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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
Tekst kunngjort i samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2002

2003/EØS/6/01

Følgende tekst har gyldighet og kunngjøres i samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning
nr. 48/2002:
C. DET FRIE VAREBYTTE
I. KJØRETØYER
1.

370 L 0156: Rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere (EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1)
a)

I vedlegg VII tilføyes følgende i kolonnen under nr. 1 avsnitt 1:
“12 for Østerrike”
“17 for Finland”
“5 for Sverige”.

b)

I vedlegg IX tilføyes følgende i nr. 37 i del I side 2 og del II side 2:
“Østerrike: ....., Finland: ....., Sverige: ..... .”
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/56/EF

2003/EØS/6/02

av 27. september 2001
om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere, om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og om oppheving av
rådsdirektiv 78/548/EØF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

slik at varme kan produseres effektivt mens kjøretøyet er
parkert, og uten støy og gassutslipp fra en
framdriftsmotor som går. Av sikkerhetshensyn er det
nødvendig å utvide virkeområdet til å omfatte krav til
forbrenningsvarmeanlegg og montering av disse. Slike
krav bør gjenspeile de høyeste standardene i den aktuelle
teknologien.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

4)

Det er nødvendig å gi typegodkjenning for
forbrenningsvarmeanlegg som deler, og for kjøretøyer
der slike anlegg er montert.

5)

Det vil bli nødvendig å utfylle dette direktiv med
ytterligere
krav
til
sikkerhet
for
forbrenningsvarmeanlegg som drives med flytende
petroleumsgass (LPG), ved å tilføye et vedlegg.

6)

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(6).

7)

Av klarhetshensyn bør direktiv 78/548/EØF oppheves og
erstattes av dette direktiv —

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Rådsdirektiv 78/548/EØF av 12. juni 1978 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
varmeanlegg for kupeen i motorvogner(4) ble vedtatt som
et av særdirektivene etter den framgangsmåte for EFtypegodkjenning som ble innført ved rådsdirektiv
70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(5). De bestemmelser
som er fastsatt i direktiv 70/156/EØF med hensyn til
kjøretøysystemer, deler og tekniske enheter, får derfor
anvendelse på direktiv 78/548/EØF.
Særlig i henhold til artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i
direktiv 70/156/EØF skal hvert særdirektiv ledsages av et
opplysningsdokument som inneholder de relevante
numrene i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF, og et
typegodkjenningsdokument som bygger på vedlegg VI til
nevnte direktiv, slik at typegodkjenningen kan behandles
elektronisk.
På bakgrunn av den tekniske utviklingen er mange typer
kjøretøyer nå utstyrt med forbrenningsvarmeanlegg som
vanligvis drives med diesel, bensin eller flytende
petroleumsgass til oppvarming av kupeer (for eksempel i
busser), lasterom (for eksempel i lastebiler og tilhengere)
eller soverom (for eksempel i lastebiler og campingbiler),

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 292 av 9.11.2001, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 1.
(1) EFT C 326 av 24.10.1998, s. 4, og EFT C 116 E av 26.4.2000, s. 2.
2
( ) EFT C 101 av 12.4.1999, s. 15.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. april 1999 (EFT C 219 av 30.7.1999, s.
58), Rådets felles holdning av 17. november 2000 (EFT C 36 av 2.2.2001,
s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 14. mars 2001 (ennå ikke
offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 26. juni 2001.
(4) EFT L 168 av 26.6.1978, s. 40.
5
( ) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 98/91/EF (EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I dette direktiv menes med «kjøretøy» ethvert kjøretøy som
direktiv 70/156/EØF får anvendelse på.
Artikkel 2
Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning eller
nasjonal typegodkjenning for en type kjøretøy eller en type
varmeanlegg med begrunnelse i varmeanlegget for kupeen
eller lasterommet dersom anlegget oppfyller kravene fastsatt i
vedleggene.
Artikkel 3
Medlemsstatene kan ikke nekte eller forby salg, registrering,
ibruktaking eller bruk av et kjøretøy, eller salg, ibruktaking
eller bruk av et varmeanlegg med begrunnelse i varmeanlegget
for kupeen eller lasterommet dersom anlegget oppfyller
kravene fastsatt i vedleggene.

(6)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 4
1. Fra 9. mai 2003 kan medlemsstatene ikke med
begrunnelse i varmeanlegg

Dette nummer får ikke anvendelse på kjøretøytyper som er
utstyrt med spillvarmeanlegg som bruker vann som
overføringsmedium.

— nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning for en type kjøretøy eller en type
varmeanlegg, eller

4. Fra 9. mai 2005 får kravene i dette direktiv som gjelder
forbrenningsvarmeanlegg som deler, anvendelse i henhold til
artikkel 7 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF.

— forby salg, registrering eller ibruktaking av kjøretøyer,
eller salg eller ibruktaking av varmeanlegg,
Artikkel 5
dersom varmeanlegget oppfyller kravene i dette direktiv.
2.

Fra 9. mai 2004

— skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,
og

Kommisjonen skal innen 9. november 2002 undersøke
ytterligere krav til sikkerhet med hensyn til varmeanlegg for
motorvogner som drives med flytende petroleumsgass (LPG),
og eventuelt endre dette direktiv etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 6 nr. 2.

— kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en kjøretøytype med begrunnelse i varmeanlegg eller for en
type forbrenningsvarmeanlegg, dersom kravene i dette direktiv
ikke er oppfylt.
3.

Fra 9. mai 2005

— skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som
ledsager nye kjøretøyer i samsvar med bestemmelsene i
direktiv 70/156/EØF, som ikke lenger gyldige med hensyn
til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv, og
— kan medlemsstatene nekte salg, registrering eller
ibruktaking av nye kjøretøyer
med begrunnelse i varmeanlegg, dersom kravene i dette
direktiv ikke er oppfylt.

Artikkel 6

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for tilpasning til
den tekniske utvikling, nedsatt ved artikkel 13 i direktiv
70/156/EØF, heretter kalt «komiteen».
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 8 i nevnte beslutning.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.
3.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 7
I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:
1. I vedlegg IV del 1 skal nr. 36 lyde:
Emne

Direktiv nummer

Henvisning til
De Europeiske
Fellesskaps Tidende

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«36. Varmeanlegg

2001/56/EF

L 292 av 9.11.2001

X

Gjelder

X

X

X

X

X

X

X

X

X»

2. I vedlegg XI skal
a) tillegg 1 nr. 36 lyde:
Nr.

Emne

Direktiv nr.

M1 ≤ 2 500(1) kg

«36

Varmeanlegg

2001/56/EF

1

M1 > 2 500(1) kg
G + P»

b) tillegg 2 nr. 36 lyde:

Nr.

Emne

Direktiv nr.

Pansrede kjøretøyer i
gruppe M1

«36

Varmeanlegg

2001/56/EF

X»
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Artikkel 8
Direktiv 78/548/EØF oppheves fra 9. mai 2004. Henvisninger til direktiv 78/548/EØF skal forstås som
henvisninger til dette direktiv.
Artikkel 9
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, innen 9. mai 2003, 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 oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser
som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.
Artikkel 10
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 11
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. september 2001.

For Europaparlamentet

For Rådet

N. FONTAINE

C. PICQUÉ

President

Formann

30.1.2003
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VEDLEGG 1
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM EF-TYPEGODKJENNING

1.

SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING FOR EN KJØRETØYTYPE

1.1.

Søknader om EF-typegodkjenning for en kjøretøytype i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF med
hensyn til varmeanlegget skal innsendes av kjøretøyprodusenten.

1.2.

Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i tillegg 1.

1.3.

Følgende skal framlegges
typegodkjenningsprøvingene:

1.3.1.

et kjøretøy som er representativt for typen som skal godkjennes.

2.

TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING FOR EN KJØRETØYTYPE

2.1.

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

2.2.

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

2.3.

Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF, skal tildeles hver
kjøretøytype som er typegodkjent. Den samme medlemsstaten skal ikke tildele en annen kjøretøytype samme
nummer.

3.

SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING FOR EN TYPE FORBRENNINGSVARMEANLEGG

3.1.

Søknader om EF-typegodkjenning for en type forbrenningsvarmeanlegg som del i henhold til artikkel 3 nr. 4
i direktiv 70/156/EØF skal innsendes av produsenten av varmeanlegget.

3.2.

Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i tillegg 3.

3.3.

Følgende skal framlegges
typegodkjenningsprøvingene:

3.3.1.

et forbrenningsvarmeanlegg som er representativt for typen som skal godkjennes.

4.

TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING FOR EN TYPE FORBRENNINGSVARMEANLEGG

4.1.

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

4.2.

Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i tillegg 4.

4.3.

Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF, skal tildeles hver
type forbrenningsvarmeanlegg som er typegodkjent. Den samme medlemsstaten skal ikke tildele en annen type
forbrenningsvarmeanlegg samme nummer.

4.4.

Alle forbrenningsvarmeanlegg som samsvarer med en type som er typegodkjent i henhold til dette direktiv,
skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke som angitt i tillegg 5.

5.

ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNINGER

5.1.

Ved endringer av typen kjøretøy eller typen forbrenningsvarmeanlegg som er typegodkjent i henhold til dette
direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

6.

PRODUKSJONSSAMSVAR

6.1.

Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 10 i direktiv
70/156/EØF.

for

for

den

den

tekniske

tekniske

instansen

instansen

som

som

er

er

ansvarlig

ansvarlig

for

for

å

å

foreta

foreta
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Tillegg 1

OPPLYSNINGSDOKUMENT nr. ...
i samsvar med vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF(*) i forbindelse med EF-typegodkjenning av et kjøretøy
med hensyn til varmeanlegg(**) (direktiv 2001/56/EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
For systemer, deler eller tekniske enheter med mikroprosessorstyrte funksjoner må relevant ytelsesrelatert informasjon
vedlegges.

0.

ALLMENT

0.1.

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

0.2.

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

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(b): ................................................................................

0.3.1.

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

0.4.

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

0.5.

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

0.8.

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

1.

KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1.

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

3.

MOTOR(q)

3.1.1.

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

3.2.1.1.

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

3.2.1.2.

Antall sylindere og deres innretning:..............................................................................................................

3.2.1.8.

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

3.2.7.

Kjølesystem (væske/luft)(l)

3.2.7.1.

Nominell innstilling av betjeningsinnretningen for motortemperatur:...........................................................

3.2.8.1.

Overlader (ja/nei)(l)

3.2.8.1.2.

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

3.2.8.1.3.

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

(*) Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF. Numre som ikke
er relevante for dette direktivs formål, er utelatt.
(**) For varmeanlegg som bruker varme fra motorens kjølevæske, får bare nr. 0-0.8, 3.2.7 og 9.10.5.1 anvendelse.

Nr. 6/7
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9.

KAROSSERI

9.10.5.

Varmeanlegg for kupeen

9.10.5.1.

Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til varmeanlegg dersom varmeanlegget bruker varmen fra
motorkjølevæsken: ..........................................................................................................................................

9.10.5.2.

Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til varmeanlegg dersom kjøleluften eller eksosen fra
motoren brukes som varmekilde, herunder: ...................................................................................................

9.10.5.2.1.

Oversiktsplan over varmeanlegget som viser anleggets plassering i kjøretøyet:...........................................

9.10.5.2.2.

Oversiktsplan over varmeveksleren for varmeanlegg som bruker eksosen til oppvarming, eller over de
deler der varmevekslingen finner sted (for varmeanlegg som bruker kjøleluften fra motoren til
oppvarming):...................................................................................................................................................

9.10.5.2.3.

Snittegning av henholdsvis varmeveksleren eller de deler der varmevekslingen finner sted, med angivelse
av veggtykkelse, de benyttede materialer og deres overflateegenskaper:......................................................

9.10.5.2.4.

Spesifikasjoner skal oppgis for andre vesentlige deler av varmeanlegget, f.eks. for viften, med hensyn til
konstruksjon og tekniske data:

9.10.5.3.

Største strømforbruk:....................kW.
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Tillegg 2
MØNSTER
[største format: A4 (210 × 297 mm)]
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens
stempel
Melding om:
— typegodkjenning(1)
— utvidelse av typegodkjenning(1)
— nektelse av typegodkjenning(1)
— tilbakekalling av typegodkjenning(1)
for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 2001/56/EF.
Typegodkjenningsnummer:..................................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelsen: .................................................................................................................................................
AVSNITT I
0.1.

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

0.2.

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

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):.........................................................................................................................

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet/delen/den tekniske enheten(1)(2):.......................................

0.4.

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

0.5.

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

0.7.

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

0.8.

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

AVSNITT II
1.

Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelsen

2.

Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene: ...................................................................................................

3.

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

4.

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

5.

Eventuelle merknader: se tilføyelsen

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Innholdsfortegnelsen for informasjonspakker som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres på
anmodning, er vedlagt.

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av den type kjøretøy, del eller teknisk enhet som
omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis med symbolet «?» (f.eks.: ABC??123??) i dokumentasjonen.
Som fastsatt i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.

(3)
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... i forbindelse med typegodkjenning av en kjøretøytype i henhold til
direktiv 2001/56/EF
1.

Tilleggsopplysninger:....................................................................................................................................................

1.1. Varmeanlegg som bruker varme fra motorens kjølevæske/eksos/kjøleluft(1):.............................................................
1.2. Eventuelle forbrenningsvarmeanlegg: ..........................................................................................................................
5.

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

(1)

Som fastsatt i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF.
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Tillegg 3
Opplysningsdokument nr. ... i forbindelse med EF-typegodkjenning av et forbrenningsvarmeanlegg
(direktiv 2001/56/EF)
Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
For systemer, deler eller tekniske enheter med mikroprosessorstyrte funksjoner må relevant ytelsesrelatert informasjon
vedlegges.
0.

ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):......................................................................................................................................
0.2. Type:...........................................................................................................................................................................
0.2.1 Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):.............................................................................................................................
0.5. Produsentens navn og adresse:...................................................................................................................................
0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter: ...................................
....................................................................................................................................................................................
0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse: ................................................................................................................
1.0

FORBRENNINGSVARMEANLEGG

1.1. Prøvingstrykk (for forbrenningsvarmeanlegg som drives med flytende petroleumsgass eller lignende, trykket ved
varmeanleggets gassinntak):.......................................................................................................................................
1.2. osv.
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Tillegg 4
MØNSTER
[største format: A4 (210 × 297 mm)]
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens
stempel
Melding om:
— typegodkjenning(1)
— utvidelse av typegodkjenning(1)
— nektelse av typegodkjenning(1)
— tilbakekalling av typegodkjenning(1)
for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 2001/56/EF.
Typegodkjenningsnummer:..................................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelsen: .................................................................................................................................................
AVSNITT I
0.1.

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

0.2.

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

0.3.

Typebetegnelser, dersom det er merket på kjøretøyet/delen/den tekniske enheten(1)(2):......................................

0.4.

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

0.5.

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

0.6.

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

0.7.

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

AVSNITT II
1.

Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelsen

2.

Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene: ...................................................................................................

3.

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

4.

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

5.

Eventuelle merknader: se tilføyelsen

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av den type kjøretøy, del eller teknisk enhet som
omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis med symbolet «?» (f.eks.: ABC??123??) i dokumentasjonen.
Som fastsatt i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.

(3)
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... i forbindelse med typegodkjenning av en type
forbrenningsvarmeanlegg i henhold til direktiv 2001/56/EF
1.

Tilleggsopplysninger

1.1.

Beskrivelse av forbrenningsvarmeanlegget: ..........................................................................................................
osv.

5.

Merknader: .............................................................................................................................................................
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Tillegg 5
EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE FOR DELER
1.

ALLMENT

1.1.

EF-typegodkjenningsmerket for deler består av:

1.1.1.

et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstavene for
medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen:
1 for Tyskland

12 for Østerrike

2 for Frankrike

13 for Luxemburg

3 for Italia

17 for Finland

4 for Nederland

18 for Danmark

5 for Sverige

21 for Portugal

6 for Belgia

23 for Hellas

9 for Spania

24 for Irland

11 for Det forente kongerike
1.1.2.

nær rektanglet skal det være påført det «basisgodkjenningsnummer» som er beskrevet i del 4 av
typegodkjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF, og to foranstående sifre som angir
løpenummeret som er tildelt seneste viktige tekniske endring av direktiv 78/548/EØF som gjaldt på tidspunktet
da EF-typegodkjenningen ble gitt. For dette direktiv er løpenummeret 00.

1.2.

EF-typegodkjenningsmerket skal være lett leselig og ikke kunne slettes.

2.

EKSEMPEL PÅ EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE FOR DELER

2.1.

Ovennevnte typegodkjenningsmerke viser at det aktuelle forbrenningsvarmeanlegget er typegodkjent i
Tyskland (e1) i samsvar med dette direktiv (00) under basisgodkjenningsnummeret 2439.
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VEDLEGG II
VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG KRAV

1.

VIRKEOMRÅDE

1.1.

Dette direktiv får anvendelse på alle kjøretøyer i gruppe M, N og O som er utstyrt med varmeanlegg.

2.

DEFINISJONER
I dette direktiv menes med:

2.1.

«varmeanlegg», enhver innretning som er utformet for å øke temperaturen innvendig i kjøretøyet, herunder et
eventuelt lasterom,

2.2.

«forbrenningsvarmeanlegg», en innretning som bruker flytende eller gassformig brensel direkte og ikke bruker
spillvarmen fra kjøretøyets framdriftsmotor,

2.3.

«kjøretøytype med hensyn til varmeanlegg», kjøretøyer som ikke skiller seg vesentlig fra hverandre med
hensyn til:
— varmeanleggets arbeidsprinsipp,
— eventuell type forbrenningsvarmeanlegg.

2.4.

«type forbrenningsvarmeanlegg», innretninger som ikke skiller seg vesentlig fra hverandre med hensyn til:
— brenseltype (f.eks. flytende eller gassformig),
— overføringsmedium (f.eks. luft eller vann),
— plassering i kjøretøyet (f.eks. kupé eller lasterom).

2.5.

«spillvarmeanlegg», enhver innretning som bruker spillvarmen fra kjøretøyets framdriftsmotor til å øke
temperaturen innvendig i kjøretøyet med vann, olje eller luft som overføringsmedium,

2.6.

«innvendig i kjøretøyet», kjøretøyets innvendige del som brukes til passasjerer og/eller last,

2.7.

«varmeanlegg for kupeen», enhver innretning som er utformet for å øke temperaturen i kupeen,

2.8.

«varmeanlegg for lasterommet», enhver innretning som er utformet for å øke temperaturen i lasterommet,

2.9.

«kupé», den delen innvendig i kjøretøyet der føreren og passasjerene oppholder seg,

2.10.

«gassformig brensel», brensel som er gassformig ved normal temperatur og normalt trykk (288,2 K og
101,33 kPa), for eksempel flytende petroleumsgass (LPG) og komprimert naturgass (CNG),

2.11.

«overoppheting», den tilstanden som oppstår når luftinntaket for varmluften til forbrenningsvarmeanlegget
blokkeres fullstendig.

3.

KRAV TIL VARMEANLEGG

3.1.

Kupeen i alle kjøretøyer i gruppe M og N skal være utstyrt med varmeanlegg.

3.2.

De alminnelige kravene til varmeanlegg er følgende:
— den varme luften som kommer inn i kupeen, skal ikke være mer forurenset enn luften ved kjøretøyets
luftinntak,
— kjøretøyets fører og passasjerer kan ved kjøring på vei ikke komme i kontakt med deler på kjøretøyet eller
varm luft som kan forårsake forbrenninger,
— eksosutslippene fra forbrenningsvarmeanlegg skal ligge innenfor godkjente grenser.
Prøvingsmetodene for å kontrollere disse kravene er fastsatt i vedlegg IV, V og VI.

3.2.1.

I tabellen nedenfor er det angitt hvilke vedlegg som får anvendelse på hver type varmeanlegg i hver enkelt
kjøretøygruppe:
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Varmeanlegg

Spillvarme fra motor –
vann

Kjøretøygruppe

Vedlegg IV
Luftkvalitet

Vedlegg V
Temperatur

30.1.2003

Vedlegg VI
Eksos

Vedlegg VIII
LPG-sikkerhet

M
N
O

Spillvarme fra motor –
luft Se merknad 1

M

1

1

N

1

1

M

1

1

N

1

1

M

1

1

1

1

N

1

1

1

1

O

1

1

1

1

M

1

1

1

N

1

1

1

O

1

1

1

O
Spillvarme fra motor –
olje

O
Gassfyrt varmeanlegg
Se merknad 2 og 3

Varmeanlegg med
flytende brensel
Se merknad 3

3.3.

Ytterligere krav til forbrenningsvarmeanlegg og montering av disse i kjøretøyer er fastsatt i vedlegg VII.
Merknad 1:

Kjøretøyer som oppfyller kravene i vedlegg III, er unntatt fra disse prøvingskravene.

Merknad 2:

Et nytt vedlegg VIII «Sikkerhetskrav til forbrenningsvarmeanlegg som drives med LPG» vil bli
tilføyd dette direktiv i samsvar med artikkel 5.

Merknad 3:

Forbrenningsvarmeanlegg som er plassert utenfor kupeen og bruker vann som
overføringsmedium, anses for å oppfylle kravene i vedlegg IV og V.
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VEDLEGG III
KRAV TIL SPILLVARMEANLEGG — LUFT

1.

Kravene fastsatt i nr. 3.2 i vedlegg II, anses som oppfylt med hensyn til varmeanlegg som omfatter varmeveksler
med primærkrets som gjennomstrømmes av eksos eller forurenset luft, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

2.

veggene i varmevekslerens primærkrets skal være tette ved ethvert trykk opp til og med 2 bar,

3.

veggene i varmevekslerens primærkrets skal ikke omfatte avtakbare deler,

4.

veggen i varmeveksleren der varmevekslingen finner sted, skal være minst 2 mm tykk dersom den er laget av
ulegert stål,

4.1. i tilfeller der andre materialer er brukt (herunder sammensetninger eller belagte materialer), skal veggtykkelsen
være slik at varmeveksleren har en levetid som den som er nevnt i nr. 4,
4.2. dersom veggen i varmeveksleren der varmevekslingen finner sted, er emaljert, skal den emaljerte veggen være
minst 1 mm tykk, og denne emaljen skal være varig og ikke porøs,
5.

eksosrøret skal ha en korrosjonsprøvingssone som er minst 30 mm lang. Denne sonen skal være plassert
umiddelbart nedstrøms for varmeveksleren, og den skal være utildekket og lett tilgjengelig,

5.1. veggen i denne korrosjonsprøvingssonen skal ikke være tykkere enn i eksosrørene som er inne i varmeveksleren,
og denne delens materialer og overflateegenskaper skal være de samme som for disse eksosrørene,
5.2. dersom varmeveksleren sammen med kjøretøyets lydpotte utgjør en enhet, skal den utvendige veggen på lydpotten
betraktes som sonen beskrevet i nr. 5.1, der korrosjon kan oppstå.
6.

For varmeanlegg som bruker motorens kjøleluft til oppvarmingsformål, skal kravene i nr. 3.2 i vedlegg II anses
som oppfylt uten bruk av en varmeveksler dersom følgende vilkår er oppfylt:
— den kjøleluften som brukes til oppvarmingsformål, må bare komme i kontakt med de overflatene i motoren
som ikke har avtakbare deler, og
— skjøtene mellom veggene i dette kjøleluftkretsløpet og overflatene brukt til varmeoverføring, skal være
gasstette og oljebestandige.
Disse vilkårene anses for eksempel oppfylt dersom:

6.1. en kappe omkring hver tennplugg leder eventuelle gasslekkasjer utenfor varmluftkretsen,
6.2. skjøten mellom topplokk og eksosmanifold er plassert utenfor varmluftkretsen,
6.3. det er dobbelt lekkasjebeskyttelse mellom topplokk og sylinder, og eventuelle lekkasjer fra den første skjøten ledes
utenfor varmluftkretsen, eller
lekkasjebeskyttelsen mellom topplokk og sylinder tåler at topplokkmutrene i kald tilstand skrus til 1/3 av det
nominelle dreiemomentet fastsatt av produsenten, eller
området der topplokket er skjøtt sammen med sylinderen, er plassert utenfor varmluftkretsen.
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VEDLEGG IV
METODE FOR PRØVING AV LUFTKVALITET

1.

