikkje kan gjere dette før han har prøvd å få slutt på
brotet, i samråd anten med den innklaga eller med både den
innklaga og ein godkjend institusjon slik det er definert i
artikkel 3 bokstav a), i den medlemsstaten der det vert reist sak
om nedlegging av forbod. Medlemsstaten skal sjølv avgjere
om den parten som har sett seg føre å reise sak med påstand om
forbod, må rådføre seg med den godkjende institusjonen.
Dersom det ikkje vert slutt på brotet innan to veker etter at
oppmodinga om å halde samråd er motteken, kan den parten
som det gjeld, reise sak med påstand om forbod utan fleire
utsetjingar.

2. Kommisjonen skal få melding om dei reglane om samråd
på førehand som medlemsstatane vedtek, og reglane skal
offentleggjerast i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 6

Rapportar

1. Kvart tredje år, og første gongen seinast fem år etter at
dette direktivet har teke til å gjelde, skal Kommisjonen leggje
fram for Europaparlamentet og Rådet ein rapport om
gjennomføringa av dette direktivet.

2. I den første rapporten skal Kommisjonen særleg granske

– verkeområdet til dette direktivet med omsyn til vern av
dei kollektive interessene til personar som driv verksemd
innan handel, industri, handverk eller i frie yrke,

– verkeområdet til dette direktivet slik det er fastsett i dei
direktiva som er oppførde i vedlegget,

– om spørsmålet om samråd på førehand, som er fastsett i
artikkel 5, har medverka til eit meir effektivt forbrukar-
vern.

Dersom det er føremålstenleg, skal framlegg om endringar til
dette direktivet leggjast ved denne rapporten.

Artikkel 7

Føresegner som sikrar større handlefridom

Dette direktivet skal ikkje hindre medlemsstatane i å vedta
eller halde ved lag føresegner som på nasjonalt plan tek sikte
på å sikre større handlefridom for godkjende institusjonar og
for alle andre personar som dette kjem ved.

Artikkel 8

Gjennomføring

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan 30
månader etter at det har teke til å gjelde. Dei skal straks melde
frå til Kommisjonen om dette.

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

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.
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Artikkel 9

Iverksetjing

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 10

Adressatar

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. mai 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES G. BROWN

President Formann
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(*) Dei direktiva som er nemnde i nr. 1, 6, 7 og 9, inneheld særlege føresegner om nedlegging av forbod.

VEDLEGG

LISTE OVER DEI DIREKTIVA SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 1(*)

1. Rådsdirektiv 84/450/EØF av 10. september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om villedende reklame (TEF L 250 av 19.9.1984, s. 17).

2. Rådsdirektiv 85/577/EØF av 20. desember 1985 om forbrukervern ved avtaler som inngås et annet
sted enn på den næringsdrivendes faste forretningssted (TEF L 372 av 31.12.1985, s. 31).

3. Rådsdirektiv 87/102/EØF av 22. desember 1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om forbrukerkreditt (TEF L 42 av 12.2.1987, s. 48), sist endra ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/7/EF (TEF L 101 av 1.4.1998, s. 17).

4. Rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av
fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene: artikkel 10-21 (TEF L 298 av
17.10.1989, s. 23), endra ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/36/EF (TEF L 202 av 30.7.1997,
s. 60).

5. Rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer (TEF
L 158 av 23.6.1990, s. 59).

6. Rådsdirektiv 92/28/EØF av 31. mars 1992 om reklame for legemidler til mennesker (TEF L 113 av
30.4.1992, s. 13).

7. Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler (TEF L 195 av
21.4.1993, s. 29).

8. Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i
forbindelse med visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett til fast eiendom (timeshare-avtaler)
(TEF L 280 av 29.10.1994, s. 83).

9. Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler
(TEF L 144 av 4.6.1997, s. 19).
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 77, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 55 av

23.11.2000, s. 282.

(2) EFT L 57 av 5.3.1999, s. 21.

(3) EFT L 57 av 5.3.1999, s. 31.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 98/1999 av 16. juli 1999(1).

Kommisjonsvedtak 1999/178/EF av 17. februar 1999 om
fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskaps-
miljømerket til tekstilprodukt(2) og kommisjonsvedtak
1999/179/EF av 17. februar 1999 om fastsetjing av
miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
fottøy(3) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XX etter nr. 2em (kommisjonsvedtak
98/634/EF) skal nytt nr. 2en og 2eo lyde:

“2en. 399 D 0178: Kommisjonsvedtak 1999/178/EF av 17.
februar 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for
tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt
(EFT L 57 av 5.3.1999, s. 21).

2eo. 399 D 0179: Kommisjonsvedtak 1999/179/EF av 17.
februar 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for
tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy (EFT L 57
av 5.3.1999, s. 31).”

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/178/EF og 1999/179/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 25. september 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 122/1999

av 24. september 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/60/22
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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. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5 nr. 1 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

Etter artikkel 5 nr. 1 første leddet i forordning (EØF) nr. 880/92
skal vilkåra for tildeling av fellesskapsmiljømerket fastsetjast
for kvar produktgruppe.

I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det fastsett
at den innverknaden som eit produkt har på miljøet, skal
vurderast ut frå dei særskilde kriteria for produktgruppene.

I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92 har
Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interessegruppene i eit
samrådsforum.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er skipa i medhald av artikkel 7 i
forordning (EØF) nr. 880/92 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa “tekstilprodukt” (heretter kalla “produkt-
gruppa”) vert definert på følgjande måte:

tekstilklede: klede som inneheld minst 90 vektprosent
tekstilfibrar,

bustadtekstilar: tekstilprodukt til innandørs bruk som
inneheld minst 90 vektprosent tekstilfibrar, bortsett frå
golvdekke,

garn og stoff til bruk i tekstilklede eller bustadtekstilar.

Artikkel 2

Innverknaden på miljøet og dugleiken til den produktgruppa
som er definert i artikkel 1, skal vurderast ut frå dei særskilde
miljø- og dugleikskriteria som er førde opp i vedlegget.

Artikkel 3

Definisjonen av og kriteria for produktgruppa skal gjelde i tre
år frå den første dagen i månaden etter den månaden då dette
vedtaket vert gjort.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa tildelt
kodenummeret “016”.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. februar 1999.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. februar 1999

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
tekstilprodukt(*)

[meldt under nummeret K(1999) 339]

(1999/178/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 57 av 5.3.1999, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.



VEDLEGG

For at eit produkt i den produktgruppa som er definert i artikkel 1, skal kunne tildelast miljømerket, må det
stette kriteria i dette vedlegget på grunnlag av prøving som på tidspunktet for søknaden er gjennomførd etter
dei metodane som det er gjort greie for i kriteria. Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar dersom
det ansvarlege organet som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode. Dersom det ikkje er nemnt noka
prøving, eller dersom prøvinga skal gjennomførast for kontroll- eller tilsynsføremål, bør dei ansvarlege
organa leggje til grunn fråsegner og dokumentasjon frå søkjaren og/eller resultat av uavhengige kontrollar.

Dei ansvarlege organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøforvaltings-
ordningar, t.d. EMAS eller ISO 14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette
vedlegget vert stetta.

Føremålet med kriteria er særleg å minske vassureininga i samband med dei viktigaste prosessane i
tekstilproduksjonskjeda, medrekna framstilling av fibrar, spinning, veving, strikking, bleiking, farging og
etterhandsaming.

Funksjonell eining

Den funksjonelle eininga som stoffmengda og produktmengda bør setjast i høve til, er:

1 kg tekstil ved standardtilhøva (65 % ± 2 % relativ fukt og 20 °C ± 2 °C – desse standardtilhøva er
fastsette i ISO 139 Tekstilvarer. Standardklimaer til kondisjonering og prøving).

A. MILJØKRITERIUM

Miljøkriteria er delte inn i to hovudkategoriar: tekstilfibrar (A1) og prosessar og kjemikal (A2).

A1. TEKSTILFIBRAR

I del A1 er det definert særskilde kriterium for akryl, bomull, elastan, lin og andre bastfibrar, uvaska ull
og andre keratinfibrar, kunstige cellulosefibrar, polyamid, polyester og polypropylen. Det er òg tillate å
nytte andre fibrar som det ikkje er fastsett særskilde kriterium for, bortsett frå mineralfibrar, glasfibrar,
metallfibrar, karbonfibrar og andre uorganiske fibrar.

Søkjaren må gje detaljerte opplysningar om samansetnaden av tekstilproduktet. Kriteria i del A1 for ein
viss type fiber må ikkje stettast dersom fiberen utgjer mindre enn 5 % av den samla vekta til tekstilfibrane
i produktet. Attvunne fibrar må heller ikkje stette kriteria. I denne samanhengen er attvunne fibrar
definerte som fibrar som eine og aleine stammar frå avskjær frå tekstil- og klesindustrien eller frå
forbrukaravfall (tekstilavfall eller anna). Minst 85 vektprosent av alle fibrane i produktet må likevel anten
stette dei tilsvarande særskilde kriteria, dersom det finst slike, eller vere attvunne fibrar.

1. Akryl

a) Restinnhaldet av akrylnitril i kvite råfibrar frå produksjonsanlegget må vere mindre enn 
1,5 mg/kg.

Prøvingsmetode: Ekstraksjon med kokande vatn og mengdefastsetjing ved hjelp av gasskromato-
grafi på kapillærkolonne. Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden.

b) Årsgjennomsnittet for utsleppa i lufta av akrylnitril (under polymerisering og fram til løysinga
er klar til spinning) må vere mindre enn 1 g/kg framstilt fiber.

2. Bomull

Bomullsfibrar må innehalde høgst 0,05 ppm (dersom prøvingsmetoden er følsam nok) av kvart av
dei følgjande stoffa: aldrin, captafol, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen,
heksaklorsykloheksan (alle isomerane), 2,4,5-T, klordimeform, klorbenzilat, dinoseb og salt av det,
og monokrotofos.
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Prøvingsmetodar: Alt etter kvart einskilt tilfelle, US EPA 8081 A (organiske klorhaldige plantevern-
middel, med ultralyd- eller Soxhlet-ekstraksjon og apolare løysemiddel (isooktan eller heksan)),
8151 A (klorhaldige ugrasmiddel, ved hjelp av metanol), 8141 A (organiske fosforsambindingar)
eller 8270 C (delvis flyktige organiske sambindingar). Ein prøvingsrapport skal leggjast ved
søknaden.

Dette kriteriet må ikkje stettast dersom meir enn 50 % av bomullen i produktet er framstilt etter ein
økologisk metode, dvs. dersom eit uavhengig organ har stadfest at han er framstilt i samsvar med dei
krava til produksjon og kontroll som er fastsette i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(1).

Dette kriteriet må ikkje stettast dersom søkjaren kan dokumentere kven som har produsert minst 
75 % av den bomullen som er nytta i sluttproduktet, saman med ei fråsegn frå desse produsentane
om at dei førnemnde stoffa ikkje har vore nytta på dei markene der bomullen er dyrka, på bomulls-
plantene eller på sjølve bomullen.

Dersom meir enn 95 % av bomullen er framstilt etter ein økologisk metode, dvs. dersom eit
uavhengig organ har stadfest at han er framstilt i samsvar med dei krava til produksjon og kontroll
som er fastsette i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91, kan søkjaren nytte uttrykket “økologisk framstilt
bomull” saman med miljømerket.

3. Elastan

a) Innhaldet av sink må ikkje overstige 1 000 ppm.

Prøvingsmetode: Direkte mengdefastsetjing ved hjelp av atomabsorpsjonsspektrometri. Ein
prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden.

b) Årsgjennomsnittet for utsleppa i lufta av aromatiske diisocyanat under polymerisering og
spinning må vere mindre enn 5 mg/kg framstilt fiber.

4. Lin og andre bastfibrar (medrekna hamp, jute og rami)

Lin og andre bastfibrar skal ikkje framstillast ved bløyting i vatn, med mindre spillvatnet frå
bløytinga vert handsama på ein slik måte at det kjemiske oksygenforbruket (KOF) eller det totale
organiske karbonet (TOC) vert redusert med minst 75 % for hampfibrar og med minst 95 % for lin
og andre bastfibrar.

Prøvingsmetode: ISO 6060 (KOF). Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden dersom fibrane
er framstilte ved bløyting i vatn.

5. Uvaska ull og andre keratinfibrar (medrekna ull frå sau, kamel, alpakka og geit)

a) Det samla totalinnhaldet av følgjande stoff må ikkje overstige 0,5 ppm: �-heksaklorsykloheksan,
�-heksaklorsykloheksan, lindan (�-heksaklorsykloheksan), �-heksaklorsykloheksan, aldrin,
dieldrin, endrin, p,p’-DDT, p,p’-DDD.

b) Det samla totalinnhaldet av følgjande stoff må ikkje overstige 2 ppm: propetamfos, diazinon,
diklofention, fenklorfos, klorfenvinfos.

c) Det samla totalinnhaldet av følgjande stoff må ikkje overstige 3 ppm: cyhalotrin, cypermetrin,
deltametrin, fenvalerat.

Desse kriteria (slik dei er oppførde i bokstav a), b) og c) og kvar for seg) må ikkje stettast dersom
søkjaren kan dokumentere kven som har produsert minst 75 % av den aktuelle ulla eller dei
aktuelle keratinfibrane, saman med ei fråsegn frå desse produsentane om at dei førnemnde stoffa
ikkje har vore nytta på dei aktuelle markene eller dyra.
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Prøvingsmetode for bokstav a), b) og c): Serie-ekstraksjon med polare/apolare løysemiddel,
reinsing med gelfiltreringskromatografi og mengdefastsetjing ved hjelp av gasskromatografi på
kapillærkolonne med elektroninnfangingsdetektor. Ein prøvingsrapport skal leggjast ved
søknaden.

d) KOF i spillvatn frå ullreinsing som vert sleppt ut i avløpsleidningane, må ikkje overstige 60 g/kg
uvaska ull, og spillvatnet skal handsamast utanfor anlegget slik at KOF vert redusert ytterlegare
med minst 75 %.

KOF i spillvatn frå ullreinsing som vert handsama i anlegget og sleppt ut i overflatevatn, må
ikkje overstige 5 g KOF/kg uvaska ull. pH-verdien for spillvatn som vert sleppt ut i overflate-
vatn, skal vere mellom 6 og 9 (med mindre pH-verdien for resipientvatnet ligg utanfor dette
området), og temperaturen skal vere under 40 °C (med mindre temperaturen i resipientvatnet er
høgare enn dette).

Prøvingsmetode for bokstav d): ISO 6060. Ein prøvingsrapport og høvelege data skal leggjast
ved søknaden.

6. Kunstige cellulosefibrar (medrekna viskose, lyocell, acetat, kupro og triacetat)

a) AOX-innhaldet i fibrane må ikkje overstige 250 ppm.

Prøvingsmetode: ISO 11480.97 (kontrollert forbrenning og mikrocoulometri). Ein prøvings-
rapport skal leggjast ved søknaden.

b) Under framstillinga av viskosefibrar må svovelinnhaldet i utslepp av svovelsambindingar i lufta
ikkje overstige 160 g/kg framstilt filamentfiber og 30 g/kg framstilt stapelfiber, uttrykt som eit
årsgjennomsnitt. Dersom begge fibertypane vert framstilte ved det same anlegget, må dei samla
utsleppa ikkje overstige det tilsvarande vegne gjennomsnittet.

c) Årsgjennomsnittet for utsleppa av sink i vatn frå anlegg som framstiller viskosefibrar, må ikkje
overstige 1 g/kg.

d) Årsgjennomsnittet for innhaldet av kopar i spillvatn frå anlegg som framstiller kuprofibrar, må
ikkje overstige 0,1 ppm.

7. Polyamid

Årsgjennomsnittet for utsleppa av N2O i lufta under framstilling av monomerar må ikkje overstige
1 g/kg framstilt fiber.

8. Polyester

a) Innhaldet av antimon i polyesterfibrane må ikkje overstige 300 ppm.

Prøvingsmetode: Direkte mengdefastsetjing ved atomabsorpsjonsspektrometri. Ein prøvings-
rapport skal leggjast ved søknaden.

b) Årsgjennomsnittet for utsleppa av VOC under polymerisering av polyester må ikkje overstige
1,2 g/kg framstilt polyesterharpiks. (VOC er ei organisk sambinding som har eit damptrykk på
minst 0,01 kPa ved 293,15 K eller ei tilsvarande fordampingsevne under dei særskilde
brukstilhøva.)

9. Polypropylen

Blybaserte pigment skal ikkje nyttast.
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A2. PROSESSAR OG KJEMIKAL

Dersom dei høver, gjeld kriteria i denne delen for alle stadium i framstillinga av produktet, medrekna
framstillinga av fibrane. Attvunne fibrar kan likevel innehalde nokre av dei fargestoffa eller andre stoffa
som er stengde ute etter desse kriteria, men berre dersom dei vart nytta i ein tidlegare fase i levetida til
fibrane.

10. Oljer til karding og spinning, voksar, etterhandsamingsmiddel, smørjemiddel og bindemiddel
nytta til fibrar eller garn

a) På kvart stadium i framstillinga der det til fibrar eller garn vert nytta oljer til karding og spinning,
voksar, etterhandsamingsmiddel eller smørjemiddel, skal kvart av desse stoffa eller minst 90 %
(målt i tørrvekt) av delemna i dei preparata som vert nytta, vere tilstrekkeleg biologisk
nedbrytelege eller kunne fjernast i reinseanlegg.

Minst 95 % (målt i tørrvekt) av delemna i alle bindemiddelpreparat som vert nytta til fibrar eller
garn, skal vere tilstrekkeleg biologisk nedbrytelege, kunne fjernast i reinseanlegg eller kunne
attvinnast.

I denne samanhengen vert eit stoff rekna som tilstrekkeleg biologisk nedbryteleg eller som eit
stoff som kan fjernast,

– dersom det ved prøving med ein av prøvingsmetodane OECD 301 A, OECD 301 E, ISO
7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B eller ISO 9888 viser ein nedbrytingsprosent på
minst 70 % innan 28 dagar,

– dersom det ved prøving med ein av prøvingsmetodane OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301
C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 eller ISO
14593 viser ein nedbrytingsprosent på minst 60 % innan 28 dagar,

– dersom det ved prøving med ein av prøvingsmetodane OECD 303 eller ISO 11733 viser ein
nedbrytingsprosent på minst 80 % innan 28 dagar, eller

– dersom det for stoffet, når det ikkje kan prøvast med dei førnemnde prøvingsmetodane, kan
dokumenterast tilsvarande tal for biologisk nedbryting eller for fjerning.

Dette kravet gjeld ikkje for uorganiske stoff eller silikonoljer.

Prøvingsmetodane og grenseverdiane ovanfor skal nyttast. Ein prøvingsrapport skal eventuelt
leggjast ved søknaden (særleg dersom det for dei brukte stoffa ikkje finst tilstrekkelege
opplysningar om biologisk nedbryting eller om fjerning).

b) Mineraloljer som vert nytta, skal innehalde høgst 1 ppm aromatiske sambindingar.

11. TCP og PCP

Tetraklorfenol og pentaklorfenol (og salt og esterar av dei) må ikkje nyttast.

Prøvingsmetode for kontroll av garn, stoff eller sluttprodukt: Høveleg ekstraksjon, derivatisering
med eddiksyreanhydrid, mengdefastsetjing ved hjelp av gasskromatografi på kapillærkolonne med
elektroninnfangingsdetektor; grenseverdien er 0,05 ppm.

12. Avfarging eller pigmentfjerning

Salt av tungmetall (bortsett frå jarn) eller formaldehyd må ikkje nyttast til avfarging eller
pigmentfjerning.
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13. Fortynging

Ceriumsambindingar må ikkje nyttast til fortynging av garn eller stoff.

14. Vaskemiddel, blautgjeringsmiddel og kompleksdannarar

a) Alkylfenoletoksylat (APEO), bis(hydrogenert talg-alkyl)dimetylammoniumklorid (DTDMAC),
distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), di(herda talg)dimetylammoniumklorid
(DHTDMAC) eller etylendiamintetraacetat (EDTA) må ikkje nyttast og må ikkje vere delemne
i preparat eller blandingar som vert nytta.

b) Ved kvart våthandsamingsanlegg skal meir enn 95 vektprosent av dei vaskemidla, blautgjerings-
midla og kompleksdannarane som vert nytta, vere tilstrekkeleg nedbrytelege eller kunne fjernast
i reinseanlegg (slik det er definert ovanfor i det kriteriet som gjeld oljer til karding og spinning,
voksar, etterhandsamingsmiddel, smørjemiddel og bindemiddel).

Prøvingsmetodar og grenseverdiar slik det er definert i det kriteriet ovanfor som gjeld oljer til
karding og spinning, voksar, etterhandsamingsmiddel, smørjemiddel og bindemiddel. Ein
prøvingsrapport skal eventuelt leggjast ved søknaden (særleg dersom det for dei brukte stoffa
ikkje finst tilstrekkelege opplysningar om biologisk nedbryting eller om fjerning).

15. Bleikjemiddel

I regelen må utsleppet av AOX i blanda spillvatn frå bleiking vere mindre enn 40 mg Cl/kg. I
følgjande tilfelle må utsleppet vere mindre enn 100 mg Cl/kg:

– ull før trykking,

– lin og andre bastfibrar,

– bomull som har ei polymeriseringsgrad på under 1 800 og skal nyttast i kvite sluttprodukt.

Dette kravet gjeld ikkje for framstilling av kunstige cellulosefibrar.

Prøvingsmetode: ISO 9562 eller prEN 1485. Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden berre
dersom det er nytta klorerte bleikjemiddel.

16. Ureinsker i fargestoff

Talet for ioniske ureinsker i fargestoff som vert nytta, må ikkje overstige følgjande verdiar: As 50
ppm, Cd 20 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Hg 4 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Sb 50 ppm, Sn
250 ppm, Zn 1 500 ppm.

17. Ureinsker i pigment

Talet for ioniske ureinsker i fargestoff som vert nytta, må ikkje overstige følgjande verdiar: As 50
ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Sb 250 ppm, Zn 1 000 ppm.

18. Farging med krombeis

Farging med krombeis må nyttast berre til ull og andre keratinfibrar, og berre dersom det skjer som
lågkromfarging på følgjande vilkår:

a) Det må nyttast høgst 1,8 % kaliumdikromat og høgst 1,5 % natriumdikromat (oww) ved
kromhandsaming med svart, og høgst 1 % av dei same stoffa ved kromhandsaming med andre
fargar,

b) kromhandsamingsbadet må innehalde høgst 5 mg Cr III/l eller 0,5 mg Cr VI/l etter bruk.
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Prøvingsmetode: Atomabsorpsjonsspektrometri. Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden
berre dersom det er nytta farging med krombeis.

19. Metallkompleksfargestoff

Dersom det vert nytta metallkompleksfargestoff som er kopar-, krom- eller nikkelbaserte, gjeld
følgjande:

a) Dersom metallkompleksfargestoffet utgjer meir enn 20 % av delemna i fargestoffet, må mindre
enn 7 % av det fargestoffet som er tilført prosessen, sleppast ut i spillvatn som skal reinsast (i
eller utanfor produksjonsanlegget),

b) utsleppa i vatn etter reinsing må ikkje gå utover følgjande verdiar: Cu 75 mg/kg (stapelfibrar,
garn eller stoff), Cr 50 mg/kg, Ni 75 mg/kg.