Ferdigoppbygde kjøretøyer skal prøves på følgende måte:

1.1. Varmeanlegget skal gå i én time med maksimal ytelse i stille omgivelser (vindhastighet £ 2 m/s) med alle vinduer
lukket, og for kjøretøyer med forbrenningsvarmeanlegg skal framdriftsmotoren være slått av. Dersom
varmeanlegget, når det er innstilt på maksimal ytelse, imidlertid slår seg av automatisk etter mindre enn en time,
kan målingene foretas før anlegget slår seg av.
1.2. CO-innholdet i omgivelsesluften skal måles ved å ta ut prøver fra:
a)

et punkt utenfor kjøretøyet så nær varmluftinntaket som mulig, og

b)

et punkt inne i kjøretøyet mindre enn 1 m fra varmluftuttaket.

1.3. Målingene skal gjennomføres i et representativt tidsrom på ti minutter.
1.4. Resultatet av målingen i bokstav b) skal være mindre enn 20 ppm CO høyere enn resultatet av målingen i
bokstav a).
2.

Forbrenningsvarmeanlegg som deler skal prøves på følgende måte etter prøvingene i vedlegg V, VI og nr. 1.3 i
vedlegg VII:

2.1. Varmevekslerens primærkrets skal gjennomgå en tetthetsprøving for å sikre at forurenset luft ikke kan bli blandet
med varmluften som er beregnet på kupeen.
2.2. Dette kravet anses som oppfylt dersom lekkasjevolumet fra varmeveksleren er ≤ 30 dm3/h ved et overtrykk på
0,5 hPa.

VEDLEGG V
METODE FOR PRØVING AV TEMPERATUR

1.

Varmeanlegget skal gå i én time med maksimal ytelse i stille omgivelser (vindhastighet ≤ 2 m/s) med alle vinduer
lukket. Dersom varmeanlegget, når det er innstilt på maksimal ytelse, imidlertid slår seg av automatisk etter mindre
enn en time, kan målingene foretas tidligere. Dersom anleggets luftinntak er plassert på utsiden av kjøretøyet, skal
prøvingen gjennomføres ved en omgivelsestemperatur på minst 15 °C.

2.

Overflatetemperaturen i alle deler av varmeanlegget som kan komme i kontakt med føreren av kjøretøyet ved
normal bruk av kjøretøyet, skal måles med et kontakttermometer. I disse delene må temperaturen ikke overstige
70 °C for metall uten belegg eller 80 °C for andre materialer.

2.1. I deler av varmeanlegget som er plassert bak førersetet, skal temperaturen ved eventuell overoppheting ikke
overstige 110 °C.
3.1. I kjøretøyer i gruppe M1 og N skal temperaturen ikke overstige 110 °C i deler av anlegget som kan komme i kontakt
med passasjerene i setet ved normal bruk av kjøretøyet, unntatt gitteret foran uttaket.
3.2. I kjøretøyer i gruppe M2 og M3 skal temperaturen ikke overstige 70 °C for metall uten belegg og 80 °C for andre
materialer i deler av anlegget som kan komme i kontakt med passasjerene ved normal bruk av kjøretøyet.
4.

Temperaturen i varmluften som tilføres kupeen, skal ikke overstige 150 °C, målt midt i uttaket.
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VEDLEGG VI
METODE FOR PRØVING AV EKSOSUTSLIPP

1.

Varmeanlegget skal gå i én time med maksimal ytelse i stille omgivelser (vindhastighet ≤ 2 m/s) og en
omgivelsestemperatur på 20 ± 10 °C. Dersom varmeanlegget, når det er innstilt på maksimal ytelse, imidlertid slår
seg av automatisk etter mindre enn en time, kan målingene foretas før anlegget slår seg av.

2.

Det tørre og ufortynnede eksosutslippet, målt med et egnet måleapparat, skal ikke overstige verdiene angitt i
tabellen nedenfor:
Parameter

Gassfyrt varmeanlegg

Varmeanlegg med flytende brensel

CO

≤ 0,1 vol%

≤ 0,1 vol%

NOx

≤ 200 ppm

≤ 200 ppm

HC

≤ 100 ppm

≤ 100 ppm

≤1

≤4

Bacharach-standardenhet(*)
(*) Standardenheten «Bacharach» ASTM D 2156 brukes.

3.

Prøvingen skal gjentas under forhold som tilsvarer en kjørehastighet på 100 km/t. Under disse forholdene må COverdien ikke overstige 0,2 vol%. Dersom prøvingen er gjennomført på varmeanlegget som en del, trenger den ikke
gjentas for kjøretøytypen som varmeanlegget er montert i.

NORSK utgave

Nr. 6/20

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

VEDLEGG VII
KRAV TIL FORBRENNINGSVARMEANLEGG OG MONTERING AV SLIKE ANLEGG

1.

ALLMENNE KRAV

1.1.

Hvert varmeanlegg skal vedlegges bruks- og vedlikeholdsanvisning, og varmeanlegg som er beregnet på
ettermontering, skal også vedlegges monteringsanvisning.

1.2.

Det skal monteres sikkerhetsutstyr (enten som en del av forbrenningsvarmeanlegget eller som en del av
kjøretøyet) som styrer driften av forbrenningsvarmeanlegget i nødssituasjoner. Utstyret skal være konstruert
slik at dersom brenselet ikke tennes ved oppstart eller flammen slukkes under drift, vil brenseltilførselens
antennings- og koplingstid bli overskredet med høyst fire minutter for varmeanlegg med flytende brensel, og
med høyst ett minutt for gassfyrt varmeanlegg dersom flammekontrollenheten er termoelektrisk, eller
10 sekunder dersom den er automatisk.

1.3.

Forbrenningskammeret og varmeveksleren i varmeanlegg som bruker vann som overføringsmedium, skal
kunne tåle et trykk som er det dobbelte av det normale driftstrykket, men minst 2 bar (overtrykk).
Prøvingstrykket skal være angitt i opplysningsdokumentet.

1.4.

Varmeanlegget skal ha et produsentmerke som viser produsentens navn, modellnummer og type samt
nytteeffekt i kilowatt. Brenseltypen skal også angis og, der det er relevant, driftsspenning og gasstrykk.

1.5.

Vifte med avstengingsforsinkelse

1.5.1.

Dersom varmeanlegget er utstyrt med vifte, skal denne ha avstengingsforsinkelse, også dersom det oppstår
overoppheting eller avbrudd i brenseltilførselen.

1.5.2.

Andre tiltak for å hindre skade på grunn av deflagrasjon og korrosjon kan benyttes dersom produsenten kan
godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at de har tilsvarende virkning.

1.6.

Krav til strømforsyning

1.6.1.

Alle tekniske krav som påvirkes av spenningen, skal oppfylles innenfor et spenningsintervall på " 16 % av
merkespenningen. Dersom anlegget imidlertid er utstyrt med under- og/eller overspenningsvern, skal alle krav
oppfylles i umiddelbar nærhet av strømbryterpunktene.

1.7.

Varsellampe

1.7.1.

En klart synlig varsellampe i førerens synsfelt skal vise når forbrenningsvarmeanlegget er slått av eller på.

2.

KRAV TIL MONTERING I KJØRETØYET

2.1.

Virkeområde

2.1.1.

Med forbehold for nr. 2.1.2 skal forbrenningsvarmeanlegg monteres i samsvar med kravene i dette vedlegg.

2.1.2.

Kjøretøyer i gruppe O som har varmeanlegg med flytende brensel, anses å oppfylle kravene i dette vedlegg.

2.2.

Plassering av varmeanlegget

2.2.1.

Karosserideler og andre deler i nærheten av varmeanlegget skal være beskyttet mot sterk varme og mot
brensel- eller oljesøl.

2.2.2.

Forbrenningsvarmeanlegget skal ikke utgjøre en brannfare, selv ved overoppheting. Dette kravet anses å være
oppfylt dersom anlegget er montert med tilstrekkelig avstand til alle deler og med passende ventilasjon, og
dersom det er brukt brannbestandige materialer eller varmeskjold.

2.2.3.

I kjøretøyer i gruppe M2 og M3 skal varmeanlegget ikke være plassert i kupeen. Anlegget kan imidlertid
monteres i en enhet som er effektivt tettet og som oppfyller kravene i nr. 2.2.2.

2.2.4.

Skiltet som er nevnt i nr. 1.4, eller en kopi av dette, skal være plassert slik at det er lett leselig når
varmeanlegget er montert i kjøretøyet.

2.2.5.

Ved plassering av varmeanlegget skal det tas alle rimelige forholdsregler for å minske risikoen for skade på
personer og eiendeler.
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2.3.

Brenseltilførsel

2.3.1.

Påfyllingsåpningen for brensel må ikke være plassert i kupeen og skal ha et lokk som effektivt hindrer
brenselsøl.
For varmeanlegg med flytende brensel og med brenseltilførsel skilt fra kjøretøyets, skal brenseltype og
påfyllingspunkt være tydelig merket.

2.3.2.

2.3.3.

Påfyllingspunktet skal ha en merknad som angir at varmeanlegget må være slått av før det blir fylt på brensel.
I tillegg skal produsentens brukerhåndbok inneholde en egnet anvisning.

2.4.

Eksosanlegg

2.4.1.

Eksosutløpet skal være plassert slik at det hindrer eksosutslipp fra å komme inn i kjøretøyet gjennom
friskluftinntak, varmluftinntak eller åpne vinduer.

2.5.

Tilførsel av forbrenningsluft

2.5.1.

Luften til varmeanleggets forbrenningskammer må ikke tilføres fra kupeen i kjøretøyet.

2.5.2.

Luftinntaket skal være plassert eller sikret slik at det ikke er sannsynlig at det blir blokkert av avfall eller
bagasje.

2.6.

Varmluftinntak

2.6.1.

Tilførselen av varmluft kan være friskluft eller resirkulert luft og skal hentes fra et rent område der det ikke er
sannsynlig at luften er forurenset av eksos fra kjøretøyets framdriftsmotor, forbrenningsvarmeanlegget eller
andre kilder i kjøretøyet.

2.6.2.

Inntaksrøret skal være beskyttet ved hjelp av gitter eller på annen hensiktsmessig måte.

2.7.

Varmluftuttak

2.7.1.

Rør som brukes til å føre varmluft gjennom kjøretøyet, skal være plassert eller sikret slik at de ikke kan
medføre skade ved berøring.

2.7.2.

Luftuttaket skal være plassert og sikret slik at det ikke er sannsynlig at det blir blokkert av avfall eller bagasje.

2.8.

Automatisk kontroll av varmeanlegget
Varmeanlegget skal slås av automatisk og tilførselen av brensel stanses innen fem sekunder etter at kjøretøyets
motor slutter å gå. Dersom en manuell innretning allerede er aktivert, kan varmeanlegget fortsatt stå på.

VEDLEGG VIII
SIKKERHETSKRAV TIL FORBRENNINGSVARMEANLEGG SOM DRIVES MED LPG
(Se vedlegg II nr. 3.3 merknad 2.)
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/92/EF

2003/EØS/6/03

av 30. oktober 2001
om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 92/22/EØF om sikkerhetsglass
og rutematerialer i motorvogner og deres tilhengere og rådsdirektiv 70/156/EØF om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF(2),
særlig artikkel 13 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Rådsdirektiv 92/22/EØF av 31. mars 1992 om
sikkerhetsglass og rutematerialer i motorvogner og deres
tilhengere(3), endret ved tiltredelsesakten for Østerrike,
Finland og Sverige, er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 70/156/EØF. De bestemmelser som er
fastsatt i direktiv 70/156/EØF med hensyn til
kjøretøysystemer, deler og tekniske enheter, får derfor
anvendelse på direktiv 92/22/EØF.
For å standardisere EF-typegodkjenningen er det
nødvendig å innføre opplysningsdokumentet fastsatt ved
direktiv 70/156/EØF, og endre typegodkjenningsdokumentet basert på vedlegg VI til dette direktiv.
Videre bør framgangsmåtene for typegodkjenning
forenkles for å opprettholde valget mellom visse
særdirektiver og de tilsvarende reglementene fra De
forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa
(UN-ECE) som fastsatt i artikkel 9 nr. 2 i direktiv
70/156/EØF. Som et første skritt bør de tekniske kravene
i direktiv 92/22/EØF erstattes med kravene i reglement
nr. 43 fra UN-ECE.

Artikkel 1

I direktiv 92/22/EØF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 1 skal nr. 1 lyde:
«1. Hver medlemsstat skal gi EF-typegodkjenning for
sikkerhetsglass og rutematerialer i motorvogner og deres
tilhengere som oppfyller kravene til konstruksjon og
prøving fastsatt i vedleggene.»

2. I artikkel 2 skal første ledd lyde:
«Alle søknader om EF-typegodkjenning for deler skal
innsendes av produsenten eller dennes representant i
medlemsstaten. Medlemsstatene skal for hver type
sikkerhetsglass og hver type rutemateriale i motorvogner
og deres tilhengere som de godkjenner i henhold til
artikkel 1, utstede et EF-typegodkjenningsmerke som
samsvarer med mønsteret fastsatt i vedlegg II A, til
produsenten eller dennes representant.»

3. I artikkel 4 skal nytt annet ledd lyde:
«Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal
underrette hverandre etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 4 nr. 6 i direktiv 70/156/EØF om alle
typegodkjenninger for deler som er gitt, nektet eller
tilbakekalt i henhold til dette direktiv.»

4. Artikkel 8 skal lyde:
«Artikkel 8

4)

Direktiv 92/22/EØF og 70/156/EØF bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling nedsatt ved direktiv 70/156/EØF —

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 291 av 8.11.2001, s. 24, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 1.
(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(2) EFT L 203 av 10.8.2000, s. 9.
(3) EFT L 129 av 14.5.1992, s. 11.

I dette direktiv menes med «kjøretøy», enhver motorvogn
med eller uten karosseri bestemt for bruk på vei, som har
minst fire hjul og en høyeste konstruksjonshastighet på
over 25 km/t, og dens tilhengere, med unntak av kjøretøyer
som går på skinner, jordbruks- og skogbrukstraktorer og
alle mobile maskiner.»
5. I vedleggene gjøres følgende endringer:
a) listen over vedlegg og vedlegg I og II erstattes med
vedlegget til dette direktiv,
b) tillegget til vedlegg III oppheves.
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Artikkel 2
1. Fra 1. juli 2002 kan medlemsstatene ikke med
begrunnelse i sikkerhetsglass eller rutematerialer i
motorvogner og deres tilhengere

Artikkel 3

I vedlegg I til direktiv 70/156/EØF skal nytt nr. 9.5.1.5 lyde:
«9.5.1.5.

— nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning
for
en
kjøretøytype,
eller
typegodkjenning for sikkerhetsglass eller rutematerialer i
motorvogner og deres tilhengere, eller

Nr. 6/23

Frontrutens tilbehør og plasseringen av dette
samt en kort beskrivelse av eventuelle
elektriske/elektroniske komponenter.»

Artikkel 4
— forby registrering, salg eller ibruktaking av kjøretøyer,
eller salg eller ibruktaking av sikkerhetsglass eller
rutematerialer i motorvogner og deres tilhengere,
dersom sikkerhetsglasset eller rutematerialene i motorvogner
og deres tilhengere oppfyller kravene i direktiv 92/22/EØF,
som endret ved dette direktiv.
2.

Fra 1. oktober 2002

— skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,
og
— kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en kjøretøytype med begrunnelse i sikkerhetsglass eller
rutematerialer i motorvogner og deres tilhengere, dersom
kravene i direktiv 92/22/EØF, som endret ved dette direktiv,
ikke er oppfylt.
3. Fra 1. juli 2003 får kravene i direktiv 92/22/EØF med
hensyn til sikkerhetsglass som en del, som endret ved dette
direktiv, anvendelse i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv
70/156/EØF.

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 5

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

Artikkel 6
4. Som unntak fra nr. 3 kan medlemsstatene når det gjelder
reservedeler, fortsatt gi EF-typegodkjenning for og tillate salg
og ibruktaking av sikkerhetsglass og rutematerialer i
motorvogner og deres tilhengere som er i samsvar med
bestemmelsene i direktiv 92/22/EØF slik bestemmelsene lød
før dette direktiv trådte i kraft, dersom slikt sikkerhetsglass og
slike rutematerialer i motorvogner og deres tilhengere
— er beregnet på montering i kjøretøyer som allerede er i
bruk, og

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2001.
For Kommisjonen
Erkki LIIKANEN

— oppfyller kravene i nevnte direktiv som hadde anvendelse
første gang kjøretøyet ble registrert.

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
«LISTE OVER VEDLEGG
VEDLEGG I:

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning
Tillegg 1:

Opplysningsdokument for en type sikkerhetsglass

Tillegg 2:

EF-typegodkjenningsdokument for en type sikkerhetsglass

Tillegg 3:

Opplysningsdokument for en kjøretøytype

Tillegg 4:

EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype

VEDLEGG II:

Virkeområde og definisjoner

VEDLEGG II A:

EF-typegodkjenningsmerker
Tillegg 1:

Eksempler på typegodkjenningsmerker for deler

VEDLEGG II B:

Allmenne og særlige spesifikasjoner, prøvinger og tekniske krav

VEDLEGG III:

Kjøretøyer: Krav til montering av frontruter og ruter som ikke er frontruter
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VEDLEGG 1
Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning
1.

SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING FOR DELER

1.1.

Alle søknader om typegodkjenning for en type glass i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF skal
innsendes av produsenten av sikkerhetsglasset.

1.2.

Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i tillegg 1 til dette vedlegg.

1.3.

Følgende skal framlegges
typegodkjenningsprøvingene:

1.3.1.

et tilstrekkelig antall prøvelegemer eller prøver av de ferdige rutene for modellene som er til vurdering, og
antallet skal om nødvendig bestemmes etter avtale med den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta
prøvingene.

2.

SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING FOR EN KJØRETØYTYPE

2.1.

Alle søknader om typegodkjenning for en kjøretøytype i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF med
hensyn til sikkerhetsglass skal innsendes av kjøretøyprodusenten.

2.2.

Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i tillegg 3 til dette vedlegg.

2.3.

Følgende skal framlegges
typegodkjenningsprøvingene:

2.3.1.

et kjøretøy som er representativt for typen, og kjøretøyet skal om nødvendig bestemmes etter avtale med den
tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta prøvingene.

3.

TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING FOR EN TYPE SIKKERHETSGLASS ELLER EN
KJØRETØYTYPE

3.1.

Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning som nevnt i artikkel 4 nr. 3, og
eventuelt artikkel 4 nr. 4, i direktiv 70/156/EØF.

3.2.

Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet med tilføyelser er gitt i:
— tillegg 2 til dette vedlegg med hensyn til anvendelse av nr. 1.1,
— tillegg 4 til dette vedlegg med hensyn til anvendelse av nr. 2.1.

3.3.

Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF, skal tildeles hver
type sikkerhetsglass eller hver kjøretøytype. Den samme medlemsstaten skal ikke tildele en annen type glass
eller en annen kjøretøytype samme nummer.

4.

ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNINGER

4.1.

Ved endringer av typen som er typegodkjent i henhold til dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i
direktiv 70/156/EØF anvendelse.

5.

PRODUKSJONSSAMSVAR

5.1.

Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 10 i
direktiv 70/156/EØF.

for

for

den

den

tekniske

tekniske

instansen

instansen

som

som

er

er

ansvarlig

ansvarlig

for

for

å

å

foreta

foreta
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Tillegg 1
Opplysningsdokument nr. ... i forbindelse med EF-typegodkjenning av sikkerhetsglass
Direktiv 92/22/EØF, endret ved kommisjonsdirektiv 2001/92/EF

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

0.

ALLMENT

0.1.

Produsentens (registrerte) varemerke(r): ...............................................................................................................

0.2.

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

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):.........................................................................................................................

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på ruten(1): ...............................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe(2): .................................................................................................................................................

0.5.

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

0.7.

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

0.8.

Produksjonsanleggets/-anleggenes adresse:...........................................................................................................

1.

FRONTRUTE OG ANDRE RUTER

Tegning(er) som er tilstrekkelig detaljerte til at enhetens type kan identifiseres, og som viser:
1.1.

For herdede ruter som ikke er frontruter

1.1.1.

største område: .......................................................................................................................................................

1.1.2.

den minste vinkelen mellom to tilstøtende sider i glassruten: ..............................................................................

1.1.3.

eventuelt største segmenthøyde: ............................................................................................................................

1.2.

For frontruter: en tegning i målestokk 1:1 eller eventuelt 1:10 for andre kjøretøyer enn i gruppe M1, eller en
detaljert tegning som viser:

1.2.1.

eventuelt plasseringen av frontruten i forhold til førersetets R-punkt: .................................................................

1.2.2.

frontrutens helningsvinkel: ....................................................................................................................................

1.2.3.

eventuelt seteryggens helningsvinkel: ...................................................................................................................

1.2.4.

plasseringen til og størrelsen på sonene der de optiske egenskapene skal kontrolleres(3): ..................................

1.2.5.

frontrutens tilgjengelige areal: ...............................................................................................................................

1.2.6.

frontrutens største segmenthøyde: .........................................................................................................................

1.2.7.

frontrutens krumningsradius: .................................................................................................................................

1.2.8.

en liste over kjøretøymodellene som det søkes om typegodkjenning av deler for, med navn på
kjøretøyprodusenten samt kjøretøytype og -gruppe: .............................................................................................

(1)
2

()
(3)

Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av de kjøretøytypene, delene eller tekniske enhetene
som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis med symbolet «?» (f.eks.: ABC??123??) i dokumentasjonen.
Som fastsatt i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
Visse «omsluttende» frontruter kan ha falske hjørnestolper, som er påført ved silketrykk.
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1.3.

For dobbelt glass

1.3.1.

type for hver enkelt glassrute: ...............................................................................................................................

1.3.2.

type tetningsmiddel (organisk, glass-glass eller glass-metall): .............................................................................

1.3.3.

den nominelle størrelsen på mellomrommet mellom de to glassrutene:...............................................................

1.4.

Anvendt materiale

1.4.1.

Materialets art: .......................................................................................................................................................

1.4.2.

Farging av mellomlag(ene):...................................................................................................................................

1.4.3.

Farging av plastbelegg(ene):..................................................................................................................................

1.4.4.

Farging av glasset: .................................................................................................................................................

1.4.5.

Innebygde ledere:...................................................................................................................................................

1.4.6.

Antiblendingsbånd: ................................................................................................................................................

1.4.7.

Kjemisk betegnelse på plasten:..............................................................................................................................

1.4.8.

Farging av plasten:.................................................................................................................................................

1.4.9.

Produksjonsprosess (plast):....................................................................................................................................
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Tillegg 2
EF-typegodkjenningsdokumenter
MØNSTER
[største format: A4 (210 × 297 mm)]
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Myndighetens
stempel
Melding om:
— typegodkjenning(1)
— utvidelse av typegodkjenning(1)
— nektelse av typegodkjenning(1)
— tilbakekalling av typegodkjenning(1)
for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv 2001/92/EF.
Typegodkjenningsnummer:..................................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelsen: .................................................................................................................................................
AVSNITT I
0.1. Produsentens (registrerte) varemerke(r): ......................................................................................................................
0.2. Type:..............................................................................................................................................................................
0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet/delen/den tekniske enheten(1):..................................................
0.4. Kjøretøygruppe(2): ........................................................................................................................................................
0.5. Produsentens navn og adresse: .....................................................................................................................................
0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter: .......................................
.......................................................................................................................................................................................
0.8. Produksjonsanleggets/-anleggenes adresse:..................................................................................................................
AVSNITT II
1.

Tilleggsopplysninger: se tilføyelsen

2.

Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene: ...................................................................................................

3.

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

4.

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

5.

Eventuelle merknader: se tilføyelsen

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Innholdsfortegnelsen for informasjonspakken som er levert til vedkommende myndigheter, og som utleveres på
anmodning, er vedlagt.

(1)

Stryk det som ikke passer.

(2)

Som fastsatt i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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Tilføyelse 1 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type frontrute i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv
2001/92/EF
FRONTRUTER AV LAMINERT GLASS
(vanlig, forsterket eller plastbelagt)

1.

Tilleggsopplysninger

1.1.

Primæregenskaper
— Nominell tykkelse på frontruten: ...........................................................................................................................
— Antall lag av glass:.................................................................................................................................................
— Antall mellomlag: ..................................................................................................................................................
— Nominell tykkelse på mellomlag(ene):..................................................................................................................
— Art og type mellomlag: ..........................................................................................................................................
— Art og type plastbelegg:.........................................................................................................................................
— Spesialbehandling av glasset (JA/NEI): ................................................................................................................

1.2. Sekundæregenskaper
— Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):.............................................................................................
— Farging av glasset (farget/ufarget): ........................................................................................................................
— Farging av mellomlag (helt/delvis):.......................................................................................................................
— Farging av plastbelegg(ene):..................................................................................................................................
— Innebygde ledere (JA/NEI):...................................................................................................................................
— Innebygde antiblendingsbånd (JA/NEI): ...............................................................................................................
— Farging av belegg:..................................................................................................................................................
5.

Merknader
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5.1. Vedlegg: Liste over frontruter (se tilføyelse 7).
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Tilføyelse 2 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type frontrute i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv
2001/92/EF
FRONTRUTER AV PLEKSIGLASS
1.

Tilleggsopplysninger

1.1.

Primæregenskaper

1.2.

5.

—

Formkategori:.....................................................................................................................................................

—

Nominell tykkelse på frontruten:........................................................................................................................

—

Nominell tykkelse på glasset:.............................................................................................................................

—

Nominell tykkelse på plastlag(ene) som fungerer som mellomlag:...................................................................

—

Antall lag av plast:.……….................................................................................................................................

—

Art og type plastlag som fungerer som mellomlag:...........................................................................................

—

Art og type utvendig plastlag:....…....................................................................................................................

—

Spesialbehandling av glasset (JA/NEI):.............................................................................................................

Sekundæregenskaper
—

Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):.........................................................................................

—

Farging av plastlag(ene) (helt/delvis):………....................................................................................................

—

Farging av glasset:..............................................................................................................................................

—

Innebygde ledere (JA/NEI):...............................................................................................................................

—

Innebygde antiblendingsbånd (JA/NEI):............................................................................................................

Merknader
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

5.1.

Vedlegg: Liste over frontruter (se tilføyelse 7).
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Tilføyelse 3 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type frontrute i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv
2001/92/EF

RUTER AV ENSARTET HERDET GLASS
1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Primæregenskaper
— Formkategori:.........................................................................................................................................................
— Herdingsprosessens art: .........................................................................................................................................
— Tykkelseskategori:..................................................................................................................................................
— Art og type plastbelegg:.........................................................................................................................................
1.2. Sekundæregenskaper
— Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):.............................................................................................
— Farging av glasset:. ................................................................................................................................................
— Farging av plastbelegg(ene):..................................................................................................................................
— Innebygde ledere (JA/NEI):...................................................................................................................................
— Innebygde antiblendingsbånd (JA/NEI): ...............................................................................................................
1.3. Typegodkjente kriterier
— Største areal (flatt glass): .......................................................................................................................................
— Minste vinkel: ........................................................................................................................................................
— Største tilgjengelige areal (krumt glass): ...............................................................................................................
— Største segmenthøyde: ...........................................................................................................................................
5.

Merknader
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Tilføyelse 4 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type frontrute i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv
2001/92/EF
RUTER AV LAMINERT GLASS SOM IKKE ER FRONTRUTER

1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Primæregenskaper
— Tykkelseskategori:..................................................................................................................................................
— Antall lag av glass:.................................................................................................................................................
— Antall mellomlag: ..................................................................................................................................................
— Nominell tykkelse på mellomlag(ene):..................................................................................................................
— Art og type mellomlag: ..........................................................................................................................................
— Tykkelse på plastbelegg(ene):................................................................................................................................
— Art og type plastbelegg:.........................................................................................................................................
— Spesialbehandling av glasset (JA/NEI): ................................................................................................................
1.2. Sekundæregenskaper
— Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):.............................................................................................
— Farging av mellomlag (helt/delvis):.......................................................................................................................
— Farging av glasset: .................................................................................................................................................
— Farging av plastbelegg(ene):..................................................................................................................................
— Innebygde ledere (JA/NEI):...................................................................................................................................
— Innebygde antiblendingsbånd (JA/NEI): ...............................................................................................................
5.

Merknader
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Tilføyelse 5 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type frontrute i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv
2001/92/EF
RUTER AV PLEKSIGLASS SOM IKKE ER FRONTRUTER

1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Primæregenskaper
— Rutens tykkelseskategori: ......................................................................................................................................
— Nominell tykkelse på glassdelen: ..........................................................................................................................
— Spesialbehandling av glasset (JA/NEI): ................................................................................................................
— Antall lag av plast: .................................................................................................................................................
— Nominell tykkelse på plastlag(ene)som fungerer som mellomlag: .............................................……..................
— Art og type plastlag som fungerer som mellomlag:. .............................................................................................
— Art og type utvendig plastlag: ...............................................................................................................................
1.2. Sekundæregenskaper
— Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):.............................................................................................
— Farging av glasset (fargeløst/tonet):.......................................................................................................................
— Farging av plastlag(ene) (helt/delvis): ...................................................................................................................
— Innebygde ledere (JA/NEI):...................................................................................................................................
— Innebygde antiblendingsbånd (JA/NEI): ...............................................................................................................
5.

Merknader
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Tilføyelse 6 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type frontrute i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv
2001/92/EF
ENHETER AV DOBBELT GLASS

1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Primæregenskaper
— Sammensetning av enheten av dobbelt glass (symmetrisk/asymmetrisk):............................................................
— Nominell tykkelse på mellomrommet: ..................................................................................................................
— Monteringsmetode: ................................................................................................................................................
— Type for hver rute: .................................................................................................................................................
1.2. Vedlagte dokumenter
— Et skjema for begge rutene i en symmetrisk enhet av dobbelt glass i samsvar med vedlegget som rutene ble
prøvd eller typegodkjent i henhold til.
— Et skjema for hver rute i en asymmetrisk enhet av dobbelt glass i samsvar med vedleggene som rutene ble
prøvd eller typegodkjent i henhold til.
5.

Merknader
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Tilføyelse 7 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type frontrute i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv
2001/92/EF
LISTE OVER FRONTRUTER – INNHOLD

Opplysningene nedenfor skal som et minimum framlegges for alle frontruter som omfattes av denne
typegodkjenningen:
— kjøretøyprodusent:.........................................................................................................................................................
— kjøretøytype:. ................................................................................................................................................................
— kjøretøygruppe: .............................................................................................................................................................
— tilgjengelig areal (F):.....................................................................................................................................................
— segmenthøyde (h):.........................................................................................................................................................
— krumning (r): .................................................................................................................................................................
— monteringsvinkel (a): ....................................................................................................................................................
— seteryggens vinkel (b):..................................................................................................................................................
— koordinatene til R-punktet (A, B, C) i forhold til midtpunktet på frontrutens øvre kant: ...........................................
Beskrivelse av frontrutens parameter F

Frontrutens plassering i forhold til R-punktet
Frontrutens tilgjengelige areal

Beskrivelse av frontrutens parametrer r og h

Krumning, r

Segmenthøyde, h

NORSK utgave
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Tilføyelse 8 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type rute av hard plast i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved
direktiv 2001/92/EF
RUTER AV HARD PLAST SOM IKKE ER FRONTRUTER

1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Primæregenskaper
— Nominell tykkelse(1): .............................................................................................................................................
— Form og dimensjon: ...............................................................................................................................................
— Materialets kategori tildelt av produsenten: ..........................................................................................................
— Materialets kjemiske betegnelse: ...........................................................................................................................
— Produksjonsprosess: ...............................................................................................................................................
— Farging: ..................................................................................................................................................................
— Overflatebeleggets art: ...........................................................................................................................................
1.2. Sekundæregenskaper
Innebygde ledere (JA/NEI):..........................................................................................................................................
5.

Merknader
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(1)

Med en toleranse på 10 % for ruter av ekstrudert plast, og for andre materialer er toleransen (i mm) ± (0,4 mm + 0,1 e), der e er
den nominelle tykkelsen i mm.
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Tilføyelse 9 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type rute av myk plast i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved
direktiv 2001/92/EF
RUTER AV MYK PLAST SOM IKKE ER FRONTRUTER

1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Primæregenskaper
— Nominell tykkelse(1): .............................................................................................................................................
— Materialets kategori tildelt av produsenten: ..........................................................................................................
— Materialets kjemiske betegnelse: ...........................................................................................................................
— Produksjonsprosess: ...............................................................................................................................................
— Farging: ..................................................................................................................................................................
— Overflatebeleggets art: ...........................................................................................................................................
1.2. Sekundæregenskaper
Ingen sekundæregenskaper.
5.

Merknader
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(1)

Med en toleranse (i mm) på ± (0,1 mm + 0,1 e), der e er den nominelle tykkelsen i mm.
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Tilføyelse 10 til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med EF-typegodkjenning av en type rute av dobbel hard plast i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret
ved direktiv 2001/92/EF
RUTEENHETER AV DOBBEL HARD PLAST

1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Primæregenskaper
Nominell tykkelse på hver glassrute:............................................................................................................................
Nominell tykkelse på mellomrommet: ......................................................……….......................................................
Materialets kategori for hver glassrute tildelt av produsenten: ....................................................................................
Kjemisk betegnelse på materialet i hver glassrute: ...................................................…...............................................
Produksjonsprosess: ......................................................................................................................................................
Farging: .........................................................................................................................................................................
Overflatebeleggets art: ..................................................................................................................................................
1.2. Sekundæregenskaper
Ingen sekundæregenskaper.
5.

Merknader
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Tillegg 3
Opplysningsdokument nr. ...
i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv 2001/92/EF, i henhold til vedlegg I til direktiv 70/156/EØF, i
forbindelse med EF-typegodkjenning av en kjøretøytype

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
For systemer, deler eller tekniske enheter med mikroprosessorstyrte funksjoner må relevant ytelsesrelatert informasjon
vedlegges.

0.

ALLMENT

0.1.

Produsentens (registrerte) varemerke(r): ...............................................................................................................

0.2.

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

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet/delen/den tekniske enheten(1)(2):.......................................

0.4.

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

0.5.

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

0.7.

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

0.8.

Produksjonsanleggets/-anleggenes adresse:...........................................................................................................

1.

FRONTRUTE OG ANDRE RUTER
Tilstrekkelig detaljerte fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

9.

KAROSSERI

9.1.

Karosseritype: ........................................................................................................................................................

9.5.

Frontrute og andre ruter

9.5.1.

Frontrute

9.5.1.1. Materialer:..............................................................................................................................................................
9.5.1.2. Monteringsmåte: ....................................................................................................................................................
9.5.1.3. Helningsvinkel: ......................................................................................................................................................
9.5.1.4. Typegodkjenningsnummer(-numre):......................................................................................................................
9.5.1.5. Frontrutens tilbehør og plasseringen av dette samt en kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske
komponenter: .........................................................................................................................................................
9.5.2.

Andre ruter

9.5.2.1. Materialer:..............................................................................................................................................................
9.5.2.2. Typegodkjenningsnummer(-numre):......................................................................................................................
9.5.2.3. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i vindushevingsmekanismen:....................

(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av de kjøretøytypene, delene eller tekniske enhetene
som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis med symbolet «?» (f.eks.: ABC??123??) i dokumentasjonen.
Som fastsatt i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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9.5.3.

Glass i tak som kan åpnes

9.5.3.1. Materialer:..............................................................................................................................................................
9.5.3.2. Typegodkjenningsnummer(-numre):......................................................................................................................
9.5.4.

Andre glassruter

9.5.4.1. Materialer: .............................................................................................................................................................
9.5.4.2. Typegodkjenningsnummer(-numre): .....................................................................................................................
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Tillegg 4
MØNSTER
[største format: A4 (210 × 297 mm)]
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Myndighetens
stempel
Melding om:
—

typegodkjenning(1)

—

utvidelse av typegodkjenning(1)

—

nektelse av typegodkjenning(1)

—

tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv 2001/92/EF.
Typegodkjenningsnummer: ................................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelsen: ................................................................................................................................................
AVSNITT I
0.1.

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

0.2.

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

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet/delen/den tekniske enheten(1):...........................................

0.3.1.

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

0.4.

Gruppe(2):...............................................................................................................................................................

0.5.

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

0.7.

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

0.8.

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

AVSNITT II
1.

Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelsen

2.

Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene: ..............................................……......................................

3.

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

4.

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

5.

Eventuelle merknader: se tilføyelsen

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Innholdsfortegnelsen for informasjonspakken som er levert til vedkommende myndigheter, og som utleveres
på anmodning, er vedlagt.

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Som fastsatt i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
i forbindelse med typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 92/22/EØF, endret ved direktiv 2001/92/EF

1.

Tilleggsopplysninger

1.1.

Beskrivelse av den anvendte typen glass

1.1.1.

til frontruter:...........................................................................................................................................................

1.1.2.

til sideruter: ............................................................................................................................................................

1.1.3.

til bakruter:.............................................................................................................................................................

1.1.4.

til tak som kan åpnes: ............................................................................................................................................

1.1.5.

til andre ruter:.........................................................................................................................................................

1.2.

«EF»-typegodkjenningsmerke

1.2.1.

på frontruten:..........................................................................................................................................................

1.2.2.

på siderutene: .........................................................................................................................................................

1.2.3.

på bakrutene: ..........................................................................................................................................................

1.2.4.

på tak som kan åpnes: ............................................................................................................................................

1.2.5.

på andre ruter: ........................................................................................................................................................

1.3.

Frontrutens tilbehør og plasseringen av dette

1.4.

Monteringsanvisningene er/er ikke (1) overholdt

5.

Merknader
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

(1)

Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II
VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

1.

Virkeområde
Dette direktiv får anvendelse på sikkerhetsglass og rutematerialer beregnet på montering som frontruter, som andre
rutetyper eller som atskillende flater i kjøretøyer og deres tilhengere, og på monteringen av disse, med unntak av
glass til lys- og lyssignalinnretninger og instrumentbord, spesialglass som skal beskytte mot angrep, herdet glass
og frontruter beregnet på montering i kjøretøyer til bruk under ekstreme forhold, som har en høyeste hastighet på
40 km/t.

2.

Definisjon
Disse elementene er dem som er oppført i artikkel 2 i reglement nr. 43 fra De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europa, i den siste utgaven som er vedtatt av Det europeiske fellesskap.
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VEDLEGG II A
EF-TYPEGODKJENNINGSMERKER FOR DELER

1.

Alle ruter av sikkerhetsglass, herunder prøver og prøvelegemer som innleveres for typegodkjenning av deler, skal
være påført produsentens handelsnavn eller varemerke. Dette merket skal være lett leselig, synlig og ikke kunne
slettes.

2.

I tillegg til elementene oppført i nr. 3.3 i vedlegg I, skal ytterligere symboler plasseres i samsvar med dem som er
fastsatt i reglement nr. 43 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa, i den siste utgaven som er
vedtatt av Det europeiske fellesskap.
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VEDLEGG II B
ALLMENNE OG SÆRLIGE SPESIFIKASJONER, PRØVINGER OG TEKNISKE KRAV

Med unntak av bestemmelsene som får anvendelse på herdede frontruter (ikke omfattet av dette direktiv), er
bestemmelsene som får anvendelse på allmenne og særlige spesifikasjoner, prøvinger og tekniske krav, dem som er
fastsatt i reglement nr. 43 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa, i den siste utgaven som er vedtatt
av Det europeiske fellesskap.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/48/EF

30.1.2003

2003/EØS/6/04

av 28. juni 2001
om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av
maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn og visse
produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for
rester av plantevernmidler på og i korn(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2001/39/EF(2), særlig
artikkel 10,
under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 1990 om fastsettelse av maksimumsverdier
for rester av plantevernmidler på eller i produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og
grønnsaker(3), sist endret ved direktiv 2001/39/EF, særlig artikkel 7,
under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske
produkter(4), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2001/47/EF(5), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav f), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

De nye aktive stoffene azoksystrobin og kresoksimmetyl ble oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF ved henholdsvis kommisjonsdirektiv 98/47/EF(6) og 1999/1/EF(7) til bruk utelukkende
som soppdrepende midler, men uten at det ble angitt særlige vilkår som kan få innvirkning på vekster
behandlet med plantefarmasøytiske produkter som inneholder disse aktive bestanddelene.

2)

Ved kommisjonsdirektiv 1999/71/EF(8) og 2000/48/EF(9) ble det fastsatt maksimumsverdier for
azoksystrobin-rester i og på alle næringsmidler som omfattes av direktiv 86/362/EØF og
90/642/EØF, og ved kommisjonsdirektiv 2000/58/EF(10) for kresoksimmetyl-rester.

3)

Da de ovennevnte maksimumsverdiene for rester ble fastsatt, ble det fastslått at de skulle vurderes
løpende, og at de skulle endres for å ta hensyn til nye opplysninger og data. Ifølge direktiv
1999/71/EF, 2000/48/EF og 2000/58/EF skal medlemsstatene fastsette midlertidige nasjonale
maksimumsverdier for annet korn og andre frukter og grønnsaker som ledd i godkjenningen av
plantefarmasøytiske produkter som inneholder azoksystrobin eller kresoksimmetyl, og disse skal
meddeles Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv
91/414/EØF. For å gjøre dette lettere ble noen av verdiene i direktiv 1999/71/EF og 2000/48/EF og
alle verdiene i direktiv 2000/58/EF fastsatt midlertidig, slik at medlemsstatene kan godkjenne nye
bruksområder og underrette Kommisjonen etter framgangsmåten beskrevet i nevnte artikkel. I
samme artikkel heter det at dersom det er blitt fastsatt en midlertidig maksimumsverdi på
fellesskapsplan, og dersom den nye godkjente bruken ville resultert i høyere verdier, skal den
medlemsstaten som gir godkjenningen, fastsette en midlertidig nasjonal maksimumsverdi i samsvar
med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF før godkjenning kan gis.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 180 av 3.7.2001, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2002 av
31. mai 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 3.
1
( ) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(2) EFT L 148 av 1.6.2001, s. 70.
(3) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(4) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(5) EFT L 175 av 28.6.2001, s. 21.
(6) EFT L 191 av 7.7.1998, s. 50.
(7) EFT L 21 av 28.1.1999, s. 21.
(8) EFT L 194 av 27.7.1999, s. 36.
(9) EFT L 197 av 3.8.2000, s. 26.
(10) EFT L 244 av 29.9.2000, s. 78.
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4)

For å sikre at forbrukerne er tilstrekkelig beskyttet mot å bli eksponert for rester i eller på produkter
som det ikke er gitt godkjenning for, ble det ved vedtakelsen av direktiv 1999/71/EF, 2000/48/EF og
2000/58/EF anbefalt å fastsette midlertidige maksimumsverdier til bestemmelsesgrensen for disse
produktene. Fastsettelsen av midlertidige maksimumsverdier på fellesskapsplan er ikke til hinder for
at medlemsstatene gir midlertidige godkjenninger for bruk av azoksystrobin og/eller kresoksimmetyl
på denne type produkter i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF.

5)

Når de godkjenner et plantefarmasøytisk produkt, skal medlemsstatene anvende de ensartede
prinsippene som er fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF, særlig ved vurderingen av
dokumentasjonen i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF som den som
søker om godkjenning, har sendt inn. Ifølge del A avsnitt 8 i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF skal
søkere sende inn visse opplysninger, blant annet et forslag til maksimumsverdier for rester samt en
fullstendig begrunnelse og beregning av potensiell og faktisk eksponering gjennom kosthold og på
andre måter. Ifølge del B avsnitt 2.4.2 og del C avsnitt 2.5 i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF skal
medlemsstatene vurdere de innsendte opplysningene om restenes innvirkning på menneske- eller
dyrehelsen og på miljøet, samt treffe avgjørelser om godkjenninger som sikrer at restene stammer fra
de minste mengdene av det plantefarmasøytiske produktet som er nødvendige for å oppnå
tilfredsstillende grad av bekjempelse i samsvar med god landbrukspraksis, og denne bekjempelsen
skal være av en slik art at restene ved innhøsting eller slakting eller etter lagring er redusert til det
minst mulige.

6)

Det er framlagt nye data om bruk av azoksystrobin på eggfrukter, grønnsakspaprika, havre, humle,
erter (friske og tørkede) og om bruk av kresoksimmetyl på asparges, jordbær og andre små frukter
og bær. Disse nye dataene er nå blitt vurdert, og det anses som hensiktsmessig å revidere de
midlertidige maksimumsverdiene for rester som er fastsatt for disse produktene i direktiv
1999/71/EF, 2000/48/EF og 2000/58/EF.

7)

Ved oppføringen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ble den tekniske og vitenskapelige vurdering av
azoksystrobin avsluttet 22. april 1998 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om
azoksystrobin. I denne rapporten ble akseptabelt daglig inntak (ADI) for azoksystrobin fastsatt til 0,1
mg/kg kroppsvekt per dag. Ved oppføringen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ble den tekniske og
vitenskapelige vurdering av kresoksimmetyl avsluttet 16. oktober 1998 i form av Kommisjonens
sammenfattende rapport om kresoksimmetyl. I denne rapporten ble akseptabelt daglig inntak (ADI)
for kresoksimmetyl fastsatt til 0,4 mg/kg kroppsvekt per dag. Forbrukernes livslange eksponering for
næringsmidler behandlet med azoksystrobin eller kresoksimmetyl, er blitt beregnet og vurdert etter
de framgangsmåter og den praksis som benyttes i Det europeiske fellesskap, idet det er tatt hensyn
til retningslinjene som er offentliggjort av Verdens helseorganisasjon(1), og ifølge beregninger vil de
maksimumsverdiene for rester som fastsettes i dette direktiv, ikke medføre at ADI overskrides.

8)

Under vurderingen og drøftingen som gikk forut for oppføringen av azoksystrobin og
kresoksimmetyl i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, ble det ikke funnet akutte toksiske virkninger
som krever at det fastsettes en akutt referansedose.

9)

Fellesskapets handelspartnere er gjennom Verdens handelsorganisasjon blitt rådspurt om verdiene
fastsatt i dette direktiv, og det er tatt hensyn til deres merknader til disse verdiene. Kommisjonen vil
undersøke muligheten for å fastsette øvre toleransegrenser for rester ved import av bestemte
kombinasjoner av plantevernmidler og vekster på grunnlag av framlegging av akseptable data.

10) Råd og anbefalinger fra Vitenskapskomiteen for planter, særlig med hensyn til vern av forbrukere av
næringsmidler som er behandlet med plantevernmidler, er tatt i betraktning.
11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for plantehelse —
(1)

«Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)», utarbeidet av GEMS/Food programme i samarbeid med
Codex-komiteen for rester av plantevernmidler, offentliggjort av Verdens helseorganisasjon, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Følgende oppføring som gjelder azoksystrobin, skal tilføyes i del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF:

Rest av plantevernmiddel
«Azoksystrobin
(p)

Maksimumsverdi i mg/kg
0,3 (p)

Havre

Angir midlertidig maksimumsverdi for rester i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: alle midlertidige
maksimumsverdier for rester av disse plantevernmidlene vil i samsvar med direktivets artikkel 10 bli betraktet som endelige fra
1. august 2003.»