Prøvingsmetode: ISO 8288 for Cu og Ni og ISO 9174 eller prEN 1233 for Cr. Ein prøvings-
rapport skal leggjast ved søknaden dersom dei aktuelle metallkompleksfargestoffa er nytta.

20. Azofargestoff

Det må ikkje nyttast azofargestoff som kan spaltast til eit av dei følgjande aromatiske amina:

4-aminobifenyl (92-67-1)

benzidin (92-87-5)

4-klor-o-toluidin (95-69-2)

2-naftylamin (91-59-8)

o-amino-azotoluen (97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

p-kloranilin (106-47-8)

2,4-diaminoanisol (615-05-4)

4,4’-diaminodifenylmetan (101-77-9)

3,3’-diklorbenzidin (91-94-1)4

3,3’-dimetoksybenzidin (119-90-4)

3,3’-dimetylbenzidin (119-93-7)

3,3’-dimetyl-4,4’-diaminofenylmetan (838-88-0)

p-kresidin (120-71-8)

4,4’-metylen-bis-(2-kloranilin) (101-14-4)

4,4’-oksydianilin (101-80-4)

4,4’-tiodianilin (139-65-1)

o-toluidin (95-53-4)

2,4-diaminotoluen (95-80-7)

2,4,5-trimetylanilin (137-17-7)

4-aminoazobenzen (60-09-3)

o-anisidin (90-04-0)

Prøvingsmetode ved eventuell kontroll: Den tyske metoden B-82.02 eller den franske metoden XP G
08-014; grenseverdien er 30 ppm. (Merknad: Det er mogleg å få falske positive resultat for 4-
aminoazobenzen, og difor bør resultata stadfestast.)
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(1) TEF L 196 av 16.8.1967, s. 1.

(2) TEF L 305 av 16.11.1998, s. 1.

21. Kreftframkallande, mutagene eller reproduksjonsgiftige fargestoff

Følgjande fargestoff må ikkje nyttast:

a) C.I. Solvent Yellow 1
C.I. Solvent Yellow 2
C.I. Solvent Yellow 3
C.I. Basic Red 9
C.I. Disperse Blue 1
C.I. Acid Red 26

b) Alle fargestoff eller fargepreparat som er tildelte eller kan verte tildelte ein av risikosetningane
R-45 (fare for kreft), R-46 (fare for arvelege skadar), R-60 (kan skade forplantingsevna) eller R-
61 (fare for fosterskadar), slik dei er definerte i rådsdirektiv 67/548/EØF(1), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 98/73/EF(2).

22. Fargestoff som kan vere sensibiliserande

Følgjande fargestoff kan vere sensibiliserande og skal nyttast berre dersom det farga garnet eller
stoffet har ein fargeektleik overfor sveitte (syre og base) på minst 4:

C.I. Disperse Blue 3
C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Yellow 3
C.I. Disperse Orange 3
C.I. Disperse Orange 37/76
C.I. Disperse Red 1

Prøvingsmetode for fargeektleik: ISO 105-E04. Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden
berre dersom eit eller fleire av desse fargestoffa er nytta.

23. Halogenert berestoff

Halogenert berestoff må ikkje nyttast.

24. Trykking

a) Trykkpastaer som vert nytta, må ikkje innehalde meir enn 5 % flyktige organiske sambindingar
(VOC: ei organisk sambinding som har eit damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K eller ei
tilsvarande fordampingsevne under dei særskilde brukstilhøva).

b) Det er forbode å nytte plastisol-basert trykking.

25. Formaldehyd

Innhaldet av fritt og delvis hydrolyserbart formaldehyd i det ferdige stoffet må ikkje overstige 30
ppm i produkt for små barn under 2 år, 75 ppm i produkt som kjem i direkte kontakt med huda, og
300 ppm i alle andre produkt.

Prøvingsmetode: Den japanske metoden “Law 112”, prEN/ISO 14184-1 eller den finske standarden
SFS 4996. Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden (bortsett frå garn).



26. Utslepp av spillvatn frå våthandsaming

a) Spillvatn frå våthandsamingsanlegg (bortsett frå ullreinsingsanlegg) som vert sleppt ut i overflate-
vatn etter reinsing (i eller utanfor anlegget), må ha eit KOF-tal som er mindre enn 25 g/kg.

b) Dersom spillvatnet vert reinsa i anlegget og sleppt rett ut i overflatevatn, må det dessutan ha ein
pH-verdi mellom 6 og 9 (med mindre pH-verdien for resipientvatnet ligg utanfor dette området)
og ein temperatur på mindre enn 40 °C (med mindre temperaturen i resipientvatnet er høgare enn
denne verdien).

Prøvingsmetode: ISO 6060. Ein prøvingsrapport og høvelege data skal leggjast ved søknaden.

27. Flammehemmande middel

Det er ikkje tillate å nytte flammehemmande middel eller preparat som inneheld stoff som er tildelte
eller kan verte tildelte ein av risikosetningane R-45 (fare for kreft), R-46 (fare for arvelege skadar),
R-50 (svært giftig for organismar som lever i vatn), R-51 (giftig for organismar som lever i vatn), R-
52 (skadeleg for organismar som lever i vatn), R-53 (kan føre til langtidsverknader i vassmiljøet), R-
60 (kan skade forplantingsevna) eller R-61 (fare for fosterskadar), slik dei er definerte i direktiv
67/548/EØF.

Dette kriteriet gjeld ikkje for flammehemmande middel der dei kjemiske eigenskapane endrar seg
ved bruk slik at midla ikkje lenger må klassifiserast under nokon av dei førnemnde R-setningane, og
der mindre enn 0,1 % av det flammehemmande middelet framleis finst på det handsama garnet eller
stoffet i den forma middelet hadde før bruk.

28. Etterhandsaming mot krymping

Halogenerte stoff eller preparat mot krymping må berre nyttast på karda ullfibrar.

B. DUGLEIKSKRITERIUM

Prøvinga nedanfor skal gjerast anten på det farga garnet, på det ferdige stoffet eller på sluttproduktet.

29. Endringar av mål ved vasking og tørking

Måla må ikkje endrast med meir enn 6 % (lengd og breidd) for strikkevarer, 8 % (renning og innslag)
for frottéstoff eller 4 % for andre vovne varer. Dette kriteriet gjeld ikkje for produkt som er tydeleg
merkte “berre tørreinsing” eller tilsvarande (i den grad det er vanleg at slike produkt er merkte på
den måten), eller for møbelstoff.

Prøvingsmetode: ISO 5077 (tre vaskar ved den temperaturen og med den vaskemengda (2-4 kg per
vask) som er oppgjevne på produktet, med tørking i tørketrommel etter kvar vask, med mindre det
er nemnt noko anna på produktet, ved den temperaturen som er oppgjeven på produktet). Ein
prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden.

30. Fargeektleik ved vasking

Fargeektleiken ved vasking må minst vere på nivå 3-4 (fargeendring og fargesmitte). Dette kriteriet
gjeld ikkje for produkt som er tydeleg merkte “berre tørreinsing” eller tilsvarande (i den grad det er
vanleg at slike produkt er merkte på den måten), for kvite produkt, for produkt som ikkje er farga
eller ikkje har trykk, eller for møbelstoff.

Prøvingsmetode: ISO 105 C06 (éin vask med perboratpulver ved den temperaturen som er
oppgjeven på produktet). Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden.
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31. Fargeektleik overfor sveitte (syre og base)

Fargeektleiken overfor sveitte (syre og base) må minst vere på nivå 3-4 (fargeendring og farge-
smitte). Dette kriteriet gjeld ikkje for kvite produkt, for produkt som ikkje er farga eller ikkje har
trykk, for møbelstoff, gardiner eller liknande bustadtekstilar. Nivå 3 er likevel tillate for stoff som er
både lett farga (standarddjupn < 1/12) og framstilte av silke eller av ei blanding med meir enn 20 %
silke.

Prøvingsmetode: ISO 105 E04 (syre og base, jamføring med fleirfiberstoff). Ein prøvingsrapport
skal leggjast ved søknaden.

32. Fargeektleik overfor våtgniding

Fargeektleiken overfor våtgniding må minst vere på nivå 2-3. Nivå 2 er likevel tillate for indigofarga
denim. Dette kriteriet gjeld ikkje for kvite produkt, for produkt som ikkje er farga eller ikkje har
trykk, for gardiner eller liknande bustadtekstilar.

Prøvingsmetode: ISO 105 X12. Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden.

33. Fargeektleik overfor tørrgniding

Fargeektleiken overfor tørrgniding må minst vere på nivå 4. Nivå 3-4 er likevel tillate for indigofarga
denim. Dette kriteriet gjeld ikkje for kvite produkt, for produkt som ikkje er farga eller ikkje har
trykk, for gardiner eller liknande bustadtekstilar.

Prøvingsmetode: ISO 105 X12. Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden.

34. Fargeektleik overfor lys

For møbelstoff og stoff til gardiner eller forheng må fargeektleiken overfor lys minst vere på nivå 5.
Nivå 4 er likevel tillate for stoff som er både lett farga (standarddjupn < 1/12) og framstilte av silke,
av ull eller andre keratinfibrar, av lin eller andre bastfibrar eller av ei blanding med meir enn 20 %
ull eller andre keratinfibrar, meir enn 20 % silke eller meir enn 20 % lin eller andre bastfibrar.

Merknad: Dette kriteriet gjeld ikkje for madrasstrekk.

Prøvingsmetode: ISO 105 B02. Ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden.

C. ENERGI- OG VASSFORBRUK

Søkjaren vert oppmoda om å frivillig gje utførlege opplysningar om vass- og energiforbruket i
produksjonsanlegga for spinning, strikking, veving og våthandsaming.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 57 av 5.3.1999, s. 31, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5 nr. 1 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

Etter artikkel 5 nr. 1 første leddet i forordning (EØF) nr. 880/92
skal vilkåra for tildeling av fellesskapsmiljømerket fastsetjast
for kvar produktgruppe.

I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det fastsett
at den innverknaden som eit produkt har på miljøet, skal
vurderast ut frå dei særskilde kriteria for produktgruppene.

I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92 har
Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interessegruppene i eit
samrådsforum.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er skipa i medhald av artikkel 7 i
forordning (EØF) nr. 880/92 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa “fottøy” (heretter kalla “produktgruppa”) vert
definert på følgjande måte:

“Alle klednadsvarer som er utforma for å verne eller
dekkje foten, og som har ein fast yttersole som kjem i
kontakt med underlaget”.

Artikkel 2

Innverknaden på miljøet og dugleiken til produktgruppa skal
vurderast ut frå dei særskilde miljø- og dugleikskriteria som er
førde opp i vedlegget.

Artikkel 3

Definisjonen av og kriteria for produktgruppa skal gjelde i tre
år frå den første dagen i månaden etter den månaden då dette
vedtaket vert gjort.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa tildelt
kodenummeret “017”.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. februar 1999.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. februar 1999

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
fottøy(*)

[meldt under nummeret K(1999) 340]

(1999/179/EF)



VEDLEGG

For at eit produkt i den produktgruppa som er definert i artikkel 1, skal kunne tildelast miljømerket, må det
stette kriteria i dette vedlegget på grunnlag av prøving som på tidspunktet for søknaden er gjennomførd etter
dei metodane som det er gjort greie for i kriteria. Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar dersom
det ansvarlege organet som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode. Dersom det ikkje er nemnt noka
prøving, eller dersom prøvinga skal gjennomførast for kontroll- eller tilsynsføremål, bør dei ansvarlege
organa leggje til grunn fråsegner og dokumentasjon frå søkjaren og/eller resultat av uavhengige kontrollar.