Artikkel 2
Kolonnene med overskriften «Azoksystrobin» og «Kresoksimmetyl» i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF
erstattes med kolonnene i vedlegget til dette direktiv.
Artikkel 3
Bestemmelsen i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2000/42/EF der «Maksimumsverdien for rester av acefat i
ferskener fastsettes til 0,02(*) mg/kg», skal anvendes av medlemsstatene fra 1. desember 2001.
Artikkel 4
1.

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2. Medlemsstatene skal innen 28. februar 2002 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
3.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 1. mars 2002.

4. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette
direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 28. juni 2001.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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Nr. 6/49

VEDLEGG

Rester av plantevernmidler og
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som maksimumsverdiene for rester
gjelder for

1.

maksimumsverdier for rester (mg/kg)
Azoksystrobin

Kresoksim-metyl

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,2 (p)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

2

1 (p)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten tilsetning
av sukker; nøtter

i)

SITRUSFRUKTER
Grapefrukt
Sitroner
Lime
Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)
Appelsiner
Pomeloer
Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall)
Mandler
Paranøtter
Kasjunøtter
Kastanjer
Kokosnøtter
Hasselnøtter
Macadamianøtter
Pekannøtter
Pinjekjerner
Pistasienøtter
Valnøtter
Andre

iii) KJERNEFRUKTER
Epler
Pærer
Kveder
Andre

iv) STEINFRUKTER
Aprikoser
Kirsebær
Fersken (herunder nektariner og lignende hybrider)
Plommer
Andre

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER
a) Borddruer og vindruer
Borddruer
Vindruer
b) Jordbær (unntatt viltvoksende)
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Rester av plantevernmidler og
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som maksimumsverdiene for rester

maksimumsverdier for rester (mg/kg)

gjelder for

c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende)

Azoksystrobin

Kresoksim-metyl

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

Bjørnebær
Blåbringebær
Loganbær
Bringebær
Andre
d) Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende)

0,05 (p) (*)

Blåbær
Tranebær
Solbær, hvitrips og rødrips

1 (p)

Stikkelsbær

1 (p)
0,05 (p) (*)

Andre
e) Viltvoksende bær og frukter

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER
Avokadoer
Bananer

2

Dadler
Fikener
Kiwier
Kumquat
Litchi
Mango
0,2 (p)

Oliven
Pasjonsfrukt
Ananas
Granatepler
Andre

2.

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede

i)

ROT- OG KNOLLVEKSTER
Rødbeter
Gulrøtter
Knollselleri
Pepperrot
Jordskokk
Pastinakk
Rotpersille
Reddiker
Havrerot
Søtpoteter
Kålrot
Neper
Jams
Andre
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Nr. 6/51

Rester av plantevernmidler og
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som maksimumsverdiene for rester

maksimumsverdier for rester (mg/kg)

gjelder for

ii) LØK

Azoksystrobin

Kresoksim-metyl

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

2 (p)
2 (p)
2 (p)
0,05 (p) (*)

0,5 (p)
1 (p)
0,5 (p)
0,05 (p) (*)

1 (p)

0,05 (p) (*)

0,5 (p)

0,2 (p)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

Hvitløk
Kepaløk
Sjalottløk
Pipeløk
Andre
iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER
a) Søtvierfamilien
Tomater
Grønnsakspaprika
Eggfrukter
Andre
b) Gresskarfamilien — spiselig skall
Slangeagurker
Sylteagurker
Mandelgresskar
Andre
c) Gresskarfamilien — uspiselig skall
Meloner
Gresskar
Vannmeloner
Andre
d) Sukkermais
iv) KÅL
a) Blomsterkål
Brokkoli
Blomkål
Andre
b) Hodekål
Rosenkål
Hvitkål og rødkål
Andre
c) Bladkål
Kinakål
Grønnkål
Andre
d) Knutekål
v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER
a) Salat og lignende
Karse
Vårsalat
Salat
Bredbladet endiv
Andre
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Rester av plantevernmidler og
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som maksimumsverdiene for rester

maksimumsverdier for rester (mg/kg)

gjelder for
Azoksystrobin

Kresoksim-metyl

b) Spinat og lignende
Spinat
Bladbete
Andre
c) Brønnkarse
d) Salatsikori
e) Urter
Kjørvel
Gressløk
Kruspersille
Bladselleri
Andre
0,05 (p) (*)

vi) BELGFRUKTER (friske)
Bønner (med belg)
Bønner (uten belg)
Erter (med belg)
Erter (uten belg)
Andre
vii) STENGELGRØNNSAKER (friske)

0,5 (p)
0,2 (p)
0,05 (p) (*)
0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

Asparges
Kardon
Stilkselleri
Fennikel
Artisjokk
Purre
Rabarbra
Andre
viii) SOPP
a) Dyrket sopp
b) Viltvoksende sopp
3.

4.

0,05 (p) (*)

Tørkede belgfrukter
Bønner
Linser
Erter
Andre

0,1 (p)
0,05 (p) (*)

Oljeholdige frø

0,05 (p) (*)

Linfrø
Jordnøtter
Valmuefrø
Sesamfrø
Solsikkefrø
Rapsfrø
Soyabønner
Sennepsfrø
Bomullsfrø
Andre

0,1 (p) (*)
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Nr. 6/53

Rester av plantevernmidler og
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som maksimumsverdiene for rester

maksimumsverdier for rester (mg/kg)

gjelder for

5.

Poteter

Azoksystrobin

Kresoksim-metyl

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

20 (p)

0,1 (p) (*)

Tidligpoteter
Matpoteter
6.

Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)

7.

Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert
pulver

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig maksimumsverdi for rester i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: alle
midlertidige maksimumsverdier for rester av disse plantevernmidlene vil i samsvar med direktivets artikkel 10 bli
betraktet som endelige fra 1. august 2003 for azoksystrobin og fra 19. oktober 2004 for kresoksimmetyl.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/57/EF

30.1.2003

2003/EØS/6/05

av 25. juli 2001
om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis
korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*)

og på enger og beiter. I samsvar med direktivet er disse
grenseverdiene og opplysningene de var basert på, blitt
meddelt Kommisjonen. Disse opplysningene og data fra
andre kilder er blitt gjennomgått og er tilstrekkelige til å
fastsette visse maksimumsverdier for rester.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986
om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i korn(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 2001/48/EF(2), særlig artikkel 10,
under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986
om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(3), sist endret ved kommisjonsdirektiv
2001/39/EF(4), særlig artikkel 10,

3)

I henhold til artikkel 5 i direktiv 86/363/EØF skal
midlertidige maksimumsverdier for rester av animalske
produkter som er fastsatt i samsvar med artikkel 4 nr. 1
bokstav f) i direktiv 91/414/EØF, oppføres i vedlegg II til
direktiv 86/363/EØF.

4)

Ved oppføringen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ble
den tekniske og vitenskapelige vurdering av fluroksypyr
avsluttet 30. november 1999 i form av Kommisjonens
sammenfattende rapport om fluroksypyr. I denne
rapporten ble akseptabelt daglig inntak (ADI) for
fluroksypyr fastsatt til 0,8 mg/kg kroppsvekt per dag.
Forbrukernes livslange eksponering for næringsmidler
behandlet med fluroksypyr, er blitt beregnet og vurdert
etter de framgangsmåter og den praksis som benyttes i
Det europeiske fellesskap, idet det er tatt hensyn til
retningslinjene som er offentliggjort av Verdens
helseorganisasjon(9), og ifølge beregninger vil de
maksimumsverdiene for rester som fastsettes i dette
direktiv, ikke medføre at ADI overskrides.

5)

Under vurderingen og drøftingen som gikk forut for
oppføringen av fluroksypyr i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, ble det ikke funnet akutte toksiske
virkninger som krever at det fastsettes en akutt
referansedose.

6)

For å sikre at forbrukerne er tilstrekkelig beskyttet mot å
bli eksponert for rester i eller på produkter som det ikke
er gitt godkjenning for, anbefales det at de midlertidige
maksimumsverdiene
for
rester
fastsettes
til
bestemmelsesgrensen for alle produktene som omfattes
av direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF.
Fastsettelsen av midlertidige maksimumsverdier på
fellesskapsplan er ikke til hinder for at medlemsstatene
kan fastsette midlertidige maksimumsverdier for rester av
fluroksypyr i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i
direktiv 91/414/EØF og vedlegg VI til nevnte direktiv.

7)

Fire år anses for å være en tilstrekkelig lang periode til å
fastsette de fleste andre bruksområder for fluroksypyr.
Etter denne perioden bør de midlertidige
maksimumsverdiene gå over til å være permanente.

(9)

«Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)»,
utarbeidet av GEMS/Food programme i samarbeid med Codex-komiteen
for rester av plantevernmidler, offentliggjort av Verdens helseorganisasjon,
1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på eller i produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(5), sist endret ved
direktiv 2001/48/EF, særlig artikkel 7,
under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(6), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 2001/49/EF(7), særlig artikkel
14 nr. 1 bokstav f), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Det aktive stoffet fluroksypyr ble oppført i vedlegg I til
direktiv
91/414/EØF
ved
kommisjonsdirektiv
2000/10/EF(8). Kommisjonen har ennå ikke fastsatt
harmoniserte maksimumsverdier for dette aktive stoffet.
Det er ønskelig å harmonisere maksimumsverdiene for
rester både av hensyn til folkehelsen og ut fra et
handelsmessig synspunkt.
Etter at stoffet ble oppført i vedlegg I godkjente
medlemsstatene en rekke plantefarmasøytiske produkter
som inneholder dette stoffet, i samsvar med artikkel 4 i
direktiv 91/414/EF og fastsatte midlertidige
maksimumsverdier for rester som foreskrevet i artikkel 4
nr. 1 bokstav f) i nevnte direktiv. Godkjenningene gjelder
bruk som ugressmiddel i frukthager eller som
ugressmiddel etter spiring på epler, oliven, løk og korn,

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 208 av 1.8.2001, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 3.
(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(2) EFT L 180 av 3.7.2001, s. 26.
(3) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43.
(4) EFT L 148 av 1.6.2001, s. 70.
(5) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(6) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(7) EFT L 176 av 29.6.2001, s. 61.
(8) EFT L 57 av 2.3.2000, s. 28.
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8)

Fellesskapets handelspartnere er gjennom Verdens handelsorganisasjon blitt rådspurt om verdiene
fastsatt i dette direktiv, og det er tatt hensyn til deres merknader til disse verdiene. Det er ikke fastsatt
maksimumsverdier i Codex for rester av fluroksypyr. Kommisjonen vil undersøke muligheten for å
fastsette øvre toleransegrenser for rester ved import av andre bestemte kombinasjoner av
plantevernmidler og vekster enn dem som er nevnt her, på grunnlag av framlegging av akseptable
data.

9)

Uttalelser fra Vitenskapskomiteen for planter, særlig råd og anbefalinger med hensyn til vern av
forbrukere av næringsmidler som er behandlet med plantevernmidler, er tatt i betraktning.

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for plantehelse —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Følgende skal tilføyes i del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF:
Maksimumsverdi
(mg/kg)

Rest av plantevernmiddel
«Fluroksypyr og dets estere uttrykt som fluroksypyr

0,01 (p) Bygg, havre, rug, rughvete og hvete
0,05 (*) (p) Annet korn

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig maksimumsverdi for rester i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF:
alle midlertidige maksimumsverdier for rester av disse plantevernmidlene vil i samsvar med direktivets
artikkel 10 bli betraktet som endelige fire år etter at dette direktiv er trådt i kraft.»

Artikkel 2
Følgende skal tilføyes i del B i vedlegg II til direktiv 86/363/EØF:

Maksimumsverdi
(mg/kg)

Rest av
plantevernmiddel

«Fluroksypyr

For fettinnhold i kjøtt,
kjøttprodukter, slakteavfall
og animalsk fett oppført i
vedlegg I under KN-kode
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207, ex
0208, 0209 00, 0210,
1601 00 og 1602

For melk og melkeprodukter
oppført i vedlegg I under
KN-kode 0401, 0402, 0405
00 og 0406

For ferske egg uten skall, for
fugleegg og eggeplommer
oppført i vedlegg I under
KN-kode 0407 00 og 0408

0,05 (p) ex 0206 nyrer

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p) andre produkter
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig maksimumsverdi for rester i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF:
alle midlertidige maksimumsverdier for rester av disse plantevernmidlene vil i samsvar med direktivets
artikkel 10 bli betraktet som endelige fire år etter at dette direktiv er trådt i kraft.»

Artikkel 3
Kolonnen med overskriften «Fluroksypyr og dets estere uttrykt som fluroksypyr» i vedlegget til dette
direktiv skal tilføyes i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF.
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Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Medlemsstatene skal innen 28. februar 2002 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene får anvendelse fra 1. mars 2002.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2001.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som
maksimumsverdiene for rester gjelder for

1.

Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten tilsetning
av sukker; nøtter
i)

SITRUSFRUKTER
Grapefrukt
Sitroner
Lime
Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)
Appelsiner
Pomeloer
Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall)
Mandler
Paranøtter
Kasjunøtter
Kastanjer
Kokosnøtter
Hasselnøtter
Macadamianøtter
Pekannøtter
Pinjekjerner
Pistasienøtter
Valnøtter
Andre
iii) KJERNEFRUKTER
Epler
Pærer
Kveder
Andre
iv) STEINFRUKTER
Aprikoser
Kirsebær
Fersken (herunder nektariner og lignende hybrider)
Plommer
Andre
v) BÆR OG SMÅ FRUKTER
a) Borddruer og vindruer
Borddruer
Vindruer
b) Jordbær (unntatt viltvoksende)

Rester av plantevernmidler og
maksimumsverdier for rester
Fluroksypyr og dets estere
uttrykt som fluroksypyr

0,05 (*) (p)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som
maksimumsverdiene for rester gjelder for
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Rester av plantevernmidler og
maksimumsverdier for rester
(mg/kg)
Fluroksypyr og dets estere
uttrykt som fluroksypyr

c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende)
Bjørnebær
Blåbringebær
Loganbær
Bringebær
Andre
d) Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende)
Blåbær
Tranebær
Solbær, hvitrips og rødrips
Stikkelsbær
Andre
e) Viltvoksende bær og frukter
vi) FORSKJELLIGE FRUKTER
Avokadoer
Bananer
Dadler
Fikener
Kiwier
Kumquat
Litchi
Mango
Oliven
Pasjonsfrukt
Ananas
Granatepler
Andre
2.

Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede
i)

ROT- OG KNOLLVEKSTER
Rødbeter
Gulrøtter
Knollselleri
Pepperrot
Jordskokk
Pastinakk
Rotpersille
Reddiker
Havrerot
Søtpoteter
Kålrot
Neper
Jams
Andre

0,05 (*) (p)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som
maksimumsverdiene for rester gjelder for

ii) LØK
Hvitløk
Kepaløk
Sjalottløk
Pipeløk
Andre
iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER
a) Søtvierfamilien
Tomater
Grønnsakspaprika
Eggfrukter
Andre
b) Gresskarfamilien — spiselig skall
Slangeagurker
Sylteagurker
Mandelgresskar
Andre
c) Gresskarfamilien — uspiselig skall
Meloner
Gresskar
Vannmeloner
Andre
d) Sukkermais
iv) KÅL
a) Blomsterkål
Brokkoli
Blomkål
Andre
b) Hodekål
Rosenkål
Hvitkål og rødkål
Andre
c) Bladkål
Kinakål
Grønnkål
Andre
d) Knutekål
v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER
a) Salat og lignende
Karse
Vårsalat
Salat
Bredbladet endiv
Andre

Rester av plantevernmidler og
maksimumsverdier for rester
(mg/kg)
Fluroksypyr og dets estere
uttrykt som fluroksypyr
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som
maksimumsverdiene for rester gjelder for
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Rester av plantevernmidler og
maksimumsverdier for rester
(mg/kg)
Fluroksypyr og dets estere
uttrykt som fluroksypyr

b) Spinat og lignende
Spinat
Bladbete
Andre
c) Brønnkarse
d) Salatsikori
e) Urter
Kjørvel
Gressløk
Kruspersille
Bladselleri
Andre
vi) BELGFRUKTER (friske)
Bønner (med belg)
Bønner (uten belg)
Erter (med belg)
Erter (uten belg)
Andre
vii) STENGELGRØNNSAKER (friske)
Asparges
Kardon
Stilkselleri
Fennikel
Artisjokk
Purre
Rabarbra
Andre
viii) SOPP
a) Dyrket sopp
b) Viltvoksende sopp
3.

Tørkede belgfrukter

0,05 (*) (p)

Bønner
Linser
Erter
Andre
4.

Oljeholdige frø
Linfrø
Jordnøtter
Valmuefrø
Sesamfrø
Solsikkefrø
Rapsfrø
Soyabønner
Sennepsfrø
Bomullsfrø
Andre

0,05 (*) (p)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som
maksimumsverdiene for rester gjelder for

5.

Poteter

Nr. 6/61

Rester av plantevernmidler og
maksimumsverdier for rester
(mg/kg)
Fluroksypyr og dets estere
uttrykt som fluroksypyr

0,05 (*) (p)

Tidligpoteter
Matpoteter
6.

Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)

0,1 (*) (p)

7.

Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert
pulver

0,1 (*) (p)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig maksimumsverdi for rester i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: alle
midlertidige maksimumsverdier for rester av disse plantevernmidlene vil i samsvar med direktivets artikkel 10 bli
betraktet som endelige fire år etter at dette direktiv er trådt i kraft.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/62/EF
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2003/EØS/6/06

av 9. august 2001
om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på
å komme i kontakt med næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har tilgang til,
kan visse monomerer som er midlertidig tillatt på
nasjonalt plan, og andre monomerer som det etter
vedtaket av kommisjonsdirektiv 90/128/EØF av 23.
februar 1990 om plastmaterialer og plastgjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(2), sist
endret ved direktiv 1999/91/EF(3), er kommet anmodning
om bruk av, oppføres i fellesskapslisten over godkjente
stoffer.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 89/109/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler(1), særlig artikkel 3,
etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

7)

For visse stoffer bør restriksjonene som allerede er
fastsatt på fellesskapsplan, endres på grunnlag av de
foreliggende opplysningene.

8)

Den gjeldende fullstendige listen over tilsetningsstoffer
er en ufullstendig liste, ettersom den ikke inneholder alle
stoffene som for tiden er tillatt i én eller flere
medlemsstater. Disse stoffene vil derfor fortsatt være
underlagt nasjonal lovgivning i påvente av en beslutning
om at de oppføres i fellesskapslisten.

9)

Dette direktiv fastsetter spesifikasjoner for bare noen få
stoffer, og de øvrige stoffene det kan kreves
spesifikasjoner for, vil derfor fortsatt være underlagt
nasjonal lovgivning i påvente av en beslutning på
fellesskapsplan.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Silikoner bør betraktes som elastomerer og ikke som
plast, og de bør derfor utgå av definisjonen av plast.

2)

Det er enklere å bestemme mengden av et stoff i et ferdig
materiale eller en ferdig gjenstand enn å bestemme
stoffets spesifikke migrasjonsgrense. Det bør derfor på
visse vilkår tillates at kontrollen av samsvar med reglene
skjer på grunnlag av bestemmelse av mengden i stedet for
den spesifikke migrasjonsgrensen.

3)

For visse plasttyper finnes det allment anerkjente
diffusjonsmodeller basert på forsøksdata som gjør det
mulig å beregne migrasjonsgrensen for et stoff på visse
vilkår, og dermed unngå kompliserte, kostbare og
tidkrevende analyser.

10) For visse tilsetningsstoffer kan restriksjonene som er
fastsatt i dette direktiv, ikke anvendes i alle situasjoner
før alle data som behøves for en bedre evaluering av
hvilken eksponering forbrukeren utsettes for i visse
bestemte situasjoner, er innsamlet og vurdert. Disse
tilsetningsstoffene er derfor oppført i en annen liste enn
listen over de tilsetningsstoffene som er fullt ut regulert
på fellesskapsplan.

4)

Nyere kollaborative prøvinger viser at det er større
variasjoner i analyseresultatene ved bestemmelsen av den
samlede migrasjonen av stoffer som brukes i plast, når
det brukes simulanter for vannholdige næringsmidler og
flyktige medier som isooktan, etanol og andre lignende
løsninger.

5)

I tillegg til monomerene og de andre utgangsstoffene som
er fullt ut vurdert og godkjent på fellesskapsplan, finnes
det også monomerer og utgangsstoffer som er vurdert og
godkjent i minst én medlemsstat, og som fortsatt kan
brukes inntil de er blitt vurdert av Vitenskapskomiteen
for næringsmidler, og det er gjort vedtak om at de skal
oppføres i fellesskapslisten.

11) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet er det for å
oppnå det grunnleggende mål, nemlig å sikre fri
omsetning av plastmaterialer og plastgjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler,
nødvendig og hensiktsmessig å fastsette regler for
definisjonen av plast og tillatte stoffer. Dette direktiv
begrenser seg til det som er nødvendig for å oppnå de
ønskede mål i samsvar med traktatens artikkel 5 nr. 3.

6)

På

12) Direktiv 90/128/EØF bør derfor endres.

grunnlag

av

nye

opplysninger

som

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 221 av 17.8.2001, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 3.
(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 38.

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler —
(2)
(3)

EFT L 75 av 21.3.1990, s. 19.
EFT L 310 av 4.12.1999, s. 41.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Nr. 6/63

plastmaterialer og plastgjenstander samt restriksjoner
og/eller spesifikasjoner for bruk av dem.

Artikkel 1
I direktiv 90/128/EØF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 1 skal nr. 3 lyde:
«3. I dette direktiv menes med «plast», de organiske
makromolekylære forbindelser som oppstår ved
polymerisasjon, polykondensasjon, polyaddisjon eller ved
alle andre lignende prosesser mellom molekyler med
lavere molekylvekt eller ved kjemisk endring av naturlige
makromolekylære forbindelser. I disse makromolekylære
forbindelsene kan det inngå andre stoffer eller materialer.
Følgende skal likevel ikke anses som «plast»:
i) lakkert eller ulakkert regenerert cellulosefilm omfattet
av kommisjonsdirektiv 93/10/EØF(*),
ii) elastomerer, naturgummi og syntetisk gummi,
iii) papir og papp, enten endret eller uendret ved tilsetning
av plast,
iv) overflatebelegg framstilt av:
–

parafinvoks, herunder syntetisk parafinvoks
og/eller mikrokrystallinsk voks,

–

blandinger av voksartene nevnt i første strekpunkt
og/eller blandinger av disse voksartene med plast,

v) ionbytteharpikser,
vi) silikoner.
____________
(*) EFT L 93 av 17.4.1993, s. 27.»

For stoffene i vedlegg III del B anvendes de spesifikke
migrasjonsgrensene fra 1. januar 2004 når
samsvarskontrollen er gjennomført i testløsning D eller i
testmedier ved erstatningsanalyser som fastsatt i direktiv
82/711/EØF og 85/572/EØF.»

4. I artikkel 3c skal nr. 1 lyde:
«1. I vedlegg V del A er det fastsatt generelle
spesifikasjoner for plastmaterialer og plastgjenstander.
Andre spesifikasjoner for visse stoffer nevnt i vedlegg II,
III og IV, er fastsatt i vedlegg V del B.»

5. I artikkel 5 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. Kontrollen med at de spesifikke migrasjonsgrensene
fastsatt i nr. 1 overholdes, kan sikres ved å bestemme
mengden av et stoff i det ferdige materialet eller den
ferdige gjenstanden, forutsatt at det er påvist en
sammenheng mellom denne mengden og verdien av den
spesifikke migrasjonen for stoffet enten ved relevante
forsøk eller ved bruk av allment anerkjente
diffusjonsmodeller basert på vitenskapelige fakta. For å
påvise at et materiale eller en gjenstand ikke er i samsvar
med reglene, skal den beregnede migrasjonsverdien
bekreftes ved forsøk.»
6. Vedlegg I, II, III, V og VI endres som fastsatt i vedlegg IV til dette direktiv.

2. I artikkel 3 skal nr. 4 og 5 lyde:
«4. Bare de monomerer og andre utgangsstoffer som er
oppført i vedlegg II del A, kan brukes til framstilling av
plastmaterialer og plastgjenstander, på de vilkår som er
angitt i dette vedlegget.
Som unntak fra første ledd kan de monomerer og andre
utgangsstoffer som er oppført i vedlegg II del B, likevel
fortsatt brukes innen 31. desember 2004 i påvente av en
vurdering av disse stoffene av Vitenskapskomiteen for
næringsmidler.
5.
Listene i vedlegg II del A og B omfatter imidlertid
ennå ikke de monomerer og andre utgangsstoffer som
brukes bare til framstilling av:
–

overflatebelegg framstilt på basis av harpiks eller
polymerer i flytende, pulverisert eller dispergert form,
som lakk, maling osv.,

–

epoksymateriale,

–

klebemidler og heftgrunn,

–

trykkfarge.»

3. Artikkel 3a skal lyde:

Artikkel 2

Bestemmelsene i dette direktiv skal ikke gjelde for materialer
og gjenstander som inneholder stoffene som kontrolleres av
direktivet, og som er frigitt for fri omsetning før 1. desember
2002.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 30. november 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 4

«Artikkel 3a
Vedlegg III del A og B inneholder en ufullstendig liste over
tilsetningsstoffer som kan brukes ved framstillingen av

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er
offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 9. august 2001.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I
I vedlegg I nr. 7 skal annet strekpunkt lyde:
«– 12 mg/kg eller 2 mg/dm2 i migrasjonsanalyser der de øvrige testløsninger oppført i direktiv 82/711/EØF og
85/572/EØF brukes.»
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VEDLEGG II
I vedlegg II gjøres følgende endringer:
1.

I del A gjøres følgende endringer:
a) Følgende monomerer og andre utgangsstoffer tilføyes:

PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

«12763

00141-43-5

2-aminoetanol

SMG = 0,05 mg/kg. Skal ikke brukes
i polymerer i kontakt med
næringsmidler som testløsning D er
fastsatt for i direktiv 85/572/EØF, og
bare til indirekte kontakt med
næringsmidler, bak PET-laget

12765

84434-12-8

N-(2-aminoetyl)-beta-alanin,
natriumsalt

SMG = 0,05 mg/kg

13395

04767-03-7

2,2-bis(hydroksymetyl)propion-syre

QMA = 0,05 mg/6 dm2

15030

00931-88-4

Syklookten

SMG = 0,05 mg/kg. Bare til bruk i
polymerer
i
kontakt
med
næringsmidler som testløsning A er
fastsatt for i direktiv 85/572/EØF

19110

04098-71-9

1-isocyanato-3-isocynatmetyl-3,5,5trimetylsykloheksan

QM(T) = 1 mg/kg i FP (uttrykt som
NCO)

21765

106246-33-7

4,4´-metylenbis(3-klor-2,6-dietylanilin)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

22778

07456-68-0

4,4´-oksybis(benzensulfonylazid)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

24073

000101-90-6

Resorcinoldiglysidyleter

QMA = 0,005 mg/6 dm2. Skal ikke
brukes i polymerer i kontakt med
næringsmidler som testløsning D er
fastsatt for i direktiv 85/572/EØF, og
bare til indirekte kontakt med
næringsmidler, bak PET-laget»

b) For følgende monomerer og andre utgangsstoffer skal innholdet i kolonnen «Restriksjoner og/eller
spesifikasjoner» lyde:

PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

«13510

01675-54-3

2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propanbis(2,3-epoksypropyl)eter(= BADGE)

I samsvar med kommisjonsdirektiv
2001/61/EF av 8. august 2001 om
bruk av visse epoksyderivater i
materialer og gjenstander beregnet på
å komme i kontakt med næringsmidler
(EFT L 215 av 9.8.2001, s. 26)

13610

01675-54-3

Bisfenol A-bis(2,3-epoksypropyl)eter

Se «2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propanbis(2,3-epoksypropyl)eter»

30.1.2003
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PM/REF-nr.

c)

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

14200

0105-60-2

Kaprolaktam

SMG(T) = 15 mg/kg(5)

14230

02123-24-2

Kaprolaktam, natriumsalt

SMG(T) = 15 mg/kg(5) (uttrykt som
kaprolaktam)

15970

00611-99-4

4,4´-dihydroksybenzofenon

SMG(T) = 6 mg/kg(15)

17260

00050-00-0

Formaldehyd

SMG(T) = 15 mg/kg(22)

18670

00100-97-0

Heksametylentetramin

SMG(T) = 15 mg/kg(22) (uttrykt som
formaldehyd)

19540

00110--16-7

Maleinsyre

SMG(T) = 30 mg/kg(4)

19960

00108-31-6

Maleinsyreanhydrid

SMG(T) = 30 mg/kg(4) (uttrykt som
maleinsyre

23050

00108-45-2

1,3-fenylendiamin

SMG = ND(DL = 0,02 mg/kg,
herunder analysetoleranse)»

Følgende monomerer og andre utgangsstoffer overføres fra del B til del A:

PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

«11530

00999-61-1

2-hydroksypropylakrylat

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13617

00080-09-1

Bisfenol S

Se «4,4´-dihydroksyfenylsulfon»

13810

00505-65-7

1,4-butandiolformal

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13932

00598-32-3

3-buten-2-ol

QMA = ND(DL = 0,02 mg/6 dm2)
Skal bare brukes som komonomer ved
framstilling
av
polymere
tilsetningsstoffer

15370

03236-53-1

1,6-diamino-2,2,4-trimetylheksan

QMA = 5 mg/6 dm2

15400

03236-54-2

1,6-diamino-2,4,4-trimetylheksan

QMA = 5 mg/6 dm2

15610

00080-07-9

4,4´-diklordifenylsulfon

SMG = 0,05 mg/kg

16090

00080-09-1

4,4´-dihydroksyfenylsulfon

SMG = 0,05 mg/kg

16390

00126-30-7

2,2-dimetyl-1,3-propandiol

SMG = 0,05 mg/kg

19243

00078-79-5

Isopren

Se «2-metyl-1,3-butadien»

19490

00947-04-6

Laurolaktam

SMG = 5 mg/kg
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Nr. 6/68

PM/REF-nr.

2.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

20260

00101-43-9

Sykloheksylmetakrylat

SMG = 0,05 mg/kg

20410

02082-81-7

1,4-butandioldimetakrylat

SMG = 0,05 mg/kg

20590

00106-91-2

2,3-epoksypropylmetakrylat

QMA = 0,02 mg/6 dm2

21520

01561-92-8

Natriummetallylsulfonsyre

SMG = 5 mg/kg

21640

00078-79-5

2-metyl-1,3-butadien

QM = 1 mg/kg i FP eller SMG =
ND(DL = 0,02 mg/kg, herunder
analysetoleranse)

21821

00505-65-7

1,4-(metylendioksy)butan

Se «1,4-butandiolformal»

22360

01141-38-4

2,6-naftalendikarboksylsyre

SMG = 5 mg/kg

22437

00126-30-7

Neopentylglykol

Se «2,2-dimetyl-1,3-propandiol»

22900

00109-67-1

1-penten

SMG = 5 mg/kg

25380

–

Vinyltrialkylacetat(C7-C17),
(= vinylversatat)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

25450

26896-48-0

Trisyklodekandimetanol

SMG = 0,05 mg/kg

25900

00110-88-3

Trioksan

SMG = 0,05 mg/kg»

Del B skal lyde:
«DEL B
Liste over monomerer og andre utgangsstoffer som fortsatt kan brukes inntil det er truffet beslutning
om oppføring i del A
PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

10599/90A

61788-89-4

Dimerer av umettede fettsyrer (C18),
destillerte

10599/91

61788-89-4

Dimerer av umettede fettsyrer (C18),
ikke destillerte

10599/92A

68783-41-5

Dimerer, hydrogenerte, av umettede
fettsyrer (C18), destillerte

10599/93

68783-41-5

Dimerer, hydrogenerte, av umettede
fettsyrer (C18), ikke destillerte

11500

00103-11-7

2-etylheksylesterakrylat

13050

00528-44-9

1,2,4-benzentrikarboksylsyre

Se «Trimelittsyre»

13075

00091-76-9

Benzoguanamin

Se «2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin»

13720

00110-63-4

1,4-butandiol
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PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

14260

00502-44-3

Kaprolakton

14800

03724-65-0

Krotonsyre

15310

00091-76-9

2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin

15730

00077-73-6

Disyklopentadien

16210

06864-37-5

3,3´-dimetyl-4-4´-diaminodisykloheksylmetan

16690

01321-74-0

Divinylbenzen

16697

00693-23-2

Dodekandisyre

17110

16219-75-3

5-etylidenbisyklo(2,2,1)-hept-2-en

18370

00592-45-0

1,4-heksadien

18700

00629-11-8

1,6-heksandiol

21370

10595-80-9

2-sulfoetylmetakrylat

21400

54276-35-6

Sulfopropylmetakrylat

21970

00923-02-4

N-metylolmetakrylamid

22210

00098-83-9

Alfa-metylstyren

25540

00528-44-9

Trimelittsyre

QM(T) = 5 mg/kg i FP

25550

00552-30-7

Trimelittanhydrid

QM(T) = 5 mg/kg i FP (uttrykt som
trimelittsyre)

25840

03290-92-4

1,1,1-trimetylolpropantrimet-akrylat

26230

00088-12-0

Vinylpyrrolidon»
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VEDLEGG III
I vedlegg III gjøres følgende endringer:
1.

I tabellen «Ufullstendig liste over tilsetningsstoffer» gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«DEL A
Ufullstendig liste over tilsetningsstoffer som er fullstendig harmonisert på fellesskapsplan»
b) Følgende tilsetningsstoffer tilføyes:
PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

«35160

06642-31-5

6-amino-1,3-dimetyluracil

SMG = 5 mg/kg

35170

00141-43-5

2-aminoetanol

SMG = 0,05 mg/kg. Skal ikke brukes
i polymerer i kontakt med
næringsmidler som testløsning D er
fastsatt for i direktiv 85/572/EØF, og
bare til indirekte kontakt med
næringsmidler, bak PET-laget

35284

00111-41-1

N-(2-aminoetyl)etanolamin

SMG = 0,05 mg/kg. Skal ikke brukes
i polymerer i kontakt med
næringsmidler som testløsning D er
fastsatt for i direktiv 85/572/EØF, og
bare til indirekte kontakt med
næringsmidler, bak PET-laget

38840

154862-43-8

Bis(-2,4-dicumylfenyl)pentaerytritoldifosfitt

SMG = 5 mg/kg (som summen av
selve stoffet, dets oksiderte form
bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritoldifosfat og dets hydrolyseprodukt (2,4-dicumylfenol)

39925

129228-21-3

3,3-bis(metoksymetyl)-2,5dimetylheksan

SMG = 0,05 mg/kg

40020

110553-27-0

2,4-bis(oktyltiometyl)-6-metyl-fenol

SMG = 6 mg/kg

41120

10043-52-4

Kalsiumklorid

41840

00105-60-2

Kaprolaktam

SMG(T) = 15 mg/kg(5)

47210

26427-07-6

Dibutyltiostannonsyre,
polymer
[= tiobis(butyl-tinnsulfid), polymer]

I samsvar med spesifikasjonene
fastsatt i vedlegg V

47540

27458-90-8

Di-tert-dodekyldisulfid

SMG = 0,05 mg/kg

48620

00123-31-9

1,4-dihydroksybenzen

SMG = 0,6 mg/kg

48720

00611-99-4

4,4´-dihydroksybenzofenon

SMG(T) = 6 mg/kg(15)

52645

10436-08-5

Cis-11-eikosenamid
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PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Nr. 6/71

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

SMG(T) = 30 mg/kg(4)

64800

00110-16-7

Maleinsyre

65920

66822-60-4

N-metakryloyloksyetyl-N,N-dimetylN-karboksymetyl-ammoniumklorid,
natriumsalt-oktadekylmetakrylatetylmetak-rylatsykloheksylmetakrylat-N-vinyl-2pyrrolidon, kopolymerer

73160

–

Fosforsyre, mono- og di-n-alkyl(C16
og C18)-estere

SMG = 0,05 mg/kg

76730

–

Polydimetylsiloksan, gammahydroksypropylert

SMG = 6 mg/kg

81220

192268-64-7

Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametyl-4piperidinyl)-n-butylamino]-1,3,5triazin-2,4-diyl][2,2,6,6-tetrametyl-4piperidinyl)imino]-1,6heksandiyl[2,2,6,6-tetrametyl-4piperidinyl)imino]]-alfa-[N,N,N',N'tetrabutyl-N''''-(2,2,6,6-tetrametyl-4piperidinylamino)-heksyl]
[1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]-omegaN,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazin-2,4diamin]

SMG = 5 mg/kg

83599

68442-12-6

Reaksjonsprodukter av oleinsyre, 2merkaptoetylester, med
diklorodimetyltin, natriumsulfid og
triklorometyltin

SMG(T) = 0,18 mg/kg(16) (uttrykt
som tinn)

85680

01343-98-2

Kiselsyre

92150

01401-55-4

Garvesyre

I
samsvar
spesifikasjonene

93720

00108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

SMG = 30 mg/kg

95270

161717-32-4

2,4,6-tris(tert-butylfenyl-2-butyl-2etyl-1,3-propandiolfosfat

SMG = 2 mg/kg (som sum av fosfitt,
fosfat og hydrolyseproduktet =
TTBP»

med

JECFA-

c) For følgende tilsetningsstoffer erstattes innholdet i kolonnen «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» med
følgende:

PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

«40120

–

B i s - ( p o l y e t y l e n glykol)hydroksymetylfosfonat

SMG = 0,6 mg/kg. Godkjent inntil
1. januar 2004

45200

01335-23-5

Kopperjodid

SMG(T) = 30 mg/kg(7) (uttrykt som
kopper) og SMG = 1 mg/kg(11)
(uttrykt som jod)
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PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

60480

03864-99-1

2-(2'-hydroksy-3,5'-di-tertbutylfenyl)-5-klorbenzotriazol

SMG(T) = 30 mg/kg(19)

85840

53320-86-8

Litiummagnesium-natriumsilikat

SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt som
litium)

95725

110638-71-6

Vermikulitt, reaksjonsprodukt med
litiumsitrat

SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt som
litium)»

d) Følgende tilsetningsstoffer utgår:

PM/REF-nr.

CAS-nr.

«85980
2.

–

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

Kiselsyre, salter»

Ny del B tilføyes:
«DEL B
Ufullstendig liste over tilsetningsstoffer omhandlet i artikkel 3a annet ledd
PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

30180

02180-18-9

Manganacetat

SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) (uttrykt som
mangan)

31520

61167-58-6

2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2hydroksy-5-metylbenzyl)-4metylfenylakrylat

SMG = 6 mg/kg

31920

00103-23-1

Bis(2-etylheksyl)adipat

SMG = 18 mg/kg(1)

34230

–

Alkyl(C8-C22)sulfonsyre

SMG = 6 mg/kg

35760

01309-64-4

Antimontrioksid

SMG = 0,02 mg/kg (uttrykt som
antimon
og
analysetoleranse
medregnet)

36720

17194-00-2

Bariumhydroksid

SMG(T) = 1 mg/kg(12) (uttrykt som
barium)

36800

10022-31-8

Bariumnitrat

SMG(T) = 1 mg/kg(12) (uttrykt som
barium)

38240

00119-61-9

Benzofenon

SMG = 0,6 mg/kg

38560

07128-64-5

2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoksazolyl)tiofen

SMG = 0,6 mg/kg

38700

63397-60-4

Bis(2-karbobutoksyetyl)tinnbis(isooktylmerkaptoacetat)

SMG = 18 mg/kg

38800

32687-78-8

N,N'-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroksyfenyl)propionyl]hydrasid

SMG = 15 mg/kg

38820

26741-53-7

Bis(2,4-di-tert-butylfenyl)pentaerytritioldifosfitt

SMG = 0,6 mg/kg
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PM/REF-nr.

CAS-nr.

39060

35958-30-6

39090

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

1,1-bis(2-hydroksy-3,5-di-tertbutylfenyl)etan

SMG = 5 mg/kg

–

N,N-bis(2-hydroksyetyl(alkyl(C8C18)-amin

SMG(T) = 1,2 mg/kg(13)

39120

–

N,N-bis(2-hydroksyetyl(alkyl(C8C18)-aminhydroklorid

SMG(T) = 1,2 mg/kg(13) (uttrykt som
N,N-bis(2-hydroksyetyl)alkyl(C8-C18)amin)

40000

00991-84-4

2,4-bis(oktylmerkapto)-6-(4hydroksy-3,5-di-tert-butylamino)1,3,5-triazin

SMG = 30 mg/kg

40020

110553-27-0

2,4-bis(oktyltiometyl)-6-metylfenol

SMG = 6 mg/kg

40160

61269-61-2

N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4piperidyl)heksametylendiamin-1,2dibromoetan, kopolymer

SMG = 2,4 mg/kg

40800

13003-12-8

4,4'-butyliden-bis(6-tert-butyl-3metylfenyl-ditridesylfosfitt)

SMG = 6 mg/kg

40980

19664-95-0

Manganbutyrat

SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) (uttrykt som
mangan)

42000

63438-80-2

(2-karbobutoksyetyl)tinn-tris(isooktylmerkaptoacetat)

SMG = 30 mg/kg

42400

10377-37-4

Litiumkarbonat

SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt som
litium)

42480

00584-09-8

Rubidiumkarbonat

SMG = 12 mg/kg

43600

04080-31-3

1-(3-klorallyl)-3,5,7-triaza-1azoniaadamantanklorid

SMG = 0,3 mg/kg

43680

00075-45-6

Klordifluormetan

SMG = 6 mg/kg og i samsvar med
spesifikasjonene i vedlegg V

44960

11104-61-3

Koboltoksid

SMG(T) = 0,05 mg/kg(14) (uttrykt
som kobolt)

45440

–

Kresoler, butylerte, styrenerte

SMG = 12 mg/kg

46720

04130-42-1

2,6-di-tert-butyl-4-etylfenol

QMA = 4,8 mg/6 dm2

47600

84030-61-5

Di-n-dodekyltinn-bis(isooktylmerkaptoacetat)

SMG = 12 mg/kg

48640

00131-56-6

2,4-dihydroksybenzofenon

SMG(T) = 6 mg/kg(15)

48800

00097-23-4

2,2'-dihydroksy-5,5'-diklordifenylmetan

SMG = 12 mg/kg
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PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

48880

00131-53-3

2,2'-dihydroksy-4-metoksybenzofenon

SMG(T) = 6 mg/kg(15)

49600

26636-01-1

Dimetyltinn-bis(isooktylmerkaptoacetat)

SMG(T) = 0,18 mg/kg(16) (uttrykt
som tinn)

49840

02500-88-1

Dioktadekyldisulfid

SMG = 3 mg/kg

50160

–

Di-n-oktyltinn-bis(n-alkyl(C10-C16)
merkaptoacetat)

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50240

10039-33-5

Di-n-oktyltinn-bis(2-etylheksylmaleat)

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50320

15571-58-1

Di-n-oktyltinn-bis(2-etylheksylmerkaptoacetat)

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50360

–

Di-n-oktyltinn-bis(etylmaleat)

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50400

33568-99-9

Di-n-oktyltinn-bis(isooktylmaleat)

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50480

26401-97-8

Di-n-oktyltinn-bis(isooktylmerkaptoacetat)

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50560

–

Di-n-oktyltinn-1,4-butandiolbis(merkaptoacetat)

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50640

03648-18-8

Di-n-oktyltinndilaurat

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50720

15571-60-5

Di-n-oktyltinndimaleat

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50800

–

Di-n-oktyltinndimaleat, esterifisert

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50880

–

Di-n-oktyltinndimaleat, polymerer
(n = 2-4)

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

50960

69226-44-4

Di-n-oktyltinnetylenglykolbis(merkaptoacetat)

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

51040

15535-79-2

Di-n-oktyltinnmerkaptoacetat

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

51120

–

Di-n-oktyltinntiobenzoat-2-etylheksylmerkaptoacetat

SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) (uttrykt
som tinn)

51570

00127-63-9

Difenylsulfon

SMG = 3 mg/kg

51680

00102-08-9

N,N'-difenyltiourea

SMG = 3 mg/kg
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PM/REF-nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

52000

27176-87-0

Dodekylbenzensulfonsyre

SMG = 30 mg/kg

52320

52047-59-3

2-(4-dodekylfenyl)indol

SMG = 0,06 mg/kg

52880

23676-09-7

Etyl-4-etoksybenzoat

SMG = 3,6 mg/kg

53200

23949-66-8

2-etoksy-2'-etyloksanilid

SMG = 30 mg/kg

58960

00057-09-0

Heksadekyltrimetylammoniumbromid

SMG = 6 mg/kg

59120

23128-74-7

1,6-heksametylen-bis[3-(3,5-di-tertbutyl-4-hydroksyfenyl)propionamid]

SMG = 45 mg/kg

59200

35074-77-2

1,6-heksametylen-bis[3-(3,5-di-tertbutyl-4-hydroksyfenyl)propionat]

SMG = 6 mg/kg

60320

70321-86-7

2-[2-hydroksy-3,5-bis(1,1dimetylbenzyl)fenyl]benzotriazol

SMG = 1,5 mg/kg

60400

03896-11-5

2-(2'-hydroksy-3'-tert-butyl-5'metylfenyl)-5-klorbenzotriazol

SMG(T) = 30 mg/kg(19)

60800

65447-77-0

1-(2-hydroksyetyl)-4-hydroksy2,2,6,6-tetrametylpiperidindimetylsuksinat, kopolymer

SMG = 30 mg/kg

61280

03293-97-8

2-hydroksy-4-n-heksyloksybenzofenon

SMG(T) = 6 mg/kg(15)

61360

00131-57-7

2-hydroksy-4-metoksybenzofenon

SMG(T) = 6 mg/kg(15)

61440

02440-22-4

2-(2-hydroksy-5-metylfenyl)benzotriazol

SMG(T) = 30 mg/kg(19)

61600

01843-05-6

2-hydroksy-4-n-oktyloksybenzofenon

SMG(T) = 6 mg/kg(15)

63200

51877-53-3

Manganlaktat

SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) (uttrykt som
mangan)

64320

10377-51-2

Litiumjodid

SMG(T) = 1 mg/kg(11) (uttrykt som
jod) og SMG(T) = 0,6 mg/kg(8)
(uttrykt som litium)

65120

07773-01-5

Manganklorid

SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) (uttrykt som
mangan)

65200

12626-88-9

Manganhydroksid

SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) (uttrykt som
mangan)

65280

10043-84-2

Manganhypofosfitt

SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) (uttrykt som
mangan)

65360

11129-60-5

Manganoksid

SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) (uttrykt som
mangan)
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CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

Manganpyrofosfitt

SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) (uttrykt som
mangan)

85209-91-2

2-2'-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)natriumfosfat

SMG = 5 mg/kg

66400

00088-24-4

2,2'-metylenbis(4-etyl-6-tert-butylfenol)

SMG(T) = 1,5 mg/kg(20)

66480

00119-47-1

2,2'-metylenbis(4-metyl-6-tertbutylfenol)