Dei ansvarlege organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøforvaltings-
ordningar, t.d. EMAS eller ISO 14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette
vedlegget vert stetta.

Føremålet med kriteria er særleg å minske mengda av giftige reststoff og utsleppa av flyktige organiske
sambindingar og å fremje eit meir slitesterkt produkt.

Den funksjonelle eininga er eit skopar. Krava er fastsette på grunnlag av skonummer 40 franske stikk
(“Paris Point”). For barneskor gjeld krava skonummer 32 franske stikk eller det største skonummeret
dersom dette er mindre enn nr. 32 franske stikk.

MILJØKRITERIUM

1. Reststoff i sluttproduktet

a) Den gjennomsnittlege reststoffkonsentrasjonen i sluttproduktet må ikkje overstige dei følgjande
verdiane:

– krom (VI): 10 ppm,
– arsen: 10 ppm,
– kadmium: 10 ppm,
– bly: 10 ppm.

Prøvingsmetodar (ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden)

– Cr (VI): standarden EN 420 (legg merke til at interferens kan gjere måling vanskeleg ved
analyse av visse typar farga lêr).

– Cd, Pb, As: analysar ved hjelp av atomabsorpsjonsspektroskopi (AAS) etter oppslutting med
sterk syre.

Førebuing av prøva:

1) Skil komponentane i overdelen frå komponentane i underdelen.

2) Finmal komponentane i overdelen og komponentane i underdelen kvar for seg.

3) Analyser ei prøve av kvart av desse to preparata.

4) Konsentrasjonane av dei førnemnde stoffa i kvar av dei to prøvene må ikkje overstige dei
førnemnde verdiane.

b) Innhaldet av fritt og delvis hydrolyserbart formaldehyd må ikkje overstige 75 ppm i
tekstilkomponentane og 150 ppm i lêrkomponentane i fottøyet.

Prøvingsmetodar (ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden)

– tekstilar: den japanske metoden “Law 112”, den finske standarden SFS 4996 eller prEN/ISO
14184-1.

– lêr: IUC 94.50001 a eller DIN 53315.

2. Utslepp frå framstillinga av materiale

Spillvatnet frå garveri skal handsamast, i garveriet eller ved eit kommunalt reinseanlegg, slik at det
kjemiske oksygenforbruket (KOF) vert minska med minst 75 %.
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Prøvingsmetode (ein prøvingsrapport og høvelege tilleggsopplysningar skal leggjast ved søknaden)

KOF: ISO 6060 – Vasskvalitet – fastsetjing av kjemisk oksygenforbruk.

3. Bruk av skadelege stoff (fram til kjøp)

a) Pentaklorfenol (PCP) og salt og esterar av det skal ikkje nyttast.

Prøvingsmetode for kontrollføremål

- tekstilar: gasskromatografi (GC) med elektroninnfangingsdetektor (ECD);
grenseverdien er 0,05 ppm

- lêr: analysar bør utførast etter DIN 53313 med
a)  massespektrometri (MS) eller
b)  elektroninnfangingsdetektor (ECD); grenseverdien er 5 ppm.

b) Det må ikkje nyttast azofargestoff som kan spaltast til eit av dei følgjande aromatiske amina:

4-aminobifenyl (92-67-1)

benzidin (92-87-5)

4-klor-o-toluidin (95-69-2)

2-naftylamin (91-59-8)

o-amino-azotoluen (97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

p-kloranilin (106-47-8)

2,4-diaminoanisol (615-05-4)

4,4’-diaminodifenylmetan (101-77-9)

3,3’-diklorbenzidin (91-94-1)

3,3’-dimetoksybenzidin (119-90-4)

3,3’-dimetylbenzidin (119-93-7)

3,3’-dimetyl-4,4’-diaminofenylmetan (838-88-0)

p-kresidin (120-71-8)

4,4’-metylen-bis-(2-kloranilin) (101-14-4)

4,4’-oksydianilin (101-80-4)

4,4’-tiodianilin (139-65-1)

o-toluidin (95-53-4)

2,4-diaminotoluen (95-80-7)

2,4,5-trimetylanilin (137-17-7)

4-aminoazobenzen (60-09-3)

o-anisidin (90-04-0)

Prøvingsmetode (for kontrollføremål)

– tekstilar: den tyske metoden B-82.02 eller tilsvarande; grenseverdien er 30 ppm. (Legg
merke til at det er mogleg å få falske positive resultat for 4-aminoazobenzen, og difor bør
resultata stadfestast.)

– lêr: standarden DIN 53316; grenseverdien er 30 ppm. (Legg merke til at det er mogleg å få
falske positive resultat for 4-aminoazobenzen, 4-aminobifenyl og 2-naftylamin, og difor bør
resultata stadfestast.)

4. Bruk av flyktige organiske sambindingar (VOC) under den avsluttande samanføyinga av skor

Den samla bruken av VOC under sluttfasen i framstillinga av fottøy skal ikkje overstige følgjande
gjennomsnittsverdiar for desse kategoriane:

– vanlege sportsskor, barneskor, arbeidsskor til yrkesbruk, spaserskor for herrar, 
spesielle vinterskor: 30 g VOC/par,
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– fritidsskor, spaserskor for damer: 25 g VOC/par,

– moteskor, skor for småbarn (1-3 år), inneskor: 20 g VOC/par.

VOC er ei organisk sambinding som har eit damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K eller ei
tilsvarande fordampingsevne under dei særskilde brukstilhøva.

Den samla bruken av VOC under sluttfasen i framstillinga av fottøy skal reknast ut på følgjande
måte:

M(samla VOC) = �(M(lim) x C(VOC lim)) + �(A(etterhandsamingsmiddel) x M(etterhandsamingsmiddel)

x C(VOC etterhandsamingsmiddel))

der

M (samla VOC) = den samla bruken av VOC ved framstillinga av eit skopar (g),

M(lim) = mengda lim(1) som er nytta til det aktuelle skoparet (g),

C(VOC lim) = VOC-innhaldet i det limet som er nytta (indeks: g VOC per g lim),

A(etterhandsamingsmiddel) = området på skorne der det er nytta etterhandsamingsmiddel(2) (m2),

M(etterhandsamingsmiddel) = mengda etterhandsamingsmiddel som er nytta per kvadratmeter (g/m2),

C(VOC etterhandsamingsmiddel) = VOC-innhaldet i det etterhandsamingsmiddelet som er nytta
(indeks: g VOC per g etterhandsamingsmiddel),

og

(1) berre lim med løysemiddel skal reknast med. Vassløyseleg lim og smeltelim skal ikkje reknast
med,

(2) etterhandsamingsmiddel: grunning, dekkstrøk og reparasjonsfargar, ytterlag av lêr (overdel),
syntetisk overdel, fôr, bomull osv. berre når dei er løysemiddelbaserte.

Det skal førast register over innkjøp av lêr, lim og etterhandsamingsmiddel og over framstillinga av
fottøy i minst dei siste seks månadene.

5. Elektriske komponentar

Fottøyet skal ikkje innehalde elektriske eller elektroniske komponentar.

6. Emballering av sluttproduktet

a) Dersom pappøskjer vert nytta som ytteremballasje for fottøy, skal dei vere framstilde av minst
80 % attvunne materiale.

b) Dersom plastposar vert nytta som ytteremballasje for fottøy, skal dei vere framstilde av attvunne
materiale.

OPPLYSNINGAR TIL FORBRUKAREN

7. Bruksrettleiing

Følgjande opplysningar skal følgje med produktet:

– Desse skorne er handsama for å betre vassavstøytingsevna deira. Ytterlegare handsaming er ikkje
naudsynt. (Dette kriteriet gjeld berre for fottøy som er handsama med vassavstøytingsmiddel.)

– Når det er mogleg, bør De reparere skorne heller enn å kaste dei. Det er mindre skadeleg for
miljøet.
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DUGLEIKSKRITERIUM

8. Parametrar som medverkar til auka slitestyrke

Arbeidsskor til yrkesbruk og verneskor må vere påførde CE-merket (i samsvar med rådsdirektiv
89/686/EØF(1) om tilnærming av medlemsstatenes lover om personlig verneutstyr). Alt anna fottøy
må stette krava i tabellen nedanfor (ein prøvingsrapport skal leggjast ved søknaden). Dei
parametrane som det er vist til, vert målte etter følgjande prøvingsmetodar:

– bøyemotstand i overdelen: Dokument CEN/TC 309 N 113

– rivestyrke i overdelen: Dokument CEN/TC 309 N 115

– hefteevne i overdelen: EN 1392

– bøyemotstand i yttersolen: prEN 12769

– slitestyrke i yttersolen: prEN 12770

– hefteevne i yttersolen: E N 1392

– vassabsorpsjon og -desorpsjon i binnsolen: prEN 12746

– vassavstøytingsevne i overdelen: Dokument CEN/TC 309 N 121

– vassavstøytingsevne i yttersolen: prEN 13072
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(1) EFT L 112 av 11.5.2000, s. 75, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 21 av

11.5.2000, s. 162.

(2) EFT L 52 av 21.2.1998, s. 1.

(3) EFT L 58 av 27.2.1998, s. 1.

EØS-KOMITEEN HAR –

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 14/1999 av 29. januar 1999(1).

For å opprettholde ensartede regler på statistikkområdet og
sikre at det utarbeides og spres sammenhengende og sammen-
lignbare statistiske opplysninger med sikte på å beskrive og
overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige
sider ved Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, må
to rettsakter vedtatt av Det europeiske fellesskap i tiden som er
gått siden det sist ble gjort endringer i avtalens vedlegg XXI,
innlemmes i avtalens vedlegg XXI –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg XXI endres som fastsatt i vedlegget til denne
beslutning.

Artikkel 2

Teksten til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 410/98(2) og råds-
forordning (EF) nr. 448/98(3) på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 25. september 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.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 123/1999

av 24. september 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2000/EØS/60/23



VEDLEGG

til EØS-komiteens beslutning nr. 123/1999

I EØS-avtalens vedlegg XXI (STATISTIKK) gjøres følgende endringer:

A. FORRETNINGSSTATISTIKK

I nr. 1 (rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97) tilføyes følgende før tilpasningen:

“, endret ved:

– 398 R 0410: Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 410/98 av 16. februar 1998 (EFT L 52 av
21.2.1998, s. 1).”

B. ØKONOMISK STATISTIKK

I nr. 19d (rådsforordning (EF) nr. 2223/96) tilføyes følgende før tilpasningen:

“, endret ved:

– 398 R 0448: Rådsforordning (EF) nr. 448/98 av 16. februar 1998 (EFT L 58 av 27.2.1998, s. 1).”
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 52 av 21.2.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 310 av 10.10.1997, s. 5.

(2) EFT C 14 av 19.1.1998.

(3) Uttalelse avgitt 28. januar 1998 (ikke ennå offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.

(5) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1.

(6) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og

rådsdirektiv 95/26/EF (EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7).

(7) EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og

rådsdirektiv 95/26/EF (EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7).

(8) EFT L 347 av 31.12.1991, s. 7.

(9) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

(10) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 32.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 213,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

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

ut fra følgende betraktninger:

Ved forordning (EF, Euratom) nr. 58/97(4) ble det etablert en
felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikk over strukturen, aktiviteten,
konkurranseevnen og resultatene til foretakene i Fellesskapet.

Utviklingen av Fellesskapets monetære, økonomiske og
sosiale integrasjon krever at nevnte ramme utvides til å omfatte
forsikringssektoren.

Utarbeidingen av nasjonal- og regionalregnskaper i samsvar
med forordning (EF) nr. 2223/96(5) krever at det utvikles
sammenlignbar, fullstendig og pålitelig statistikk over
forsikringstjenester.