SMG(T) = 1,5 mg/kg(20)

67360

67649-65-4

Mono-n-dodekyltinn-tris(isooktylmerkaptoacetat)

SMG = 24 mg/kg

67520

54849-38-6

Monometyltinn-tris(isooktylmerkaptoacetat)

SMG(T) = 0,18 mg/kg(16) (uttrykt
som tinn)

67600

–

Mono-n-oktyltinn-tris(alkyl(C10C16)-merkaptoacetat)

SMG(T) = 1,2 mg/kg(18) (uttrykt som
tinn)

67680

27107-89-7

Mono-n-oktyltinn-tris(2-etylheksylmerkaptoacetat)

SMG(T) = 1,2 mg/kg(18) (uttrykt som
tinn)

67760

26401-86-5

Mono-n-oktyltinn-tris(isooktylmerkaptoacetat)

SMG(T) = 1,2 mg/kg(18) (uttrykt som
tinn)

68078

27253-31-2

Koboltneodekanoat

SMG(T) = 0,05 mg/kg (uttrykt som
neodekansyre) og SMG(T) = 0,05
mg/kg(14) (uttrykt som kobolt). Må
ikke brukes i polymerer i kontakt med
næringsmidler som testløsning D er
fastsatt for i direktiv 85/572/EØF

68320

02082-79-3

Oktadekyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroksylfenyl)propionat

SMG = 6 mg/kg

68400

10094-45-8

Oktadekylerukamid

SMG = 5 mg/kg

69840

16260-09-6

Oleylpalmitamid

SMG = 5 mg/kg

72160

00948-65-2

2-fenylindol

SMG = 15 mg/kg

72800

01241-94-7

Difenyl-2-etylheksylfosfat

SMG = 2,4 mg/kg

73040

13763-32-1

Litiumfosfat

SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt som
litium)

73120

10124-54-6

Manganfosfat

SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) (uttrykt som
mangan)

74400

–

Tris(nonyl- og/eller dimonylfenyl)
fosfitt

SMG = 30 mg/kg

77440

–

Polyetylenglykoldiricinoleat

SMG = 42 mg/kg

65440

–

66360
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CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

77520

61791-12-6

Polyetylenglykolester med ricinusolje

SMG = 42 mg/kg

78320

09004-97-1

Polyetylenglykolmonoricinoleat

SMG = 42 mg/kg

81200

71878-19-8

Poly[6-[(1,1,3,3-tetrametylbutyl)
amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)imino]heksametylen[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)imino]

SMG = 3 mg/kg

81680

07681-11-0

Kaliumjodid

SMG(T) = 1 mg/kg(11) (uttrykt som
jod)

82020

19019-51-3

Koboltpropionat

SMG(T) = 0,05 mg/kg(14) (uttrykt
som kobolt)

83595

119345-01-6

Reaksjonsprodukt av di-tert-butylfosfonitt med bifenyl fra
kondensering av 2,4-di-tert-butylfenol med Friedel Craftreaksjonsprodukt av fosfortriklorid og
bifenyl

SMG = 18 mg/kg i samsvar med
spesifikasjonene i vedlegg V

83700

00141-22-0

Ricinolsyre

SMG = 42 mg/kg

84800

00087-18-3

4-tert-butylfenylsalisylat

SMG = 12 mg/kg

84880

00119-36-8

Metylsalisylat

SMG = 30 mg/kg

85760

12068-40-5

Litiumaluminiumsilikat (2:1:1)

SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt som
litium)

85920

12627-14-4

Litiumsilikat

SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt som
litium)

86800

07681-82-5

Natriumjodid

SMG(T) = 1 mg/kg(11) (uttrykt som
jod)

86880

–

Natriummonoalkyldialkylfenoksybenzendisulfonat

SMG = 9 mg/kg

89170

13586-84-0

Koboltstearat

SMG(T) = 0,05 mg/kg(14) (uttrykt
som kobolt)

92000

07727-43-7

Bariumsulfat

SMG(T) = 1 mg/kg(12) (uttrykt som
barium)

92320

–

Tetradekyl-polyetylenoksid(3-8)-eter
av glykolsyre

SMG = 15 mg/kg

92560

38613-77-3

Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-fenyl)-4-4'bifenylendifosfonitt

SMG = 18 mg/kg
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92800

00096-69-5

4,4'-tiobis(6-tert-butyl-3-metyl-fenol)

SMG = 0,48 mg/kg

92880

41484-35-9

Tiodietanol-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroksyfenyl)propionat]

SMG = 2,4 mg/kg

93120

00123-28-4

Didodekyltiodipropionat

SMG(T) = 5 mg/kg(21)

93280

00693-36-7

Dioktadekyltiodipropionat

SMG(T) = 5 mg/kg(21)

94560

00122-20-3

Triisopropanolamin

SMG = 5 mg/kg

95280

40601-76-1

1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroksy-2,6dimetylbenzyl)-1,3,5-triazin2,4,6(1H, 3H, 5H)-trion

SMG = 6 mg/kg

95360

27676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4hydroksybenzyl)-1,3,5-triazin2,4,6(1H, 3H, 5H)-trion

SMG = 5 mg/kg

95600

01843-03-4

1,1,3-tris(2-metyl-4-hydroksy-5-tertbutylfenyl)butan

SMG = 5 mg/kg»
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VEDLEGG IV
I vedlegg V gjøres følgende endringer:
1.

I vedlegg V skal del A lyde:
«Del A: Generelle spesifikasjoner
Materialer og gjenstander som framstilles ved bruk av aromatiske isocyanater eller fargestoffer framstilt ved diazokopling, skal ikke avgi primære aromatiske aminer (uttrykt som anilin) i påviselig mengde (DL = 0,02 mg/kg) i
næringsmidler eller testløsninger for næringsmidler, analysetoleranse medregnet. Migrasjonsverdien for de
primære aromatiske aminene oppført i dette direktiv, er imidlertid unntatt fra denne restriksjonen.»

2.

I vedlegg V skal følgende spesifikasjoner innsettes i tabellen i del B:

PM/REF-nr.

«43680
–
47210
–
83595

Øvrige spesifikasjoner

KLORDIFLUORMETAN
Innhold av klorfluormetan mindre enn 1 mg/kg av stoffet
DIBUTYLTIOSTANNONSYREPOLYMER
Molekylenhet =(C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)
REAKSJONSPRODUKT AV DI-TERT-BUTYLFOSFONITT MED BIFENYL FRA
KONDENSERING AV 2,4-DI-TERT-BUTYLFENOL MED FRIEDEL CRAFTREAKSJONSPRODUKT AV FOSFORTRIKLORID OG BIFENYL
Sammensetning
–

4,4'-bifenylen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonitt]
(CAS-nr. 38613-77-3) (36-46 % w/w(1))

–

4,3'-bifenylen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonitt]
(CAS-nr. 118421-00-4) (17-23 % w/w)

–

3,3'-bifenylen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonitt]
(CAS-nr. 118421-01-5) (1-5 % w/w)

–

4-bifenylen-0,0-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonitt]
(CAS-nr. 91362-37-7) (11-19 % w/w)

–

Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfitt
(CAS-nr. 31570-04-4) (9-18 % w/w)

–

4,4'-bifenylen-0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonat-0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonitt
(CAS-nr. 112949-97-0) (< 5 % w/w)

Øvrige spesifikasjoner
–

Fosforinnhold: minst 5,4 % og høyst 5,9 %

–

Syretall: høyst 10 mg KOH per gram

–

Smeltepunktsområde: 85-110 °C

(1) Mengde stoff som brukes/mengde iblanding.»
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VEDLEGG V
Vedlegg VI skal lyde:
«VEDLEGG VI
MERKNADER TIL KOLONNEN «RESTRIKSJONER OG/ELLER SPESIFIKASJONER»
(1) Advarsel: Det foreligger risiko for at SMG kan overstiges i simulanter for fete næringsmidler.
(2) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 10060 og
23920, ikke skal overstige restriksjonen.
(3) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 15760,
16990, 47680, 53650 og 89440, ikke skal overstige restriksjonen.
(4) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 19540,
19960 og 64800, ikke skal overstige restriksjonen.
(5) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 14200,
14230 og 41840, ikke skal overstige restriksjonen.
(6) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 66560 og
66580, ikke skal overstige restriksjonen.
(7) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 30080,
42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 og 92030, ikke skal overstige restriksjonen.
(8) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 42400,
64320, 73040, 85760, 85840, 85920 og 95725, ikke skal overstige restriksjonen.
(9) Advarsel: Det foreligger risiko for at migrasjonen av stoffet forringer næringsmiddelets organoleptiske egenskaper,
og at det ferdige produktet derfor ikke er i samsvar med artikkel 2 annet strekpunkt i direktiv 89/109/EØF.
(10) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 30180,
40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 og 73120, ikke skal overstige restriksjonen.
(11) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 45200,
64320, 81680 og 86800, ikke skal overstige restriksjonen.
(12) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 36720,
36800 og 92000, ikke skal overstige restriksjonen.
(13) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 39090 og
39120, ikke skal overstige restriksjonen.
(14) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 44960,
68078, 82020 og 89170, ikke skal overstige restriksjonen.
(15) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 15970,
48640, 48720, 48880, 61280, 61360 og 61600, ikke skal overstige restriksjonen.
(16) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 49600,
67520 og 83599, ikke skal overstige restriksjonen.
(17) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 50160,
50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 og 51120, ikke skal
overstige restriksjonen.
(18) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 67600,
67680 og 67760, ikke skal overstige restriksjonen.
(19) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 60400,
60480 og 61440, ikke skal overstige restriksjonen.
(20) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 66400 og
66480, ikke skal overstige restriksjonen.
(21) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 93120 og
93280, ikke skal overstige restriksjonen.
(22) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-nr.: 17260 og
18670, ikke skal overstige restriksjonen.»
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Nr. 6/81

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2491/2001

2003/EØS/6/07

av 19. desember 2001
om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

bestemmelsene i vedlegg III for å sikre at økologiske
landbruksprodukter kan spores gjennom de forskjellige
omsetningsleddene, og for å sikre at disse produktene
oppfyller kravene i forordning (EØF) nr. 2092/91.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24.
juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 436/2001(2), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og

4)

Medlemsstatene må fullføre tiltakene fastsatt i vedlegg
III for å sikre at forbrukerne får garanti for at produktene
er produsert i samsvar med forordning (EØF) nr.
2092/91.

5)

Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor endres.

6)

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

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Økologisk produksjon av landbruksprodukter har de siste
årene gjennomgått en betydelig utvikling. I mange
tilfeller er økologisk produksjon ikke lenger begrenset til
lokal produksjon og lokal handel, men omfatter svært
ofte flere næringsdrivende og former for virksomhet, for
eksempel import, transport, lagring og emballering.
I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91 er det
fastsatt minstekrav ved kontroll samt forebyggende tiltak
i henhold til kontrollordningen nevnt i artikkel 8 og 9 i
samme forordning.
Vedlegg III inneholder allerede bestemmelser om de
viktigste næringsdrivende og for de ulike stadiene i
økologisk produksjon av landbruksprodukter. I lys av den
senere tids utvikling er det likevel nødvendig å endre

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91 erstattes med
teksten i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 60. 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. desember 2001.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 337 av 20.12.2001, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 4.
1
( ) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 63 av 3.3.2001, s. 16.
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VEDLEGG

«VEDLEGG III
MINSTEKRAV VED KONTROLL SAMT FOREBYGGENDE TILTAK I HENHOLD
TIL KONTROLLORDNINGEN NEVNT I ARTIKKEL 8 OG 9

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.

Minstekrav ved kontroll
Kontrollkravene i dette vedlegg får anvendelse uten at det berører de tiltak som medlemsstatene har vedtatt for å
sikre at produktene kan spores gjennom hele produksjonslinjen, som nevnt i artikkel 9 nr. 12 bokstav a) og c), og
for å sikre at bestemmelsene i denne forordning overholdes.

2.

Gjennomføring
Næringsdrivende som allerede er i virksomhet på tidspunktet nevnt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 2491/2001,
skal også være underlagt bestemmelsene i nr. 3 og bestemmelsene om innledende kontroll i del A, B, C og D i de
særlige bestemmelsene i dette vedlegg.

3.

Innledende kontroll
Når kontrollordningen iverksettes, skal den ansvarlige næringsdrivende
–

utarbeide en fullstendig beskrivelse av enheten og/eller lokalene og/eller virksomheten,

–

fastsette alle konkrete tiltak som skal treffes i forbindelse med enheten og/eller lokalene og/eller virksomheten
for å sikre at denne forordning blir overholdt, særlig kravene i dette vedlegg.

Beskrivelsen og de konkrete tiltakene skal inngå i en erklæring som underskrives av den ansvarlige
næringsdrivende.
Erklæringen skal dessuten inneholde en forpliktelse for den næringsdrivende til
–

å utøve virksomheten i samsvar med artikkel 5, 6, 6a og eventuelt artikkel 11,

–

ved overtredelse eller uregelmessigheter å godta anvendelse av tiltakene nevnt i artikkel 9 nr. 9 og eventuelt
artikkel 10 nr. 3,

–

å godta å informere kjøperne av produktet skriftlig for å sikre at alle henvisninger til økologisk
produksjonsmetode fjernes fra produktet.

Erklæringen skal kontrolleres av kontrollorganet eller -myndigheten, som skal utarbeide en rapport om eventuelle
mangler og overtredelser av bestemmelsene i denne forordning. Den næringsdrivende skal kontrasignere denne
rapporten og treffe de nødvendige korrigerende tiltak.
4.

Melding
Den ansvarlige næringsdrivende skal i god tid gi melding til kontrollorganet eller -myndigheten om eventuelle
endringer i beskrivelsen eller i de konkrete tiltakene nevnt i nr. 3 og i bestemmelsene om innledende kontroll i del
A, B, C og D i de særlige bestemmelsene i dette vedlegg.

5.

Inspeksjonsbesøk
Kontrollorganet eller -myndigheten skal minst én gang i året foreta en fullstendig fysisk kontroll av produksjonsog tilberedningsenhetene eller andre lokaler. Kontrollorganet eller -myndigheten kan ta prøver for å undersøke om
det forekommer produkter eller produksjonsmetoder som ikke er godkjent i henhold til denne forordning. Det kan
også tas prøver som analyseres for å påvise eventuell forurensning fra produkter som ikke er godkjent. En slik
analyse skal imidlertid foretas ved mistanke om bruk av produkter som ikke er godkjent. Etter hvert
inspeksjonsbesøk skal det utarbeides en inspeksjonsrapport som skal kontrasigneres av den som er ansvarlig for
enheten eller dennes representant.
Kontrollorganet eller -myndigheten skal dessuten avlegge vilkårlige uanmeldte eller anmeldte inspeksjonsbesøk.
Besøkene skal særlig omfatte driftsenheter eller situasjoner der det kan foreligge en særlig fare eller der økologisk
framstilte produkter kan byttes ut med andre produkter.
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6.

Regnskap
Lager- og finansregnskap skal oppbevares i enheten eller i lokalene slik at den næringsdrivende og kontrollorganet
eller -myndigheten kan identifisere:
–

leverandøren og, dersom de ikke er identiske, selgeren eller eksportøren av produktene,

–

art og mengde av landbruksproduktene nevnt i artikkel 1 som er blitt levert til enheten, og eventuelt av alle
innkjøpte materialer samt bruken av dem,

–

art, mengde, mottakere og, dersom de ikke er identiske, kjøpere av alle produktene nevnt i artikkel 1 som har
forlatt enheten eller den første mottakerens lokaler eller lagringsanlegg,

–

alle andre opplysninger som kontrollorganet eller -myndigheten krever for å kunne føre effektiv kontroll.

Opplysningene i regnskapet skal dokumenteres med relevante regnskapsbilag.
Regnskapet skal vise balansen mellom innsatsfaktorer og produksjon.

7.

Emballering og transport av produkter til andre enheter eller lokaler for produksjon eller tilberedning
De næringsdrivende skal sikre at produkter nevnt i artikkel 1 kan transporteres til andre enheter, herunder grossister
og detaljister, bare i egnede emballasjer, beholdere eller kjøretøyer som er lukket på en slik måte at innholdet ikke
kan byttes ut uten at forseglingen blir endret eller ødelagt, og som er forsynt med merking som, med forbehold for
eventuelle andre lovfestede opplysninger, angir:
a) navn og adresse på den næringsdrivende og, dersom de ikke er identiske, på eieren eller selgeren av produktet,
b) produktets navn, herunder en henvisning til den økologiske produksjonsmetoden i samsvar med artikkel 5,
c) navn og/eller kodenummer på inspeksjonsorganet eller -myndigheten som den næringsdrivende er underlagt,
og
d) eventuelt partiets identifikasjonsmerke i samsvar med en merkingsordning som enten er godkjent på nasjonalt
plan eller av kontrollorganet eller -myndigheten, og som gjør det mulig å knytte partiet til regnskapet nevnt i
nr. 6.
Opplysningene nevnt i bokstav a), b), c) og d) kan også oppgis i et følgedokument dersom et slikt dokument entydig
kan knyttes til emballasjen, beholderen eller kjøretøyet som produktet befinner seg i. Dette følgedokumentet skal
inneholde opplysninger om leverandøren og/eller transportøren.
Lukking av emballasjen, beholderne eller kjøretøyene er likevel ikke nødvendig når

8.

–

transporten foregår direkte mellom en produsent og en annen næringsdrivende som begge er underlagt
kontrollordningen nevnt i artikkel 9, og

–

produktene følges av et dokument som inneholder de opplysninger som kreves i henhold til foregående ledd,
og

–

kontrollorganet eller -myndigheten av begge de næringsdrivende, både avsender og mottaker, er blitt
underrettet om og har godkjent slik transport. Slik godkjenning kan gis for én eller flere transporter.

Lagring av produkter
Steder som brukes til lagring av produkter, må forvaltes på en måte som sikrer at partiene kan identifiseres og at
enhver sammenblanding med eller forurensning fra produkter og/eller stoffer som ikke er i samsvar med denne
forordning, kan unngås.

9.

Produkter som mistenkes for ikke å oppfylle forordningens krav
Når en næringsdrivende mener eller har mistanke om at et produkt vedkommende har framstilt, tilberedt, importert
eller mottatt fra en annen næringsdrivende, ikke oppfyller kravene i denne forordning, skal vedkommende innlede
framgangsmåter for enten å fjerne enhver henvisning til økologisk produksjonsmetode fra produktet, eller for å
skille ut og identifisere produktet. Bearbeiding, emballering eller markedsføring av produktet skal ikke innledes før
enhver slik tvil er fjernet, med mindre produktet markedsføres uten henvisning til økologisk produksjonsmetode.
Ved fortsatt tvil skal den næringsdrivende umiddelbart underrette kontrollorganet eller -myndigheten.
Kontrollorganet eller -myndigheten kan kreve at produktet ikke blir markedsført med henvisning til organisk
produksjonsmetode før det på grunnlag av opplysninger fra den næringsdrivende eller andre kilder er godtgjort at
tvilen er fjernet.
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Dersom et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet har begrunnet mistanke om at en næringsdrivende har til
hensikt å markedsføre et produkt som ikke oppfyller kravene i denne forordning, men som er påført en henvisning
til økologisk produksjonsmetode, kan kontrollorganet eller -myndigheten kreve at den næringsdrivende foreløpig
ikke markedsfører produktet med en slik henvisning. Den næringsdrivende skal dessuten pålegges å fjerne enhver
henvisning til økologisk produksjonsmetode fra produktet dersom kontrollorganet eller -myndigheten er sikker på
at produktet ikke oppfyller kravene i denne forordning. Dersom mistanken ikke blir bekreftet, skal forpliktelsen
nevnt ovenfor imidlertid bortfalle innen en viss tidsfrist etter at den ble pålagt. Kontrollorganet eller -myndigheten
skal fastsette denne fristen. Den næringsdrivende skal samarbeide fullt ut med kontrollorganet eller -myndigheten
i arbeidet med å fjerne mistanken.

10. Adgang til anlegg
Den næringsdrivende skal for kontrollformål gi kontrollorganet eller -myndigheten adgang til alle deler av enheten
og alle lokaler samt til regnskapet og relevante regnskapsbilag. Vedkommende skal gi kontrollorganet eller myndigheten alle opplysninger som anses nødvendige for kontrollen.
Når kontrollorganet eller -myndigheten krever det, skal den næringsdrivende framlegge resultatene av egne
frivillige kontroll- og prøvetakingsprogrammer.
I tillegg må importører og første mottakere framlegge alle importtillatelser i henhold til artikkel 11 nr. 6 samt
kontrollsertifikater for import fra tredjestater.

11. Utveksling av opplysninger
Når den næringsdrivende og underleverandørene kontrolleres av ulike kontrollorganer eller -myndigheter, skal den
næringsdrivende i erklæringen nevnt i nr. 3 på egne vegne og på vegne av underleverandørene samtykke i at de
ulike kontrollorganene eller -myndighetene kan utveksle opplysninger om den virksomhet de kontrollerer, og om
hvordan slik informasjonsutveksling kan finne sted.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

A. Produksjon av planter, planteprodukter, dyr og/eller animalske produkter
Denne delen får anvendelse på alle enheter som driver med produksjon som definert i artikkel 4 nr. 2 av produkter
omhandlet i artikkel 1 nr. 1 bokstav a), for egen eller tredjemanns regning.
Produksjonen skal finne sted i en enhet der produksjonslokaler, skifter, beiter, utendørs mosjonsarealer, utendørs
luftegårder, bygninger for husdyr og eventuelt lagerlokaler for planter, planteprodukter, animalske produkter,
råstoffer og innsatsfaktorer er klart atskilt fra enhver annen enhet der produksjonen ikke skjer i henhold til reglene
fastsatt i denne forordning.
Bearbeiding, emballering og/eller markedsføring kan finne sted i produksjonsenheten dersom denne virksomheten
er begrenset til enhetens egen produksjon.
De mengder som selges direkte til sluttforbruker, skal føres opp samlet per dag.
Det er forbudt å lagre andre råvarer i enheten enn dem som er tillatt i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og c)
og artikkel 6 nr. 3 bokstav a).
Ved mottak av et produkt nevnt i artikkel 1 skal den næringsdrivende når dette kreves kontrollere at emballasjen
eller beholderen er lukket og at opplysningene nevnt i nr. 7 i dette vedleggs alminnelige bestemmelser foreligger.
Resultatet av denne kontrollen skal klart angis i regnskapet nevnt i nr. 6 i de alminnelige bestemmelsene.

A.1 Planter og planteprodukter fra landbruksproduksjon eller innhøsting

1.

Innledende kontroll
Den fullstendige beskrivelsen nevnt i nr. 3 i dette vedleggs alminnelige bestemmelser skal
–

utarbeides selv om produsentens virksomhet begrenser seg til innhøsting av planter som vokser vilt,

–

angi lagrings- og produksjonsstedene, skiftene og/eller innhøstingsstedene og eventuelt de steder der visse
former for bearbeiding og/eller emballering finner sted, og
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–

angi datoen for når det på skiftene og/eller innhøstingsområdene sist ble benyttet produkter hvis bruk er
uforenlig med bestemmelsene i artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

I tilfelle innhøsting av planter som vokser vilt, skal de konkrete tiltakene nevnt i nr. 3 i dette vedleggs alminnelige
bestemmelser omfatte de garantier som tredjemann har gitt, og som produsenten kan framlegge for å sikre at
bestemmelsene i vedlegg I del A nr. 4 overholdes.

2.

Melding
Hvert år skal produsenten innen den datoen som er angitt av kontrollorganet eller -myndigheten, gi organet eller
myndigheten melding om sitt produksjonsprogram for planteprodukter, som skal være spesifisert etter skifter.

3.