Det er derfor nødvendig å endre forordning (EF, Euratom) nr.
58/97 på bakgrunn av direktiv 92/49/EØF(6) og 92/96/EØF(7),
som omhandler gjennomføringen av det indre marked på
området livsforsikring og annen forsikring enn livsforsikring,
og direktiv 91/674/EØF(8) som omhandler forsikringsforetaks
årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Komiteen for det statistiske program nedsatt ved beslutning
89/382/EØF, Euratom(9) og Forsikringskomiteen nedsatt ved
direktiv 91/675/EØF(10) er rådspurt –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 gjøres følgende
endringer:

1) I artikkel 5 skal nytt strekpunkt lyde:

“– en detaljmodul for strukturstatistikk for forsikrings-
tjenester, bestemt i vedlegg 5.”

2) Vedlegget til dette direktiv tilføyes som nytt vedlegg 5.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 16. februar 1998

For Rådet

J. CUNNINGHAM

Formann

RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98

av 16. februar 1998

om endring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk 
over foretaksstrukturer(*)
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(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7.

(2) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3.

(3) EFT L 63 av 13.3.1979, s. 1.

VEDLEGG

“VEDLEGG 5

DETALJMODUL FOR STRUKTURSTATISTIKK FOR FORSIKRINGSTJENESTER

Avsnitt 1

Formål

Formålet med dette vedlegg er å etablere en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikker over strukturen, aktiviteten, konkurranseevnen og resultatene i forsikrings-
sektoren. Modulen inneholder en detaljert liste over kjennetegn som benyttes ved utarbeiding av statistikker
for å øke kunnskapene om utviklingen i forsikringssektoren nasjonalt, på fellesskapsplan og internasjonalt.

Avsnitt 2

Dekningsområde

De statistikker som skal utarbeides, gjelder de områder som er nevnt i artikkel 2 i), ii) og iii) i denne
forordning, og særlig:

1) en detaljert analyse av forsikringsforetaks struktur, aktivitet, konkurranseevne og resultater,

2) utvikling og fordeling av samlet aktivitet og aktivitet per produkt, forsikringstakernes forbruksvaner,
internasjonal aktivitet, sysselsetting, investeringer, egenkapital og forsikringstekniske avsetninger.

Avsnitt 3

Virkeområde

1. Det skal utarbeides statistikker for alle aktiviteter nevnt i næring 66 i NACE Rev. 1, unntatt klasse 66.02.

2. Utarbeidingen av statistikkene får anvendelse for:

– andre forsikringsforetak enn livsforsikringsforetak: alle som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a)
i direktiv 91/674/EØF(1),

– livsforsikringsforetak: alle som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 91/674/EØF,

– spesialiserte gjenforsikringsforetak: alle som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv
91/674/EØF,

– forsikringsgivere i Lloyd’s: alle som er nevnt i artikkel 4 i direktiv 91/674/EØF,

– sammensatte forsikringsforetak: alle som driver livsforsikringsvirksomhet og annen forsikrings-
virksomhet enn livsforsikringsvirksomhet.

3. I tillegg skal filialer av forsikringsforetak nevnt i avdeling III i direktiv 73/239/EØF(2) og
79/267/EØF(3) med virksomhet som hører under en av klassene i NACE Rev. 1 som nevnt i nr. 1,
likestilles med tilsvarende foretak definert i nr. 2.

4. For den harmoniserte fellesskapsstatistikkens formål stilles medlemsstatene fritt til å vedta unntak som
nevnt i nr. 3 i direktiv 73/239/EØF samt i artikkel 2 nr. 2 og 3 og artikkel 3 og 4 i direktiv 79/267/EØF.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1. Kjennetegnene og statistikkene oppført på liste A nevnt i nr. 2 og på liste B nevnt i nr. 4 skal
utarbeides i samsvar med avsnitt 5. For kjennetegn som er hentet direkte fra årsregnskapet, skal
regnskapsår med avslutning innenfor et referanseår likestilles med referanseåret.



2. På liste A og B er kjennetegn som angår livsforsikringsforretak merket med tallet 1, kjennetegn som
angår andre forsikringsforetak enn livsforsikringsforetak med tallet 2, kjennetegn som angår
sammensatte foretak med tallet 3, kjennetegn som angår spesialiserte gjenforsikringsforetak med
tallet 4, kjennetegn som angår sammensatte foretaks livsforsikringsvirksomhet med tallet 5 og
kjennetegn som angår sammensatte foretaks annen forsikringsvirksomhet enn livsforsikrings-
virksomhet (herunder mottatt gjenforsikring) med tallet 6.

3. Liste A inneholder følgende opplysninger:

i) kjennetegnene nevnt i artikkel 6 i direktiv 91/674/EØF som angår livsforsikringsforetak, andre
forsikringsforetak enn livsforsikringsforetak, sammensatte forsikringsforetak og spesialiserte
gjenforsikringsforetak: balansens aktiva: post C I (med særlig angivelse av bygninger og annen
fast eiendom som benyttes av forsikringsforetaket innenfor rammen av dets egen virksomhet),
CII, CII 1 + C II 3 samlet, C II 2 + C II 4 samlet, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III
5, C III 6 + C III 7 samlet, C IV, D; balansens passiva: post A, A I, A II + A III + A IV samlet,
B, C 1 a) (med særlig angivelse av sammensatte forsikringsforetaks livsforsikringsvirksomhet
og annen forsikringsvirksomhet enn livsforsikringsvirksomhet), C 2 a) (med særlig angivelse
av sammensatte forsikringsforetaks livsforsikringsvirksomhet og annen forsikringsvirksomhet
enn livsforsikringsvirksomhet), C 3 a) (med særlig angivelse av sammensatte forsikrings-
foretak livsforsikringsvirksomhet og annen forsikrings virksomhet enn livsforsikrings-
virksomhet), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (uten særlig angivelse av konvertible lån), G IV,

ii) kjennetegnene nevnt i artikkel 34 I i direktiv 91/674/EØF som angår andre forsikringsforetak
enn livsforsikringsforetak, spesialiserte gjenforsikringsforetak og sammensatte forsikrings-
foretaks annen forsikringsvirksomhet enn livsforsikringsvirksomhet: post 1 a), 1 b), 1 c), 1 d),
2, 4 a) aa), 4 a) bb), 4 b) aa), 4 b) bb, 7 (bruttobeløp), 7 d), 9, 10, (med særlig angivelse av
brutto- og nettobeløpene),

iii) kjennetegnene nevnt i artikkel 34 II i direktiv 91/674/EØF som angår livsforsikringsforetak og
sammensatte forsikringsforetaks livsforsikringsvirksomhet: post 1 a), 1 b), 1 c) (med særlig
angivelse av bruttobeløpet og gjenforsikrernes andel), 2, 3, 5 a) aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a)
aa), 6 a) bb), 8 (bruttobeløp), 8 d), 9, 10, 12, 13 (med særlig angivelse av brutto- og nettobeløpene),

iv) kjennetegnene nevnt i artikkel 34 III i direktiv 91/674/EØF som angår livsforsikringsforetak, andre
forsikringsforetak enn livsforsikringsforetak, sammensatte forsikringsforetak og spesialiserte
gjenforsikringsforetak: post 3, 4 (bare for livsforsikringsforetak og sammensatte foretak), 5, 6 (bare
for andre forsikringsforetak enn livsforsikringsforetak, sammensatte forsikringsforetak og
spesialiserte gjenforsikringsforetak), 7, 8, 9 + 14 + 15 samlet, 10 (før skatt), 13, 16,

v) Kjennetegnene nevnt i artikkel 63 i direktiv 91/674/EØF:

– som angår livsforsikringsforetak og andre forsikringsforetak enn livsforsikringsforetak
samt sammensatte foretaks livsforsikringsvirksomhet og annen forsikringvirksomhet enn
livsforsikringsvirksomhet: forfalte bruttopremier i direkte forsikring, etter (under)kate-
gorier i CPA (femsifret nivå og underkategori 66.03.21 og 66.03.22),

– som angår andre forsikringsforetak enn livsforsikringsforetak og sammensatte foretaks
annen forsikringsvirksomhet enn livsforsikringsvirksomhet: brutto erstatningskostnader i
direkte forsikring, brutto driftskostnader i direkte forsikring og gjenforsikringsresultat i
direkte forsikring, alle variablene fordelt på (under)kategorier i CPA (femsifret nivå og
underkategori 66.03.21 og 66.03.22),

– som angår livsforsikringsforetak og sammensatte forsikringsforetaks livsforsikringsvirk-
somhet: forfalte bruttopremier i direkte forsikring, fordelt som angitt under del II post 1,

vi) kjennetegnene nevnt i artikkel 64 i direktiv 91/674/EØF som angår livsforsikringsforetak,
andre forsikringsforetak enn livsforsikringsforetak, sammensatte forsikringsforetak og
spesialiserte gjenforsikringsforetak: provisjonene for direkte forsikring (unntatt for
spesialiserte gjenforsikringsforetak) og samlede provisjoner,
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vii) tilleggskjennetegnene på listen nedenfor:

Foretak/

Kode Betegnelse berørt 

virksomhet

Strukturelle data

11 11 0 Antall foretak (1, 2, 3, 4)

11 11 1 Antall foretak fordelt etter rettslig status (1, 2, 3, 4)

11 11 2 Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen (1, 2, 3)
for forfalte bruttopremier

11 11 3 Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen (1)
for forsikringstekniske/forsikringsmessige bruttoavsetninger

11 11 5 Antall foretak fordelt etter hovedforetakets hjemstat (1, 2, 3, 4)

11 41 0 Samlet antall filialer i andre land og disses plassering (1, 2, 3)

Regnskapsdata/teknisk del av resultatregnskapet

32 11 4 Forfalte bruttopremier fordelt etter foretakets rettslige status (1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5 Forfalte bruttopremier i direkte forsikring fordelt etter (1, 2, 5, 6)
hovedforetakets hjemstat

32 11 6 Forfalte bruttopremier i mottatt gjenforsikring fordelt etter (1, 2, 4, 6)
hovedforetakets hjemstat

32 18 2 Gjenforsikringsandel av forfalte bruttopremier fordelt etter (1, 2, 4, 5, 6)
hovedforetakets hjemstat

32 16 0 Andre poster i det tekniske regnskapet, brutto (1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0 Gjenforsikringsresultat (1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8 Gjenforsikringsandel av andre poster i det tekniske (1, 2, 4, 5, 6)
regnskapet, brutto

Regnskapsdata/ikke-teknisk del av resultatregnskapet

32 19 0 Delsum II (resultat av teknisk regnskap) (3)

Tilleggsvariabler som angår resultatregnskapet

32 61 4 Eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester (1, 2, 3, 4)

13 31 0 Personalkostnader (1, 2, 3, 4)

32 61 5 Eksterne og interne kostnader til erstatningsbehandling (1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6 Salgskostnader (1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8 Andre forsikringsrelaterte kostnader, brutto (1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9 Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1 Inntekter fra kapitalinteresser (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3 Inntekter fra bygninger og annen fast eiendom (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4 Inntekter fra andre finansielle eiendeler (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5 Verdireguleringer av finansielle eiendeler (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6 Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler (1, 2, 4, 5, 6)
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Foretak/

Kode Betegnelse berørt 

virksomhet

32 72 1 Administrasjonskostnader knyttet til finansielle (1, 2, 4, 5, 6)
eiendeler, herunder rentekostnader

32 72 2 Verdiregulering av finansielle eiendeler (1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3 Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (1, 2, 4, 5, 6)

Analyse per produkt – etter (under)kategorier i CPA

33 12 1 Gjenforsikringsandel av forfalte bruttopremier, direkte (1, 2, 5, 6)
forsikring (femsifret nivå, underkategori 66.03.21 og 66.03.22)

Internasjonal virksomhet (geografisk fordeling av 
transaksjoner foretatt i henhold til etableringsretten)

34 31 1 Forfalte bruttopremier i direkte forsikring etter kategori i CPA (1, 2, 5, 6)
(femsifret nivå) og etter medlemsstat

Internasjonal virksomhet (geografisk fordeling av 
transaksjoner foretatt i henhold til retten til å yte tjenester)

34 32 1 Forfalte bruttopremier i direkte forsikring etter kategori i CPA (1, 2, 5, 6)
(femsifret nivå) og etter medlemsstat

Sysselsetting

16 11 0 Antall sysselsatte (1, 2, 3, 4)

Balanse (aktiva og passiva)

36 30 0 Sum eiendeler (1, 2, 3, 4)

37 33 1 Brutto erstatningsavsetning, direkte forsikring (2, 6)

37 30 1 Samlede forsikringsmessige nettoavsetninger (1, 2, 3, 4)

4. Liste B inneholder følgende opplysninger:

i) kjennetegnene nevnt i artikkel 34 I i direktiv 91/674/EØF som angår andre forsikringsforetak enn
livsforsikringsforetak, spesialiserte gjenforsikringsforetak og sammensatte foretaks annen
forsikringsvirksomhet enn livsforsikringsvirksomhet: post 3, 5, 6, 8,

ii) kjennetegnene nevnt i artikkel 34 II i direktiv 91/674/EØF som angår livsforsikringsforetak og
sammensatte forsikringsforetaks livsforsikringsvirksomhet: post 4, 6 b), 7, 11,

iii) kjennetegnene nevnt i artikkel 63 i direktiv 91/674/EØF som angår livsforsikringsforetak og andre
forsikringsforetak enn livsforsikringsforetak samt sammensatte foretaks livsforsikringsvirksomhet
og annen forsikringsvirksomhet enn livsforsikringsvirksomhet: geografisk fordeling av forfalte
bruttopremier i direkte forsikring i medlemsstaten der forsikringsforetaket har sitt hovedkontor, i
de øvrige medlemsstatene, i de andre statene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(EØS), i Sveits, i De forente stater, i Japan og i de øvrige tredjestater,
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iv) tilleggskjennetegnene på listen nedenfor:

Foretak/

Kode Betegnelse berørt Merknad

virksomhet

Regnskapsdata/teknisk del av 
resultatregnskapet

32 13 2 Bruttobeløp betalt i erstatning oppstått (2, 4, 6)
i løpet av regnskapsåret

Internasjonal virksomhet (generelt)

34 12 0 Geografisk fordeling av forfalte bruttopremier (1, 2, 4, 5, 6)
i mottatt gjenforsikring

34 13 0 Geografisk fordeling av gjenforsikringsandel (1, 2, 4, 5, 6)
av forfalte bruttopremier

Balanse (aktiva og passiva)

36 11 2 Bygninger og annen fast eiendom (nåverdi) (1, 2, 3, 4)

36 12 3 Investeringer i konsernselskaper og tilknyttede (1, 2, 3, 4)
foretak (nåverdi)

36 13 8 Andre finansielle eiendeler (nåverdi) (1, 2, 3, 4)

36 21 0 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg (1, 3)
– bygninger og annen fast eiendom

36 22 0 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg (1, 3)
– andre finansielle eiendeler

37 10 1 Sum egenkapital fordelt etter rettslig status (1, 2, 3, 4)

37 33 3 Brutto erstatningsavsetning i direkte forsikring, (2, 6)
etter (under)kategori i CPA (femsifret nivå) 
og etter underkategori 66.03.21 og 66.03.22

Andre variabler

39 10 0 Antall kontrakter som foreligger på slutten av (1, 2, 5, 6)
regnskapsåret i direkte forsikring, for alle 
individuelle livsforsikringsavtaler og for 
(under)kategori 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 
og 66.03.5 i CPA

39 20 0 Antall forsikrede personer på slutten av (1, 2, 5, 6)
regnskapsåret i direkte forsikring, for 
kollektive livsforsikringsavtaler og for 
underkategori 66.03.1 i CPA

39 30 0 Antall forsikrede kjøretøyer på slutten av (2, 6) Frivillig
regnskapsåret i direkte forsikring, for 
underkategori 66.03.2 i CPA

39 40 0 Brutto forsikringsbeløp på slutten av (1, 5) Frivillig
regnskapsåret i direkte forsikring, for 
underkategori 66.01.1 og 66.01.4 i CPA

39 50 0 Antall erstatninger oppstått i løpet av (2, 6) Frivillig
regnskapsåret i direkte forsikring, for 
underkategori 66.03.2 i CPA



Avsnitt 5

Første referanseår

Første referanseår som det skal utarbeides årlige statistikker for, er kalenderåret 1996 for kjennetegnene
og statistikkene på liste A, og kalenderåret 2000 for dem på liste B.

Avsnitt 6

Utarbeiding av resultater

Resultatene fordeles på firesifret nivå i NACE Rev. 1 (klasser).

Avsnitt 7

Oversending av resultater

Resultatene skal oversendes innen tolv måneder fra utløpet av referanseåret for foretakene nevnt i avsnitt
3, unntatt for spesialiserte gjenforsikringsforetak, der resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra
utløpet av referanseperioden.

Avsnitt 8

Forsikringskomiteen

Kommisjonen skal informere forsikringskomiteen nedsatt ved rådsdirektiv 91/675/EØF(1) om de nærmere
reglene for gjennomføringen av modulen og alle tiltak for tilpasning til den økonomiske og tekniske
utvikling med hensyn til innsamling og statistisk behandling av data samt behandling og oversending av
resultater, som den vedtar i henhold til artikkel 13 i denne forordning.

Avsnitt 9

Overgangsperiode

For detaljmodulen i dette vedlegg skal overgangsperioden ikke overstige tre år, regnet fra de første
referanseårene for utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.”
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 213,

under henvisning til utkast til forordning framlagt av
Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske monetære
institutt(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det
europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Felles-
skapet(4) inneholder referanserammen for de felles standarder,
definisjoner, klassifikasjoner og regnskapsregler som skal
anvendes ved utarbeidingen av medlemsstatenes regnskaper til
bruk i forbindelse med Fellesskapets statistikkbehov, slik at det
blir mulig å oppnå sammenlignbare resultater medlemsstatene
imellom.

I henhold til artikkel 2 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2223/96 skal
det innen 31. desember 1997 treffes beslutning om innføringen
av systemet for fordeling av finansformidlingstjenester
indirekte målt (FISIM).

Løsningen på problemet med fordeling av FISIM bør medføre
en vesentlig forbedring av ENS-metodikken og en mer
nøyaktig sammenligning av nivåene for bruttonasjonalprodukt
(BNP) i Den europeiske union.

Denne forordning har til formål å innføre prinsippet om
fordeling av FISIM og fastsette nærmere regler for gjennom-
føringen.

Effektiviteten av fordelingen av FISIM og de nærmere reglene
for gjennomføringen bør vurderes ved hjelp av beregninger
som foretas av medlemsstatene etter forsøksmetodene
beskrevet i vedlegg III til denne forordning, over en
forsøksperiode som er tilstrekkelig lang til at det kan vurderes
om denne fordelingen gir mer pålitelige resultater for en riktig
måling av den berørte økonomiske virksomhet enn dagens
ikke-allokering.

Kommisjonen bør, på grunnlag av beregningene foretatt i
forsøksperioden, framlegge vurderingsrapporter om datakvali-
teten, særlig om dataenes tilgjengelighet, og en kvalitativ og
kvantitativ analyse av resultatenes stabilitet over tid og deres
følsomhet for hver av forsøksmetodene.

Dersom resultatenes pålitelighet blir vurdert positivt, bør
Kommisjonen treffe beslutning om den best egnede metoden
for fordeling av FISIM.

Dersom forsøksmetodene ikke gir mer pålitelige resultater for
en riktig måling av den berørte økonomiske virksomhet enn
dagens ikke-allokering, bør Kommisjonen likevel framlegge
for Rådet et egnet forslag til endring av forordning (EF) nr.
2223/96.

Beslutningen om å fordele FISIM med henblikk på
beregningen av det bruttonasjonalprodukt (BNP) som benyttes
for Fellesskapets alminnelige budsjett og dets egne midler, bør
treffes enstemmig av Rådet etter forslag fra Kommisjonen.

FISIM bør ikke fordeles med henblikk på annen fellesskaps-
politikk før Kommisjonen har truffet beslutning om hvilken
framgangsmåte som skal anvendes ved fordeling av FISIM,
dersom de oppnådde resultatene anses for å være mer pålitelige.

I samsvar med nærhetsprinsippet kan de tilsiktede målene med
denne forordning nås bedre av Fellesskapet enn av medlems-
statene, fordi bare Kommisjonen kan samordne den
nødvendige harmoniseringen av de statistiske metodene for
beregning og fordeling av FISIM på fellesskapsplan. Selve
beregningen og fordelingen samt organiseringen av den
infrastruktur som er nødvendig for å overvåke anvendelsen av
metodene, bør imidlertid overlates til medlemsstatene. Det er
derfor nødvendig å fastsette at de nasjonale vedkommende
myndigheter skal ha tilgang til alle data som står til rådighet på
nasjonalt plan.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 448/98

av 16. februar 1998

om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen av
finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske

nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS)(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 58 av 27.2.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 124 av 21.4.1997, s. 28.

(2) EFT C 339 av 10.11.1997.

(3) Uttalelse avgitt 16. oktober 1997 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1.



Komiteen for De europeiske fellesskaps statistiske program,
nedsatt ved beslutning 89/382/EØF, Euratom(1) og Komiteen
for valuta-, finans- og betalingsbalansestatistikk, nedsatt ved
beslutning 91/115/EØF(2), er rådspurt i samsvar med artikkel 3
i hver av de ovennevnte beslutninger –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

1. Formålet med denne forordning er å innføre prinsippet
om fordeling av finansformidlingstjenester indirekte målt
(FISIM) beskrevet i vedlegg I til vedlegg A til forordning (EF)
nr. 2223/96, på grunnlag av pålitelige metoder.

2. For dette formål endres vedlegg I og II til vedlegg A til
forordning (EF) nr. 2223/96 i samsvar med vedlegg I og II til
denne forordning.

Artikkel 2

Metoder

1. I løpet av forsøksperioden fastsatt i artikkel 4 skal
medlemsstatene foreta beregninger etter metodene beskrevet i
vedlegg III til denne forordning.

2. På grunnlag av en vurdering av resultatene av disse
beregningene skal det i samsvar med artikkel 5 treffes
beslutning om hvilken metode som skal anvendes ved
fordeling av FISIM.

Artikkel 3

Midler

1. Medlemsstatene skal påse at de nødvendige data eller
relevante estimater for å foreta beregningene umiddelbart
stilles til rådighet for den nasjonale myndighet som skal foreta
beregningene nevnt i artikkel 2 nr. 1.

2. Den nasjonale myndighet skal innhente de tilleggsdata
den anser som nødvendige for beregningene.

Artikkel 4

Framlegging av beregningsresultatene i forsøksperioden

Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen beregnings-
resultatene nevnt i artikkel 2 nr. 1, etter følgende tidsplan:

Resultatene for kalenderår 1995, 1996, 1997 og 1998 skal
framlegges senest 1. november 1999.

Resultatene for kalenderåret 1999 og de reviderte resultatene
for kalenderår 1995, 1996, 1997 og 1998 skal framlegges
senest 1. november 2000.

Resultatene for kalenderåret 2000 og de reviderte resultatene
for kalenderår 1995, 1996, 1997, 1998 og 1999 skal
framlegges senest 1. november 2001.

De første estimatene for kalenderåret 2001 og de reviderte
resultatene fra kalenderår 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 og
2000 skal framlegges senest 30. april 2002.