Flere produksjonsenheter drevet av samme næringsdrivende
Når en næringsdrivende driver flere produksjonsenheter i samme område, skal også de enhetene som produserer
planter eller planteprodukter som ikke er nevnt i artikkel 1, og lagringsplasser for råvarer (som gjødsel,
plantefarmasøytiske produkter, frø), være underlagt de alminnelige kontrollbestemmelsene fastsatt i dette vedleggs
alminnelige bestemmelser, samt de særlige kontrollbestemmelsene med hensyn til nr. 1, 2, 3, 4 og 6 i de
alminnelige bestemmelsene.
Planter av samme sort som dem som produseres i enheten nevnt i del A annet ledd, eller av en sort som ikke lett
kan skjelnes fra disse, kan ikke produseres i disse enhetene.
Produsentene kan imidlertid fravike regelen nevnt i foregående ledds siste punktum
a) når det gjelder produksjon av produkter fra flerårige avlinger (frukttrær som bærer spiselig frukt, samt
vinstokker og humle), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
1.

den berørte produksjon er del av en omleggingsplan som produsenten uttrykkelig forplikter seg til, og som
fastsetter at omleggingen av siste del av de berørte arealer til økologisk produksjonsmetode skal begynne
innenfor det kortest mulige tidsrom, som i ethvert tilfelle ikke må overstige fem år,

2.

det blitt truffet egnede tiltak for å sikre at produktene fra hver av de berørte enhetene er permanent atskilt,

3.

kontrollorganet eller -myndigheten underrettes om innhøstingen av hvert av de berørte produktene minst
48 timer på forhånd,

4.

umiddelbart etter innhøstingen skal produsenten underrette kontrollorganet eller -myndigheten om de
nøyaktige mengder som er høstet inn på de berørte enhetene, og om alle kjennetegn som gjør det mulig å
identifisere produksjonen (som kvalitet, farge, gjennomsnittsvekt osv.), og bekrefte at de tiltak som er
truffet for å atskille produktene, er blitt gjennomført,

5.

omleggingsplanen og tiltakene nevnt i nr. 1 og 3 i de alminnelige bestemmelsene er blitt godkjent av
kontrollorganet eller -myndigheten. Denne godkjenningen må bekreftes hvert år etter at omleggingsplanen
er iverksatt,

b) når det gjelder arealer beregnet på landbruksforskning, fastsatt av vedkommende myndigheter i
medlemsstatene, forutsatt at vilkår 2, 3, 4 og den relevante del av vilkår 5, nevnt i bokstav a), er oppfylt,
c) når det gjelder produksjon av frø, vegetativt formeringsmateriale og planter til utplanting, forutsatt at vilkår 2,
3, 4 og den relevante del av vilkår 5, nevnt i bokstav a), er oppfylt,
d) når det gjelder gressmark som brukes utelukkende til beiting.

A.2 Dyr og animalske produkter fra husdyrhold

1.

Innledende kontroll
Ved iverksetting av den kontrollordningen som særlig gjelder for husdyrhold, skal den fullstendige
beskrivelsen nevnt i nr. 3 i dette vedleggs alminnelige bestemmelser omfatte:
–

en fullstendig beskrivelse av bygningene for husdyr, beitene, de utendørs mosjonsarealene, luftegårdene
osv. og eventuelt lokalene for lagring, emballering og bearbeiding av husdyr, animalske produkter,
råstoffer og innsatsfaktorer,

–

en fullstendig beskrivelse av anleggene for oppbevaring av husdyrgjødsel,
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De konkrete tiltakene nevnt i nr. 3 i dette vedleggs alminnelige bestemmelser skal omfatte:

2.

–

en plan for spredning av den husdyrgjødsel som er avtalt med kontrollorganet eller -myndigheten sammen med
en fullstendig beskrivelse av de arealene som er avsatt til planteproduksjon,

–

eventuelt skriftlige avtaler med andre driftsenheter som overholder bestemmelsene i denne forordning, om
spredning av gjødsel,

–

en forvaltningsplan for den enheten som driver økologisk husdyrhold (dvs. forvaltning med hensyn til fôring,
formering, helse osv.).

Identifisering av dyr
Dyrene skal til enhver tid være identifisert ved bruk av teknikker som er tilpasset hver art, enkeltvis for store
pattedyr, enkeltvis eller per parti for fjørfe og mindre pattedyr.

3.

Husdyrjournaler
Det skal føres husdyrjournaler i form av et register som til enhver tid skal være tilgjengelig på driftsenheten for
kontrollorganene eller -myndighetene.
Journalene, som skal gi en fullstendig beskrivelse av driften av besetningen, skal inneholde følgende opplysninger:

4.

–

etter art, dyr som ankommer driftsenheten: opprinnelse og ankomstdato, omleggingsperiode,
identifikasjonsmerke og tidligere veterinærforhold,

–

dyr som forlater driftsenheten: alder, antall og vekt ved slakting, identifikasjonsmerke og bestemmelsessted,

–

eventuelle tap av dyr og grunnen til tapene,

–

fôr: fôrtype, herunder fôrtilskudd, mengde av de forskjellige bestanddelene i rasjonen, perioder med tilgang til
utendørsarealer, perioder med beiteskifte dersom det er begrensninger på dette området,

–

forebygging og behandling av sykdom og veterinærbehandling: behandlingsdato, diagnose,
behandlingsproduktets art, behandlingsmåte, resepten fra veterinær for veterinærbehandling med begrunnelse
og de tilbakeholdelsestidene som gjelder før de animalske produktene kan markedsføres.

Flere produksjonsenheter drevet av samme næringsdrivende
Dersom en produsent driver flere husdyrenheter i samsvar med vedlegg I del B nr. 1.6 og del C nr. 1.3, skal de
enhetene som produserer dyr eller animalske produkter som ikke er omfattet av artikkel 1, også være underlagt
kontrollordningen når det gjelder nr. 1 i denne delen om dyr og animalske produkter, og når det gjelder
bestemmelsene om planen for husdyrhold, husdyrjournalene og prinsippene for oppbevaring av produkter som
brukes til husdyrhold.
Når det gjelder kravet om ulike arter i vedlegg I del B nr. 1.6, kan kontrollorganet eller -myndigheten sammen med
vedkommende myndighet i medlemsstaten gjøre unntak for driftsenheter som driver landbruksforskning, dersom
følgende vilkår er oppfylt:

5.

–

det er truffet egnede tiltak, som er godkjent av kontrollorganet eller -myndigheten, for å sikre at dyr, animalske
produkter, gjødsel og fôrvarer fra hver av enhetene holdes permanent atskilt,

–

produsenten underretter kontrollorganet eller -myndigheten på forhånd om eventuelle leveringer eller salg av
dyr eller animalske produkter,

–

den næringsdrivende underretter kontrollorganet eller -myndigheten om de nøyaktige mengder som er
produsert i driftsenhetene, samt om alle kjennetegn som gjør det mulig å identifisere produktene, og bekrefter
at tiltakene som er truffet for å atskille produktene, er blitt gjennomført.

Andre krav
Som unntak fra disse reglene er det tillatt å oppbevare allopatiske veterinærpreparater og antibiotika på
driftsenheten, forutsatt at de er foreskrevet av en veterinær i forbindelse med behandlinger nevnt i vedlegg I, at de
oppbevares på et sted under tilsyn, og at det føres en journal over dem.
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B. Enheter for tilberedning av planteprodukter og animalske produkter og næringsmidler som inneholder
planteprodukter og animalske produkter
Denne delen får anvendelse på alle enheter som driver med tilberedning som definert i artikkel 4 nr. 3 av produkter
omhandlet i artikkel 1 nr. 1, for egen eller tredjemanns regning, herunder særlig:
–

enheter der slike produkter emballeres og/eller emballeres på ny,

–

enheter der slike produkter merkes og/eller merkes på ny.

1.

Innledende kontroll
Den fullstendige beskrivelsen nevnt i nr. 3 i dette vedleggs alminnelige bestemmelser skal angi de anlegg som
benyttes til mottak, bearbeiding, emballering, merking og lagring av landbruksprodukter før og etter slike
former for virksomhet, i tillegg til framgangsmåtene for transport av produktene.

2.

Regnskap
Regnskapet omhandlet i nr. 6 i de alminnelige bestemmelsene skal omfatte kontrollen omhandlet i nr. 5 i dette
underavsnitt.

3.

Tilberedningsenheter som også håndterer produkter som ikke stammer fra økologisk landbruk
Dersom det i den aktuelle produksjonsenheten tilberedes, emballeres eller lagres produkter som ikke er nevnt
i artikkel 1,

4.

–

må enheten disponere områder som holdes atskilt enten fysisk eller tidsmessig, til lagring av produkter
nevnt i artikkel 1, før og etter nevnte former for virksomhet,

–

må virksomheten utføres sammenhengende til rekken av handlinger er avsluttet, fysisk eller tidsmessig
atskilt fra lignende handlinger som utføres i forbindelse med produkter som ikke kommer inn under
artikkel 1,

–

dersom nevnte former for virksomhet ikke utføres regelmessig eller på en bestemt dag, må de varsles på
forhånd innen en frist som fastsettes etter avtale med kontrollorganet eller -myndigheten,

–

må alle nødvendige tiltak treffes for å sikre at partiene kan identifiseres og for å unngå at de blandes
sammen med produkter som ikke er framstilt i samsvar med reglene fastsatt i denne forordning,

–

må håndtering av produkter i samsvar med reglene i denne forordning først skje etter at
produksjonsutstyret er blitt rengjort. Det skal kontrolleres og registreres at rengjøringen har vært effektiv.

Emballering og transport av produkter til tilberedningsenheter
Melk, egg og eggprodukter fra økologisk landbruk skal samles inn atskilt fra produkter som ikke er framstilt i
samsvar med denne forordning. Innsamlingen kan unntaksvis og under forutsetning av forhåndsgodkjenning
fra kontrollorganet eller -myndigheten foregå samtidig dersom det er truffet egnede tiltak for å hindre enhver
sammenblanding eller forveksling med produkter som ikke er framstilt i samsvar med denne forordning, samt
for å sikre at produkter framstilt i samsvar med bestemmelsene i denne forordning kan identifiseres. Den
næringsdrivende skal sørge for at opplysninger om innsamlingsdager og -tider, transportrute samt datoer og
klokkeslett for mottak av produktene er tilgjengelig for kontrollorganet eller -myndigheten.

5.

Mottak av produkter fra andre enheter
Ved mottak av et produkt nevnt i artikkel 1 skal den næringsdrivende når dette kreves kontrollere at
emballasjen eller beholderen er lukket og at opplysningene nevnt i nr. 7 i dette vedleggs alminnelige
bestemmelser foreligger. Den næringsdrivende skal krysskontrollere opplysningene i merkingen nevnt i nr. 7
i de alminnelige bestemmelsene, med opplysningene i følgedokumentene. Resultatet av denne kontrollen skal
uttrykkelig angis i regnskapet nevnt i nr. 6 i de alminnelige bestemmelsene.

C. Import av planter, planteprodukter, dyr, animalske produkter og næringsmidler som inneholder planteprodukter
og/eller animalske produkter fra tredjestater
Denne delen får anvendelse på alle næringsdrivende som i egenskap av importør og/eller første mottaker driver
med import og/eller mottak av produkter omhandlet i artikkel 1 nr. 1, for egen eller for en annen næringsdrivendes
regning. I denne del menes med:

Nr. 6/87

NORSK utgave

Nr. 6/88

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

–

«importør», den fysiske eller juridiske person innenfor Det europeiske fellesskap som enten selv eller gjennom en
representant innfører et parti for frigivelse til fri omsetning i Det europeiske fellesskap,

–

«første mottaker», den fysiske eller juridiske person omhandlet i artikkel 11 nr. 3 bokstav a) som partiet leveres til,
og som mottar det for videre tilberedning og/eller markedsføring.

1.

Innledende kontroll
Importører
–

Den fullstendige beskrivelsen nevnt i nr. 3 i dette vedleggs alminnelige bestemmelser skal omfatte importørens
lokaler og importvirksomhet, angi innførselsstedene der produktene innføres til Fellesskapet samt angi
eventuelle andre anlegg som importøren har til hensikt å bruke til lagring av de importerte produktene inntil
de leveres til første mottaker.

–

I tillegg skal erklæringen omhandlet i nr. 3 i de alminnelige bestemmelsene omfatte en forpliktelse for
importøren til å sørge for at alle lokaler som skal brukes til lagring av produkter, blir kontrollert av
kontrollorganet eller -myndigheten, eller dersom lagringsanleggene ligger i en annen medlemsstat eller en
annen region, av kontrollorganet eller -myndigheten som er godkjent for kontroll i vedkommende medlemsstat
eller region.

Første mottaker
–

Den fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt i nr. 3 i dette vedleggs alminnelige bestemmelser skal angi de
anlegg som benyttes til mottak og lagring. Dersom det finner sted annen virksomhet, f.eks. bearbeiding,
emballering, merking og lagring av landbruksprodukter før og etter slike former for virksomhet samt transport
av produktene, gjelder de relevante bestemmelsene i del B.

Dersom importøren og første mottaker er samme juridiske person og driver sin virksomhet i en og samme enhet,
kan rapportene omhandlet i nr. 3 i de alminnelige bestemmelsene, sammenfattes i én rapport.

2.

Regnskap
Dersom importøren og den første mottaker ikke driver sin virksomhet i en og samme enhet, må begge føre lagerog finansregnskap.
På anmodning fra kontrollorganet eller -myndigheten skal det framlegges nærmere opplysninger om transporten
fra eksportøren i tredjestaten til første mottaker og fra første mottakers lokaler eller lagringsanlegg til mottakerne
i Fellesskapet.

3.

Informasjon om importerte partier
Importøren skal senest når sertifikatet framlegges for den aktuelle medlemsstatens myndighet i samsvar med
artikkel 4 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler
for gjennomføring av bestemmelsene om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater i henhold til artikkel 11 i
rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på
landbruksprodukter og næringsmidler(1), underrette kontrollorganet eller -myndigheten om ethvert parti som skal
importeres til Fellesskapet, og angi:

4.

–

navn og adresse på første mottaker,

–

alle opplysninger som dette organet eller denne myndigheten måtte kreve, f.eks. en kopi av kontrollsertifikatet
for import av økologiske produkter. På anmodning fra importørens kontrollorgan eller -myndighet skal
importøren formidle opplysningene til den første mottakerens kontrollorgan eller -myndighet.

Importører og første mottakere som også håndterer produkter som ikke stammer fra økologisk landbruk
Dersom de importerte produktene nevnt i artikkel 1 oppbevares i lagringsanlegg der det også oppbevares andre
landbruksprodukter,

(1)

–

skal produktene nevnt i artikkel 1 holdes atskilt fra de øvrige landbruksproduktene og/eller næringsmidlene,

–

skal de nødvendige tiltak treffes for å sikre at partiene kan identifiseres og at sammenblanding eller forveksling
med produkter som ikke er framstilt i samsvar med reglene fastsatt i denne forordning, unngås.

EFT L 243 av 13.9.2001, s. 3.
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5.

Inspeksjonsbesøk
Kontrollorganet eller -myndigheten skal kontrollere lager- og finansregnskapet nevnt i del C nr. 2 og
sertifikatene nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav b) og artikkel 11 nr. 3 som ble innført ved forordning (EF) nr.
1788/2001.
Dersom importøren driver importvirksomhet i ulike enheter eller lokaler, må han på anmodning framlegge
rapportene omhandlet i nr. 3 og 5 i dette vedleggs alminnelige bestemmelser for hvert av disse anleggene.

6.

Mottak av produkter fra tredjestater
Produktene nevnt i artikkel 1 skal importeres fra en tredjestat i emballasjer eller beholdere som er lukket på en
slik måte at innholdet ikke kan byttes ut, og som er forsynt med eksportøridentifikasjon og andre merker og
numre som er nødvendige for å fastslå samsvar mellom partiet og kontrollsertifikatet for import fra tredjestater.
Ved mottak av et produkt nevnt i artikkel 1 som er importert fra en tredjestat, skal den første mottakeren
kontrollere at emballasjen eller beholderen er lukket på rett måte og at det er samsvar mellom partiet og
sertifikatet nevnt i forordning (EF) nr. 1788/2001. Resultatet av denne kontrollen skal klart angis i regnskapet
nevnt i del C nr. 2.

D. Enheter som deltar i produksjon, tilberedning eller import av produkter nevnt i artikkel 1 nr. 1, og som har
overdratt hele eller deler av den faktiske virksomheten til tredjemann
Innledende kontroll
Med hensyn til virksomhet som overdras til tredjemann skal den fullstendige beskrivelsen nevnt i nr. 3 i de
alminnelige bestemmelsene omfatte:
–

en liste over underleverandører med beskrivelse av deres virksomhet og de kontrollorganer eller -myndigheter
de er underlagt; disse underleverandørene skal ha godtatt at deres driftsenhet er underlagt kontrollordningen i
artikkel 9 i samsvar med de relevante delene i vedlegg III,

–

alle konkrete tiltak, herunder blant annet et egnet regnskapssystem, som skal treffes i enheten for å sikre at de
produkter den næringsdrivende markedsfører, kan spores tilbake til leverandørene og, dersom de ikke er
identiske, til selgerne, samt til de første mottakerne og, dersom de ikke er identiske, til kjøperne.»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2589/2001

2003/EØS/6/08

av 27. desember 2001
om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av
ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

Den tsjekkiske republikk er likeverdige med reglene
fastsatt i forordning (EØF) nr. 2092/91.
4)

Gjennomgåelsen viste imidlertid også at de tsjekkiske
reglene for produkter som er påført eller skal påføres
opplysninger om omlegging ikke er likeverdige med
reglene i forordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til
produkter som inneholder mer enn én ingrediens av
landbruksopprinnelse. Disse produktene er derfor ikke
omfattet av denne forordning.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen omhandlet i artikkel 14 i
forordning (EØF) nr. 2092/91 —

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24.
juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 2491/2001(2), særlig artikkel 11 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Listen over tredjestater som visse landbruksprodukter
opprinnelig må komme fra for å kunne markedsføres i
Fellesskapet, omhandlet i artikkel 11 nr. 1 i forordning
(EØF) nr. 2092/91, er fastsatt i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), sist endret ved
forordning (EF) nr. 349/2001(4). Listen ble opprettet i
samsvar med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr.
2092/91.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
2)

3)

Den tsjekkiske republikk har bedt Kommisjonen om at
produktkategoriene oppført på listen omhandlet i artikkel
11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 blir utvidet til å
omfatte dyr og animalske produkter. Den tsjekkiske
republikk har oversendt de nødvendige opplysninger i
henhold til artikkel 2 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 94/92.

Den delen av vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 som
omhandler Den tsjekkiske republikk erstattes med teksten i
vedlegget til denne forordning.

Gjennomgåelsen av disse opplysningene og en
etterfølgende drøfting med myndighetene i Den
tsjekkiske republikk har vist at de reglene som gjelder for
produksjon og kontroll av dyr og animalske produkter i

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

Artikkel 2

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 27. desember 2001.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 345 av 29.12.2001, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 4.
(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 337 av 20.12.2001, s. 9.
(3) EFT L 11 av 17.1.1992, s. 14.
(4) EFT L 52 av 22.2.2001, s. 14.
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VEDLEGG
«DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK
1.

Produktkategorier:
a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter, dyr og ubearbeidede animalske produkter i henhold til artikkel
1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91, med unntak av:
— vegetabilske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging og som inneholder
mer enn én ingrediens av landbruksopprinnelse,
— dyr og animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging og
— akvakulturprodukter;
b) bearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og animalske produkter beregnet på konsum i henhold til
artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91, med unntak av:
— vegetabilske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging og som inneholder
mer enn én ingrediens av landbruksopprinnelse,
— animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging og
— produkter som inneholder akvakulturprodukter.

2.

Opprinnelse: Produkter i kategori 1 bokstav a) og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori 1
bokstav b) som er produsert i Den tsjekkiske republikk.

3.

Kontrollorgan: «KEZ o.p.s.»

4.

Organer som utsteder sertifikater: «KEZ o.p.s.» og «Avdeling for strukturpolitikk og utvikling av landdistriktene».

5.

Frist for oppføring: 30.6.2003.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/15/EF
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2003/EØS/6/09

av 15. februar 2001
om stoffer som for særlige ernæringsformål kan tilsettes næringsmidler til bruk ved
spesielle ernæringsmessige behov(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

6)

Dersom det ikke finnes særlige bestemmelser, eller når
det gjelder næringsmidler til bruk ved spesielle
ernæringsmessige behov som ikke omfattes av
særdirektiver, bør næringsstoffer brukes for å framstille
produkter som er i samsvar med definisjonen av slike
produkter og dekker de særlige ernæringsbehovene til
personene de er beregnet på. De berørte produktene må
dessuten være trygge når de brukes i henhold til
produsentens anvisninger.

7)

Bestemmelsene om listen over næringsstoffer som kan
brukes ved framstilling av morsmelkerstatninger og
tilskuddsblandinger og av bearbeidede kornbaserte
næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn, er
fastsatt i kommisjonsdirektiv 91/321/EØF av 14. mai
1991 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til
spedbarn og småbarn(3), sist endret ved direktiv
1999/50/EF(4) og kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16.
februar 1996 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler
og barnemat for spedbarn og småbarn(5), sist endret ved
direktiv 1999/39/EF(6). Det er derfor ikke nødvendig å
gjenta disse bestemmelsene i dette direktiv.

8)

En rekke næringsstoffer kan også brukes i næringsmidler
som tilsetningsstoffer. I denne forbindelse er det vedtatt
eller skal det vedtas renhetskriterier for stoffene på
fellesskapsplan i samsvar med rådsdirektiv 89/107/EØF
av 21. desember 1988 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om tilsetningsstoffer som
kan anvendes i næringsmidler beregnet på konsum(7),
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
94/34/EF(8). Disse renhetskriteriene bør få anvendelse på
stoffene uansett for hvilket formål de brukes i
næringsmidler.

9)

Inntil det på fellesskapsplan er vedtatt renhetskriterier for
de øvrige stoffene, og for å sikre et høyt vernenivå for
folkehelsen, bør allment godtatte renhetskriterier anbefalt
av internasjonale organisasjoner eller organer, herunder,
men ikke begrenset til, Den felles FAO/WHOekspertgruppen for tilsetningsstoffer i næringsmidler
(JECFA) og Den europeiske farmakopé, få anvendelse.
Medlemsstatene bør få opprettholde nasjonale
bestemmelser som fastsetter strengere renhetskriterier,
uten at det berører bestemmelsene fastsatt i traktaten.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 89/398/EØF av 3. mai 1989
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige
behov(1), sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/41/EF(2), særlig artikkel 4 nr. 2,
etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og
ut fra følgende betraktninger:
1)

En rekke næringsstoffer, for eksempel vitaminer,
mineraler og aminosyrer, kan tilsettes næringsmidler
beregnet på spesielle ernæringsmessige behov for å
dekke spesielle ernæringsmessige behov hos de personer
som slike næringsmidler er beregnet på, og/eller for å
oppfylle rettslige krav fastsatt i særdirektiver vedtatt i
henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 89/398/EØF.

2)

Det er ikke mulig i dette direktiv å definere
næringsstoffer som en særlig gruppe eller på det
nåværende tidspunkt å utarbeide en uttømmende liste
over alle de kategorier av næringsstoffer som kan tilsettes
næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige
behov.

3)

Utvalget av næringsmidler til bruk ved spesielle
ernæringsmessige behov er svært stort, og de
teknologiske framstillingsprosessene varierer. Utvalget
av stoffer som trygt kan brukes ved framstilling av
næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige
behov bør derfor være så stort som mulig for de
kategorier av næringsstoffer som er oppført i dette
direktiv.

4)

Valget av stoffer bør hovedsakelig bygge på sikkerhet og
deretter på biotilgjengelighet samt organoleptiske og
teknologiske egenskaper. At et stoff står på listen over
stoffer som kan brukes ved framstilling av næringsmidler
til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, innebærer
ikke at det er nødvendig eller ønskelig å tilsette stoffet i
slike næringsmidler.