Artikkel 5

Vurdering av resultater

1. På grunnlag av resultatene nevnt i artikkel 4, skal
Kommisjonen, etter å ha rådspurt Komiteen for det statistiske
program framlegge en foreløpig rapport for Europaparlamentet
og Rådet innen 31. desember 2000, og innen 1. juli 2002 en
endelig rapport med en kvalitativ og kvantitativ analyse av
virkningene av forsøksmetodene for fordeling og beregning av
FISIM beskrevet i vedlegg III.

2. Gjennomføringsreglene for denne forordning, herunder
tiltak for å klargjøre og forbedre forsøksmetodene beskrevet i
vedlegg III, skal vedtas av Kommisjonen etter framgangs-
måten beskrevet i artikkel 7.

3. Kommisjonen skal innen 31. desember 2002, etter å ha
rådspurt Komiteen for valuta-, finans- og betalingsbalanse-
statistikk og etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 7, vedta
hvilken metode som skal anvendes ved fordeling av FISIM,
dersom konklusjonene av den endelige vurderingsrapporten
om påliteligheten av resultatene oppnådd i forsøksperioden, er
positive.

4. Dersom Kommisjonen i den endelige vurderings-
rapporten nevnt i nr. 1 finner at det ikke foreligger noen
forsøksmetode for fordeling av FISIM som er mer pålitelig for
en riktig vurdering av den berørte økonomiske virksomhet enn
den nåværende ikke-allokering, skal den etter behov framlegge
for Rådet et egnet forslag til endring av forordning (EF) nr.
2223/96.

Artikkel 6

Oversending til Kommisjonen

Medlemsstatene skal fra 1. januar 2003 oversende Kommi-
sjonen resultatene av beregningene foretatt i samsvar med
denne forordning, og innlemme dem i tabellene fastsatt i
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2223/96.
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Artikkel 7

Framgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det statistiske
program, heretter kalt «komiteen».

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

Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i traktatens
artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe etter
forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal
stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

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

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

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

Artikkel 8

Unntak

Som unntak fra bestemmelsene i dette direktiv

1) skal beslutningen om å fordele FISIM med henblikk på
beregningen av det BNP som benyttes i forbindelse med
Fellesskapets alminnelige budsjett og dets egne midler,
treffes enstemmig av Rådet etter forslag fra Kommisjonen,

2) skal FISIM ikke fordeles med henblikk på annen
fellesskapspolitikk før Kommisjonen har vedtatt en
framgangsmåte som skal anvendes ved fordeling av
FISIM, i samsvar med artikkel 5 nr. 3.

Artikkel 9

Sluttbestemmelser

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 16. februar 1998.

For Rådet

G. BROWN

Formann



VEDLEGG I

ENDRINGER I VEDLEGG A TIL FORORDNING (EF) NR. 2223/96 (OG I VEDLEGG I)

Kapittel 1.
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1.13,
femte ledd,
bokstav d)

1.25, 
annet ledd

Kapittel 3.

3.63.

Etter “ENS inneholder også mange
spesifikke konvensjoner, f.eks.:” utgår:

“registrering av bruken av indirekte
målte finansformidlingstjenester som
produktinnsats for en fiktiv sektor eller
en fiktiv næring.”

Teksten skal lyde:

“fordeling av finansformidlingstjenester
indirekte målt (FISIM) på bruker-
sektorer/brukernæringer.”

Etter “Noen av de viktigste forskjellene i
begreper er:” skal ny bokstav i) lyde:

“i) finansformidlingstjenester indirekte
målt (FISIM) blir nå fordelt på
brukersektorer/brukernæringer i
stedet for på en fiktiv sektor (næring).
Følgelig blir bruken av FISIM ikke
lenger registrert utelukkende som
produktinnsats, men kan også være
konsum og eksport. Dette innebærer
da at import av FISIM også kan
forekomme.”

All tekst fra begynnelsen til og med
“verdisettes på grunnlag av de aktuelle
gebyrene eller provisjonene” på slutten
av fjerde ledd utgår.

Teksten skal lyde:

“J. Finansiell tjenesteyting (herunder
forsikring og pensjonsfond) 

Finansformidlingstjenester (unntatt
forsikring og pensjonsfond) omfatter:

a) finansformidlingstjenester som
finansformidlere belaster sine kunder
direkte og som er lik summen av
fakturerte gebyrer og provisjoner.

Finansformidlerne kan belaste
formidlingstjenester de leverer
direkte. Produksjonen av slike
tjenester verdisettes på grunnlag av
fakturerte gebyrer og provisjoner,
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b) finansformidlingstjenester indirekte
belastet og målt (FISIM)

Finansformidlerne leverer tjenester
som de ikke belaster gebyrer og
provisjoner for direkte. Som vederlag
beregner de lavere og høyere renter
enn vanlig for henholdsvis kreditorer
og debitorer.

Produksjon av FISIM utgjøres dermed
av finansformidlernes forvaltning av
innskudd og lån som de fastsetter
renter for. På den annen side finnes det
ikke formidlingstjenester for andre
verdipapirer enn aksjer.

Produksjonen til undersektor S.122
(andre finansinstitusjoner) og S.123
(andre finansformidlere, unntatt
forsikringsselskaper og pensjons-
kasser), unntatt investeringsfond,
verdisettes på grunnlag av differansen
mellom de faktiske rentesatser for
betalte eller mottatte renter og en
“referanserente”. For finans-
formidlernes hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende kreditorer måles den
ved differansen mellom de rentene de
faktisk mottar og de rentene de ville ha
mottatt ved anvendelse av en
referanserente. For finansformidlernes
hjemmehørende og ikke-hjemme-
hørende debitorer måles den ved
differansen mellom de rentene de ville
ha mottatt ved anvendelse av en
referanserente og de rentene de faktisk
mottar,

c) finansformidlingstjenester som
leveres av sentralbanken.

Sentralbanken må ikke tas med i
beregningen av FISIM. Dens
produksjon måles i summen av
kostnader.”

Utgår:

“bare for totaløkonomien: alle indirekte
målte finansformidlingstjenester (FISIM)
som leveres av hjemmehørende produ-
senter.”

Teksten skal lyde:

“hjemmehørende produsenters bruk av
finansformidlingstjenester indirekte målt
(FISIM).”

3.70 j)
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Utgår:

“Da verdien av tjenestene som leveres av
finansformidlere, ikke fordeles blant
deres kunder, foretas det ingen
korreksjon av de faktiske rentebetalinger
til eller fra finansformidlerne for å
eliminere marginene som utgjør de
implisitte gebyrene for de leverte
tjenestene. Det er derfor nødvendig med
en korreksjonspost på kontoen for
allokering av primære inntekter for
finansformidlerne og for en fiktiv
næring, der finansformidlernes samlede
produksjon per konvensjon registreres
som produktinnsats.”

Teksten skal lyde:

“Da verdien av tjenestene som leveres av
finansformidlere, blir fordelt blant deres
kunder, må det foretas en korreksjon av
de faktiske rentebetalinger til eller fra
finansformidlerne for å eliminere
marginene som utgjør de implisitte
gebyrene for de leverte tjenestene. De
rentebeløp som betales av låntakere til
finansformidlere, må reduseres med de
beregnede verdiene av gebyrene som
betales, mens de rentebeløp som
innskytere mottar, må økes tilsvarende.
Verdiene av gebyrene behandles som
betaling for tjenester som
finansformidlere yter til sine kunder, og
ikke som betaling av renter.”

Ny bokstav k) skal lyde:

“k) per konvensjon skal sentralbankens
produksjon i sin helhet fordeles til de
øvrige finansformidlernes produkt-
innsats (undersektor S.122-S.123).”

Etter “finansielle tjenester som belastes
direkte” innsettes:

“og den del av finansformidlingstjenester
indirekte målt som husholdninger bruker
til konsum,”

Etter “finanstjenester oppgjort som
provisjoner og gebyrer” innsettes:

“den del av finansformidlingstjenester
indirekte målt som brukes av utenlandske
enheter,”

FORKLARENDE MERKNAD

Tilføy tabell A.I.1 og A.I.2 for å vise
hvilke konsekvenser fordelingen av
FISIM har på tallene i talleksempelet i
kapittel 8.

3.70.

3.76. e)

3.142. h)

Kapittel 4.

4.51. 
annet ledd

Kapittel 8

8.09.
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Utgår:

“Da finansformidlingstjenester indirekte
målt (FISIM) ikke fordeles på
brukersektorer, behandles hele verdien
av produksjonen av FISIM som produkt-
innsats for en fiktiv sektor med null
produksjon og negativt bruttoprodukt av
tilsvarende størrelse som produkt-
innsatsen, men med motsatt fortegn. På
denne måten reduseres det samlede
bruttoproduktet for alle sektorer og
næringer med dette beløpet. For å gjøre
kontiene mer oversiktlige er det mulig å
unnlate å sette inn en ekstra kolonne for
den fiktive sektoren, og i stedet føre opp
tilsvarende tall i kolonnen for total-
økonomien.”

Teksten skal lyde:

“Da finansformidlingstjenester indirekte
målt (FISIM) fordeles på brukersektorer,
blir visse deler av rentebetalinger
omklassifisert som tjenestebetalinger.
Denne omklassifiseringen har konse-
kvenser for verdiene for produksjon og
produktinnsats (så vel som verdiene for
import, eksport og konsum).”

Utgår:

“produktinnsats etter næring omfatter
anvendelse av indirekte målte finans-
formidlingstjenester som er registrert i en
fiktiv næring (se punkt 9.33),”

Utgår:

“Da finansformidlingstjenester indirekte
målt (FISIM) ikke fordeles på
brukersektorer, gjelder de rentepostene
som vises, for faktisk betalt og mottatt
rente. Det gjøres en justering av
tilgangen med negativt fortegn i
kolonnen for finansielle foretak, og med
positivt fortegn i kolonnen for fiktiv
sektor. For å gjøre kontiene mer
oversiktlige er det mulig å unnlate å sette
inn en ekstra kolonne for den fiktive
sektoren, og i stedet føre opp tilsvarende
tall i kolonnen for totaløkonomien.”

Teksten skal lyde:

“Da finansformidlingstjenester indirekte
målt (FISIM) fordeles på brukersektorer,
tilsvarer posten "Rente" i kontoen for
allokering av primære inntekter, betalt og
mottatt rente etter at FISIM er trukket fra
renter som låntakere faktisk har betalt og
lagt til renter som långivere faktisk har
mottatt.”

8.14.

8.24.

Kapittel 9

9.25 a)
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Utgår:

“minus anvendelse av indirekte målte
finansformidlingstjenester (registrert i en
fiktiv næring, se punkt 9.33)”

Utgår:

“I alle tilgangs- og anvendelsestabellene
utvides næringsklassifikasjonene i NACE
Rev. 1 med en fiktiv næring for
anvendelse av indirekte målte finans-
formidlingstjenester. I tilgangstabellen er
det ikke registrert noen transaksjoner for
denne næringen. I anvendelsestabellen
registreres den samlede anvendelsen av
indirekte målte finansformidlings-
tjenester som denne fiktive næringens
produktinnsats. Ettersom den fiktive
næringen ikke har noen andre transak-
sjoner, er dens netto driftsresultat nega-
tivt tilsvarende verdien av dens produkt-
innsats. Alle andre komponenter i dens
bruttoprodukt er null. Som følge av dette
er dens samlede bruttoprodukt lik dens
(negative) netto driftsresultat.”

9.25 b)

9.33.
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VEDLEGG II

ENDRINGER I VEDLEGG II TIL VEDLEGG A TIL FORORDNING (EF) NR. 2223/96

I nr. 11 første ledd tredje punktum utg:

“formuesinntekt minus renteutgifter, bortsett fra formuesinntekt fra investering av egenkapital.”

VEDLEGG III

BEREGNING AV FISIM

1. BEREGNING OG FORDELING AV FISIM PRODUSERT AV SEKTOR S.122 OG S.123

a) Nødvendige statistiske data

For hver av undersektorene S.122 og S.123( ) er det nødvendig å anvende tabellen over
gjennomsnittlig lånebeholdning, innskuddsbeholdning (brutt ned på brukersektorer) og andre
verdipapirer enn aksjer utstedt av finansformidlere for tidsrommet (gjennomsnitt av fire
kvartaler), og renter påløpt etter omfordeling av rentesubsidier til de faktiske mottakere som
definert i ENS 95.

b) Valg av referanserente

I balansen for finansformidlere som inng i undersektor S.122 og S.123, skal lån og innskudd som
foretas med hjemmehørende enheter deles opp for å skille mellom lån og innskudd

– i forbindelse med interbank-transaksjoner (det vil si innenfor institusjonelle enheter som inng
i sektor S.122 og S.123),

– som foretas med institusjonelle brukersektorer (S.11 – S.124 – S.125 – S.13 – S.14 – S.15)
(unntatt sentralbanker).

I tillegg bør lån og innskudd som foretas med resten av verden (S.2) deles opp i lån og innskudd
som foretas med ikke-hjemmehørende finansformidlere og i lån og innskudd som foretas med
andre ikke-hjemmehørende.

I løpet av den femige prøveperioden skal medlemsstatene sammenligne resultatene av
fordelingen av FISIM ved bruk av den interne referanserenten beregnet etter følgende fire
metoder:

Metode 1

For å finne FISIM produsert av hjemmehørende finansformidlere for hver institusjonelle sektor,
beregnes den “interne” referanserenten ved å dividere mottatte renter på lån mellom S.122 og
S123 med lånebeholdningen mellom S.122 og S.123.

mottatte renter på lån mellom S.122 og S.123
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lånebeholdning mellom S.122 og S.123

Metode 2

For å finne FISIM produsert av hjemmehørende finansformidlere for hver institusjonelle sektor,
beregnes den “interne” referanserenten ved å finne det veide gjennomsnittet av renter på
interbanklån og på andre verdipapirer enn aksjer utstedt av finansformidlere. Vektene er
beholdningsnivåene i posisjonene “lån mellom hjemmehørende finansformidlere som hører under
S.122 og S.123” og “andre verdipapirer enn aksjer utstedt av hjemmehørende finansformidlere som
hører under S.122 og S.123”.
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mottatte renter på lån mellom S.122 og S.123
+ renter på andre verdipapirer enn aksjer utstedt av S.122 og S.123

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
lånebeholdning mellom S.122 og S.123

+ andre verdipapirer enn aksjer utstedt av S.122 og S.123

Dersom det på grunn av det nasjonale banksystemets institusjonelle kjennetegn ikke er mulig å
beregne denne renten (for eksempel fordi bankene ikke utsteder andre verdipapirer enn aksjer),
bør en annen referanserente benyttes. Denne renten kan beregnes ved å bruke beholdningene av
og renteinntektene fra de aktiva (unntatt lån)/passiva (unntatt innskudd) som har den
gjennomsnittlige gjenværende løpetid som ligger nærmest løpetiden til passiva i balansen til
finansformidlere som hører under S.122 og S.123.

Metode 3

For å finne FISIM produsert av hjemmehørende finansformidlere for hver institusjonelle sektor,
kan to referanserenter anvendes, én for kortsiktige transaksjoner (beregnet ved hjelp av metode
1), og én for langsiktige transaksjoner (ved å anvende gjeldende offentliggjorte rente for andre
verdipapirer enn aksjer med samme løpetid som “passiva” med lang løpetid oppført i balansen).

Metode 4

For å finne FISIM produsert av hjemmehørende finansformidlere for hver institusjonelle sektor,
beregnes den “interne” referanserenten på følgende tre måter:

a) som et gjennomsnitt av de gjennomsnittlige låne- og innskuddsrentene for alle hjemmehørende
institusjonelle sektorer (S.124 – S.125 – S.11 – S.13 – S.14 – S.15) (unntatt sentralbanker),

b) som et gjennomsnitt av de gjennomsnittlige låne- og innskuddsrentene for hjemmehørende
institusjonelle brukersektorer (S.124 – S.125 – S.11 – S.13 – S.14 – S.15) (unntatt
sentralbanker), og den implisitte rentesatsen beregnet etter metode 1,

c) som et gjennomsnitt av de gjennomsnittlige låne- og innskuddsrentene for hjemmehørende
institusjonelle brukersektorer (S.124 – S.125 – S.11 – S.13 – S.14 – S.15) (unntatt
sentralbanker) og den implisitte rentesatsen beregnet etter metode 2.

For å fastsette import og eksport av FISIM benyttes som referanserente den gjennomsnittlige
interbankrente veid etter beholdningsnivåene i posisjonene “lån mellom S.122 og S.123 på den
ene siden og ikke-hjemmehørende finansformidlere på den andre siden” og “innskudd mellom
S.122 og S.123 på den ene siden og ikke-hjemmehørende finansformidlere på den andre siden”,
som vises i finansformidleres balanse.

Denne renten er den “eksterne” referanserenten som er utgangspunkt for beregning av eksport og
import av FISIM.

I løpet av overgangsperioden bør det ved beregningen skilles mellom intern og ekstern
referanserente på grunnlag av bostedet til finansformidlerne som deltar i transaksjonene og
hvilken valuta transaksjonene er denominert i.

Medlemsstatene skal oversende Eurostat alle statistiske opplysninger som er benyttet i den
anvendte metoden.

c) Detaljert oppdeling av FISIM etter institusjonell sektor

For hver institusjonelle sektor er det behov for følgende tabell over lån gitt av og innskudd hos
hjemmehørende finansformidlere:

Beholdning Mottatte Beholdning Betalte

renter renter

Lån gitt av Innskudd
hjemme- S.122 hos hjemme- S.122
hørende finans- S.123 hørende finans- S.123
formidlere formidlere
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FISIM i alt for hver institusjonelle sektor beregnes som summen av FISIM for lån gitt til den
institusjonelle sektor, og FISIM for innskudd fra den institusjonelle sektor.

FISIM for lån gitt til den institusjonelle sektor = mottatte renter på lån – (lånebeholdning x
“intern” referanserente)

FISIM for den institusjonelle sektors innskudd = (innskuddsbeholdning x “intern” referanse-
rente) –  renter betalt på innskudd

En del av produksjonen eksporteres; balansen for finansformidlere (S.122 og S.123) viser
følgende:

Beholdning Mottatte Beholdning Betalte

renter renter

Lån til ikke- Innskudd fra ikke-
hjemmehørende hjemmehørende

Eksporterte FISIM beregnes på grunnlag av den “eksterne” referanserenten på følgende måte:

FISIM for lån gitt til ikke-hjemmehørende (herunder finansformidlere) = mottatte renter –
(lånebeholdning x “ekstern” referanserente)

FISIM for innskudd fra ikke-hjemmehørende (herunder finansformidlere) = (innskudds-
beholdning x “ekstern” referanserente – betalte renter)

d) Oppdeling i produktinnsats og konsum av FISIM fordelt til husholdninger

Tjenestene fordelt til husholdninger deles mellom:

– husholdningenes produktinnsats i egenskap av eiere av egen bolig,

– husholdningenes produktinnsats i egenskap av eiere av personlige foretak, og

– husholdningenes konsum.

Dette medfører en fordeling av lån til husholdninger (beholdning og renter) på:

– boliglån,

– lån til husholdninger i egenskap av eiere av personlige foretak,

– andre lån til husholdninger.

Lån til husholdninger i egenskap av eiere av personlige foretak samt boliglån vises vanligvis atskilt
i de ulike fordelingene av lån i valuta- og finansstatistikkene. Øvrige lån til husholdninger kan
oppnås ved subtraksjon. FISIM for lån til husholdninger skal fordeles på tre kategorier (boliglån,
lån til husholdninger i egenskap av eiere av personlige foretak, andre lån til husholdninger) på
grunnlag av opplysninger om beholdning og renter for hver av disse tre kategoriene. Boliglån er
ikke identisk med pantelån, da pantelån kan ha andre formål.

Innskudd fra husholdninger oppdeles i:

– innskudd fra husholdninger i egenskap av eiere av personlige foretak, og

– innskudd fra privatpersoner.

Dersom det ikke foreligger statistikker over innskudd fra husholdninger i egenskap av eiere av
personlige foretak, skal medlemsstatene i løpet av den femige prøveperioden sammenligne
resultatene av fordeling av FISIM etter følgende to framgangsmåter:

Metode 1

Beholdningene kan beregnes på grunnlag av forholdet innskudd/bruttoprodukt registrert for de
minste selskapene og ekstrapolert til personlige foretak.

Metode 2

Beholdningene kan beregnes på grunnlag av forholdet innskudd/omsetning registrert for de
minste selskapene og ekstrapolert til personlige foretak.
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FISIM for innskudd fra husholdninger skal fordeles mellom FISIM for innskudd fra husholdninger
i egenskap av eiere av personlige foretak, og FISIM for innskudd fra privatpersoner i egenskap av
forbrukere, på grunnlag av de gjennomsnittlige beholdningene for disse to kategoriene, der samme
rentesats kan anvendes for begge dersom det ikke foreligger tilleggsopplysninger.

En annen metode kan anvendes, særlig dersom det ikke foreligger mer detaljerte opplysninger om
husholdningenes lån og innskudd: FISIM til husholdninger kan fordeles mellom produktinnsats og
konsum ved at alle lån tilskrives husholdninger i egenskap av produsenter eller eiere av egen bolig,
og alle innskudd tilskrives husholdninger i egenskap av forbrukere.

2. BEREGNING AV IMPORTERTE FINANSFORMIDLINGSTJENESTER

Ikke-hjemmehørende finansformidlere gir lån til og mottar innskudd fra hjemmehørende. For hver
institusjonelle sektor er det behov for følgende tabell:

Beholdning Renter mottatt Beholdning Renter betalt

av ikke-hjemme- av ikke-hjemme-

hørende finans- hørende finans-

formidlere formidlere

Lån gitt av ikke- Innskudd hos ikke-
hjemmehørende hjemmehørende
finansformidlere finansformidlere

Importerte finansformidlingstjenester for hver institusjonelle sektor beregnes på følgende måte:

Importerte FISIM for lån = renter mottatt av ikke-hjemmehørende finansformidlere – (låne-
beholdning x “ekstern” referanserente)

Importerte FISIM for innskudd = (innskuddsbeholdning x “ekstern” referanserente) – renter betalt av
ikke-hjemmehørende finansformidlere

3. FISIM TIL FASTE PRISER

Differansen mellom referanserenten og effektiv rente utgjør finansformidlerens fortjenestemargin,
og kan derfor anses for å være den prisen som betales for tjenesten som er levert. FISIM til faste
priser oppnås ved å dividere verdien av FISIM for lån og innskudd i S.122 og S.123 med denne
prisen. Låne- og innskuddsbeholdningene omregnes for å oppnå priser som tilsvarer en referanse-
periode; for dette formål anvendes en generell prisindeks (for eksempel den implisitte prisdeflatoren
for innenlands sluttetterspørsel).

FISIM for lån gitt FISIM for lån gitt til margin for
til den institusjonelle den institusjonelle sektor referanseperioden

sektor i faste priser
= –––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––

prisindeks effektiv margin

FISIM for innskudd FISIM for innskudd fra margin for
fra den institusjonelle den institusjonelle sektor referanseperioden

sektor i faste priser
= –––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––

prisindeks effektiv margin

Margin for referanseperioden for lån = effektiv lånerente – referanserente

Margin for referanseperioden for innskudd = referanserente – effektiv innskuddsrente
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