5)

Dersom det er ansett som nødvendig å tilsette et
næringsstoff, er dette fastsatt i særlige regler i de
relevante særdirektiver, eventuelt sammen med relevante
mengdeangivelser.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 52 av 22.2.2001, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 5.
1
( ) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27.
(2) EFT L 172 av 8.7.1999, s. 38.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT L 175 av 4.7.1991, s. 35.
EFT L 139 av 2.6.1999, s. 29.
EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17.
EFT L 124 av 18.5.1999, s. 8.
EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27.
EFT L 237 av 10.9.1994, s. 1.
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10) Visse næringsstoffer eller derivater av disse er identifisert
som særlig nødvendige for framstilling av visse
næringsmidler som inngår i gruppen av næringsmidler til
spesielle medisinske formål, og eventuell bruk av disse
bør begrenses til framstilling av slike produkter.
11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Nr. 6/93

Artikkel 2
1. For de stoffer som er oppført i vedlegget, skal
renhetskriteriene fastsatt i Fellesskapets regelverk for bruk av
slike stoffer ved framstilling av næringsmidler for andre formål
enn dem som omfattes av dette direktiv, gjelde.
2. For de stoffer som er oppført i vedlegget, og som det ikke
er fastsatt renhetskriterier for i Fellesskapets regelverk, skal
allment godtatte renhetskriterier anbefalt av internasjonale
organer gjelde inntil Fellesskapet vedtar slike kriterier.
Nasjonale regler som fastsetter strengere renhetskriterier kan
beholdes.
Artikkel 3

Artikkel 1
1. For de kategorier av stoffer som for særlige
ernæringsformål tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle
ernæringsmessige behov, og som er oppført i vedlegget til dette
direktiv, kan bare de kjemiske stoffene som er oppført i hver
enkelt kategori, brukes ved framstillingen av næringsmidler til
bruk ved spesielle ernæringsmessige behov som omfattes av
direktiv 89/398/EØF.
Stoffene skal brukes i samsvar med eventuelle særlige
bestemmelser om slike stoffer, som kan fastsettes i
særdirektiver i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv
89/398/EØF.
2. Uten at det berører europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 258/97(1), kan andre stoffer som tilsettes for særlige
ernæringsformål, og som ikke tilhører noen av kategoriene
oppført i vedlegget til dette direktiv, brukes ved framstilling av
næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.
3. Bruken av næringsstoffer i næringsmidler til bruk ved
spesielle ernæringsmessige behov skal føre til at det framstilles
trygge produkter som dekker de særlige ernæringsbehovene til
personene de er beregnet på, i samsvar med allment godtatte
vitenskapelige data.

Medlemsstatene skal innen 3. mars 2002 vedta og kunngjøre
de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
De skal vedta bestemmelsene slik at de
a) innen 1. april 2002 tillater handel med produkter som er i
samsvar med dette direktiv,
b) fra 1. april 2004 forbyr handel med produkter som ikke er
i samsvar med dette direktiv.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

4. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter nevnt i
artikkel 9 i direktiv 89/398/EØF skal ha myndighet til å kreve
at produsenten eller eventuelt importøren framlegger det
vitenskapelige arbeid og de data som dokumenterer at bruken
av stoffer som tilsettes for særlige ernæringsformål er i
samsvar med nr. 3. Dersom arbeidet allerede finnes i en
offentliggjort publikasjon, er det tilstrekkelig med en
henvisning til denne.

(1)

EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 15. februar 2001.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
STOFFER SOM FOR SÆRLIGE ERNÆRINGSFORMÅL KAN TILSETTES NÆRINGSMIDLER
TIL BRUK VED SPESIELLE ERNÆRINGSMESSIGE BEHOV
I denne tabellen menes med:
— «NSMF»: næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, til spesielle medisinske formål,
— «alle NSEB»: næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, herunder NSMF, men unntatt
morsmelkerstatning, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat til spedbarn og
småbarn.

Bruksvilkår
Stoff
Alle NSEB

Kategori 1. Vitaminer
VITAMIN A
— retinol

x

— retinylacetat

x

— retinylpalmitat

x

— betakaroten

x

VITAMIN D
— kolekalciferol

x

— kalciferol

x

VITAMIN E
— D-alfa-tokoferol

x

— DL-alfa-tokoferol

x

— D-alfa-tokoferylacetat

x

— DL-alfatokoferylacetat

x

— D-alfa-tokoferylsyresuksinat

x

VITAMIN K
— fyllokinon (fytomenadion)

x

VITAMIN B1
— tiaminhydroklorid

x

— tiaminmononitrat

x

VITAMIN B2
— riboflavin

x

— riboflavin-5’-natriumfosfat

x

NIACIN
— nikotinsyre

x

— nikotinamid

x

PANTOTENSYRE
— kalsium-D-pantotenat

x

— natrium-D-pantotenat

x

— dexpantenol

x

VITAMIN B6
— pyridoksinhydroklorid

x

— pyridoksin-5’-fosfat

x

— pyridoksindipalmitat

x

NSMF
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Nr. 6/95

Bruksvilkår
Stoff
Alle NSEB

FOLINSYRE
— pteroylmonoglutaminsyre

x

VITAMIN B12
— cyanokobalamin

x

— hydroksokobalamin

x

BIOTIN
— D-biotin

x

VITAMIN C
— L-askorbinsyre

x

— natrium L-askorbat

x

— kalsium L-askorbat

x

— kalium L-askorbat

x

— L-askorbyl 6-palmitat

x

Kategori 2. Mineraler
KALSIUM
— karbonat

x

— klorid

x

— salter av sitronsyre

x

— glukonat

x

— glyserofosfat

x

— laktat

x

— salter av ortofosforsyre

x

— hydroksid

x

— oksid

x

MAGNESIUM
— acetat

x

— karbonat

x

— klorid

x

— salter av sitronsyre

x

— glukonat

x

— glyserofosfat

x

— salter av ortofosforsyre

x

— laktat

x

— hydroksid

x

— oksid

x

— sulfat

x

JERN
— jern(II)karbonat

x

— jern (II)sitrat

x

— jern(III)ammoniumsitrat

x

— jern(II)glukonat

x

— jern(II)fumarat

x

NSMF
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Bruksvilkår
Stoff
Alle NSEB

— jern(III)natriumdifosfat

x

— jern(II)laktat

x

— jern(II)sulfat

x

— jern(III)difosfat (jernpyrofosfat)

x

— jern(III)sakkarat

x

— jern (karbonyljern, elektrolyttjern, hydrogenredusert jern)

x

KOBBER
— kobberkarbonat

x

— kobbersitrat

x

— kobberglukonat

x

— kobbersulfat

x

— kobberlysinkompleks

x

JOD
— kaliumjodid

x

— kaliumjodat

x

— natriumjodid

x

— natriumjodat

x

SINK
— acetat

x

— klorid

x

— sitrat

x

— glukonat

x

— laktat

x

— oksid

x

— karbonat

x

— sulfat

x

MANGAN
— karbonat

x

— klorid

x

— sitrat

x

— glukonat

x

— glyserofosfat

x

— sulfat

x

NATRIUM
— bikarbonat

x

— karbonat

x

— klorid

x

— sitrat

x

— glukonat

x

— laktat

x

— hydroksid

x

— salter av ortofosforsyre

x

NSMF
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Nr. 6/97

Bruksvilkår
Stoff
Alle NSEB

NSMF

KALIUM
— bikarbonat

x

— karbonat

x

— klorid

x

— sitrat

x

— glukonat

x

— glyserofosfat

x

— laktat

x

— hydroksid

x

— salter av ortofosforsyre

x

SELEN
— natriumselenat

x

— natriumhydrogenselenitt

x

— natriumselenitt

x

KROM (III), herunder heksahydrater
— klorid

x

— sulfat

x

MOLYBDEN (VI)
— ammoniummolybdat

x

— natriummolybdat

x

FLUOR
— kaliumfluorid

x

— natriumfluorid

x

Kategori 3. Aminosyrer
— L-alanin

x

— L-arginin

x

— L-asparaginsyre

x

— L-citrulin

x

— L-cystein

x

— L-cystin

x

— L-histidin

x

— L-glutaminsyre

x

— L-glutamin

x

— glycin

x

— L-isoleucin

x

— L-leucin

x

— L-lysin

x

— L-lysinacetat

x

— L-metionin

x

— L-ornitin

x

— L-fenylalanin

x

— L-prolin

x
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Bruksvilkår
Stoff
Alle NSEB

— L-treonin

x

— L-tryptofan

x

— L-tyrosin

x

— L-valin

x

Når det gjelder aminosyrer kan det eventuelt også brukes
natrium-, kalium-, kalsium- og magnesiumsalter
Kategori 4. Karnitin og taurin
— L-karnitin

x

— L-karnitinhydroklorid

x

— taurin

x

Kategori 5. Nukleotider
— adenosin-5’-fosforsyre (AMP)

x

— natriumsalter av AMP

x

— cytidin-5’-monofosforsyre (CMP)

x

— natriumsalter av CMP

x

— guanosin-5’-fosforsyre (GMP)

x

— natriumsalter av GMP

x

— inosin-5’-fosforsyre (IMP)

x

— natriumsalter av IMP

x

— uridin-5’-fosforsyre (UMP)

x

— natriumsalter av UMP

x

Kategori 6. Kolin og inositol
— kolin

x

— kolinklorid

x

— kolinbitartrat

x

— kolinsitrat

x

— inositol

x

NSMF
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/22/EF

2003/EØS/6/10

av 8. mars 2001
om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet
av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

4)

Prøvetaking spiller en svært viktig rolle når det gjelder å
oppnå representative resultater ved fastsettelsen av
innholdet av forurensende stoffer, som kan være svært
uensartet fordelt i et parti.

5)

I direktiv 85/591/EØF er det fastsatt alminnelige kriterier
for prøvetakings- og analysemetoder, men i visse tilfeller
er det nødvendig med mer spesifikke kriterier for å sikre
at laboratoriene som foretar kontrollen, bruker
analysemetoder med samme grad av pålitelighet.

6)

Bestemmelsene om prøvetakingen og analysemetodene
er fastsatt på grunnlag av nåværende kunnskap, og kan
tilpasses i tråd med den vitenskapelige og tekniske
utvikling.

7)

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

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I henhold til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8.
februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i
Fellesskapet i forbindelse med forurensende stoffer i
næringsmidler(2) må det fastsettes øvre grenser for
innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler for
å verne folkehelsen.

I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 av 8. mars
2001(3) om fastsettelse av øvre grenser for innhold av
visse forurensende stoffer i næringsmidler er det blant
annet fastsatt øvre grenser for innhold av bly, kadmium,
kvikksølv og 3-monoklor-1,2-propandiol (3-MCPD) i
næringsmidler med henvisning til bestemmelsene om
hvilke prøvetakings- og analysemetoder som skal brukes.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
3)

I rådsdirektiv 89/397/EØF av 14. juni 1989 om offentlig
kontroll av næringsmidler(4) er det fastsatt alminnelige
prinsipper for gjennomføring av kontrollen av
næringsmidler. I rådsdirektiv 93/99/EØF av 29. oktober
1993 om tilleggstiltak i forbindelse med offentlig kontroll
av næringsmidler(5) er det innført en ordning med
kvalitetsstandarder for de laboratorier som på oppdrag fra
medlemsstatene foretar den offentlige kontroll av
næringsmidler.

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at
prøvetaking for offentlig kontroll av innholdet av bly,
kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler utføres etter
de metoder som er beskrevet i vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 77 av 16.3.2001, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 5.
(1) EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50.
(2) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(3) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1.
(4) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 23.
(5) EFT L 290 av 24.11.1993, s. 14.

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at
tillaging av prøver og analysemetoder brukt ved offentlig
kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD
i næringsmidler, oppfyller kriteriene i vedlegg II til dette
direktiv.
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Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 5. april 2003 sette i kraft de lover
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

30.1.2003

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 8. mars 2001.

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.

For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I
PRØVETAKINGSMETODER FOR OFFENTLIG KONTROLL AV INNHOLDET AV
BLY, KADMIUM, KVIKKSØLV OG 3-MCPD I VISSE NÆRINGSMIDLER

1.

FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Prøver beregnet på offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler skal
tas etter de metoder som er beskrevet nedenfor. Samleprøver som oppnås på denne måten, skal anses som
representative for de partiene eller delpartiene de er tatt fra. På grunnlag av det innholdet som er funnet i
laboratorieprøvene, skal det fastslås om de øvre grensene fastsatt i forordning (EF) nr. 466/2001 er overholdt.

2.

3.

DEFINISJONER

Parti:

En identifiserbar mengde av et næringsmiddel levert under ett, der det ved offentlig
kontroll er fastslått felles kjennetegn som f.eks. opprinnelse, art, emballasjetype,
emballeringsbedrift, avsender eller merking. Når det gjelder fisk skal også fiskens
størrelse være sammenlignbar.

Delparti:

Del av et stort parti som er valgt ut med sikte på bruk av prøvetakingsmetoden. Hvert
delparti skal være fysisk atskilt og identifiserbart.

Enkeltprøve:

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

Samleprøve:

Summen av enkeltprøvene fra et parti eller delparti.

Laboratorieprøve:

Prøve beregnet på laboratoriet.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

3.1. Personale

Prøvetakingen skal utføres av en kvalifisert person som er utpekt for dette formål av medlemsstatene.

3.2. Materiale til prøvetaking

Prøvetakingen skal foretas separat for hvert parti.

3.3. Forholdsregler

Under prøvetakingen og tillagingen av laboratorieprøvene skal det tas forholdsregler for å unngå forandringer som
kan ha innvirkning på innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD, ha skadelig innvirkning på den
analytiske bestemmelse, eller forårsake at samleprøvene ikke er representative.

3.4. Enkeltprøver

Enkeltprøver bør så vidt mulig tas fra forskjellige steder i hele partiet eller delpartiet. Avvik fra denne
framgangsmåten skal registreres i rapporten omhandlet i nr. 3.8.
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3.5. Tillaging av samleprøven

Samleprøven oppnås ved å samle alle enkeltprøvene. Den skal veie minst 1 kg, med mindre det ikke er praktisk
mulig, f.eks. ved prøvetaking av en enkeltpakning.

3.6. Inndeling av en samleprøve i laboratorieprøver for håndhevings-, klageadgangs- og referanseformål

Laboratorieprøvene for håndhevings-, handels- (klageadgangs-) og referanseformål skal tas fra den homogeniserte
samleprøven, med mindre dette er i strid med medlemsstatenes bestemmelser om prøvetaking. Laboratorieprøvene
for håndhevingsformål skal være så store at det kan utføres minst to analyser.

3.7. Emballering og transport av samleprøver og laboratorieprøver

Hver samleprøve og laboratorieprøve skal plasseres i en ren beholder av inert materiale som gir tilstrekkelig
beskyttelse mot forurensning, mot at innsiden av beholderen absorberer analytter og mot skader under transport.
Alle nødvendige forholdsregler skal tas for å unngå endringer av samleprøvenes og laboratorieprøvenes
sammensetning som kan oppstå under transport eller lagring.

3.8. Forsegling og merking av samleprøvene og laboratorieprøvene

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

4.

PRØVETAKINGSPLANER

Prøvetakingen bør helst skje idet varen kommer inn i næringskjeden og et særlig parti er identifiserbart.
Prøvetakingsmetoden skal sikre at samleprøven er representativ for partiet som skal kontrolleres.

4.1. Antall enkeltprøver

For flytende produkter der det kan antas at det berørte forurensende stoffet er ensartet fordelt i et gitt parti, er det
tilstrekkelig å ta én enkeltprøve per parti som utgjør samleprøven. Det skal henvises til partinummeret. Flytende
produkter som inneholder hydrolysert vegetabilsk protein (HVP) eller flytende soyasaus, skal ristes godt eller
homogeniseres på andre måter før enkeltprøven tas.
For andre produkter er det minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet, angitt i tabell 1. Enkeltprøvene skal
ha tilnærmet samme vekt. Avvik fra denne framgangsmåten skal registreres i rapporten omhandlet i nr. 3.8.

Tabell 1: Minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet
Partiets vekt
(kg)

Minste antall enkeltprøver som skal ta

< 50

3

50-500

5

> 500

10

Dersom partiet består av enkeltpakninger, er antall pakninger som skal utgjøre en samleprøve, angitt i tabell 2.
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Tabell 2: Antall pakninger (enkeltprøver) som skal utgjøre samleprøven dersom partiet består av enkeltpakninger

Antall pakninger eller enheter i partiet

5.

Antall pakninger eller enheter som skal tas

1-25

1 pakning eller enhet

26-100

Ca. 5 %, minst 2 pakninger eller enheter

> 100

Ca. 5 %, høyst 10 pakninger eller enheter

PARTIETS ELLER DELPARTIETS SAMSVAR MED SPESIFIKASJONENE
Kontrollaboratoriet skal foreta minst to uavhengige analyser av laboratorieprøver for håndhevingsformål og
beregne gjennomsnittet av resultatene. Partiet godkjennes dersom gjennomsnittet er i samsvar med den respektive
øvre grensen fastsatt i forordning (EF) nr. 466/2001. Det avvises dersom gjennomsnittet overskrider den respektive
øvre grensen.
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VEDLEGG II
TILLAGING AV PRØVER OG KRITERIER FOR ANALYSEMETODER BRUKT VED
OFFENTLIG KONTROLL AV INNHOLDET AV BLY, KADMIUM, KVIKKSØLV OG
3-MCPD I VISSE NÆRINGSMIDLER

1.

INNLEDNING

Det grunnleggende kravet er å oppnå en representativ og ensartet laboratorieprøve uten sekundær forurensning.

2.

SÆRLIGE FRAMGANGSMÅTER FOR TILLAGING AV PRØVER AV BLY, KADMIUM OG KVIKKSØLV

Det finnes mange tilfredsstillende særlige framgangsmåter for tillaging av prøver som kan brukes for de aktuelle
produktene. De framgangsmåtene som beskrives i utkastet til CEN-standarden «Foodstuffs — Determination of
trace elements — Performance criteria and general consideration» anses som tilstrekkelige(a), men andre kan være
like egnet.

Uansett framgangsmåte må følgende punkter tas i betraktning:

— Toskallede bløtdyr, krepsdyr og småfisk: Dersom disse normalt spises hele, skal innvollene inngå i materialet
som skal analyseres.

— Grønnsaker: Det skal tas prøver bare av den spiselige delen, idet det tas hensyn til kravene i forordning (EF)
nr. 466/2001.

3.

ANALYSEMETODE SOM LABORATORIET SKAL BRUKE, OG KRAV TIL LABORATORIEKONTROLL

3.1. Definisjoner

Nedenfor følger noen av de vanligste definisjonene som laboratoriene skal bruke.

r=

Repeterbarhet: den verdi som den absolutte forskjell mellom to enkeltstående prøvingsresultater
oppnådd under repeterbarhetsforhold (dvs. samme prøve, samme person, samme apparatur, samme
laboratorium og kort tidsintervall) med en bestemt sannsynlighet (normalt 95 %) kan forventes å ligge
under; r = 2,8 x Sr.

sr =

Standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under repeterbarhetsforhold.

RSDr =

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

R=

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

sR =

Standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsforhold.
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RSDR =

Relativt standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsforhold
[(sR / x̄ ) x 100].

HORRATr = Målt RSDr delt på RSDr-verdien beregnet ved hjelp av Horwitz’ ligning der det antas at r = 0,66R.

HORRATR = Målt RSDR–verdi delt på RSDR-verdien beregnet ved hjelp av Horwitz’ ligning(b).

3.2.

Alminnelige krav

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

Når det gjelder analyse av blyinnholdet i vin, er den metoden som skal brukes fastsatt i kapittel 35 i vedlegget
til kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin(1).

3.3.

Særlige krav

3.3.1.

Analyser av bly, kadmium og kvikksølv

Det er ikke fastsatt særlige metoder for bestemmelse av innholdet av bly, kadmium og kvikksølv.
Laboratoriene skal bruke en godkjent metode som oppfyller kvalitetskravene i tabell 3. Dersom det er mulig,
skal det ved godkjenningen inkluderes et sertifisert referansemateriale i prøvingsmaterialet fra den felles
prøvingen.
Tabell 3: Kvalitetskrav til metoder for bly-, kadmium- og kvikksølvanalyser
Parameter

3.3.2.

Verdi/merknad

Bruksområde

Næringsmidler omhandlet i forordning (EF) nr. 466/2001

Påvisningsgrense
Grense for
mengdebestemmelse

Høyst en tidel av verdien som er spesifisert i forordning (EF) nr. 466/2001, med
mindre den spesifiserte verdien for bly er mindre enn 0,1 mg/kg. I så fall høyst
en femdel av den spesifiserte verdien.

Presisjon

Høyst en femdel av verdien som er spesifisert i forordning (EF) nr. 466/2001,
med mindre den spesifiserte verdien for bly er mindre enn 0,1 mg/kg. I så fall
høyst to femdeler av den spesifiserte verdien

Gjenfinning

HORRATr- eller HORRATR–verdier under 1,5 i godkjenningens felles prøving
80-120 % (som angitt i den felles prøvingen)

Spesifisitet

Uten matrise eller spektrale interferenser

3-MCPD-analyse
Det er ikke fastsatt særlige metoder for bestemmelse av innholdet av 3-MCPD. Laboratoriene skal bruke en
godkjent metode som oppfyller kvalitetskravene i tabell 4. Dersom det er mulig, skal det ved godkjenningen
inkluderes et sertifisert referansemateriale i prøvingsmaterialet fra den felles prøvingen. En særlig metode er
blitt godkjent i en felles prøving og har vist seg å oppfylle kravene i tabell 4(c).

(1)

EFT L 272 av 3.10.1990, s. 1.
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Tabell 4: Kvalitetskrav til metoder for 3-MCPD-analyse
Kriterium

Anbefalt verdi

Konsentrasjon

Blindprøver

Under påvisningsgrensen

—

Gjenfinning

75-110 %

Alle

Høyst 10 µg/kg i tørrstoff

—

Under 4 µg/kg

—

< 4 µg/kg
< 6 µg/kg
< 7 µg/kg
< 8 µg/kg
< 15 µg/kg

20 µg/kg
30 µg/kg
40 µg/kg
50 µg/kg
100 µg/kg

Grense for mengdebestemmelse
Blindprøvens standardavvik
Intern
presisjonsberegning
—
standardavvik ved gjentatte målinger med
ulike konsentrasjoner

3.4.

Vurdering av analysens nøyaktighet og gjenfinningsberegning
Der det er mulig skal analysenes nøyaktighet vurderes ved å inkludere egnet sertifisert referansemateriale i
analyseserien.
Det skal tas hensyn til «Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical
Measurement»(d), utarbeidet i regi av IUPAC/ISO/AOAC.
Analyseresultatet skal rapporteres korrigert eller ukorrigert. Registreringsmåte og gjenfinningsprosent må
angis.

3.5.

Kvalitetssikring av laboratoriene
Laboratoriene skal være i samsvar med bestemmelsene i direktiv 93/99/EØF.

3.6.

Angivelse av resultater
Resultatene skal angis i samme enheter som de øvre grensene fastsatt i forordning (EF) nr. 466/2001.

HENVISNINGER
(a) Draft Standard prEN 13804, «Foodstuffs — Determination of Trace Elements — Performance Criteria and General
Considerations», CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.
(b) W Horwitz, «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, No. 54,
67A-76A.
(c) Method of Analysis to determine 3-Monochloropropane-1,2-Diol in Food and Food Ingredients using Mass
Spectrometric Detection, submitted to CEN TC 275 and AOAC International (foreligger også som «Report of the
Scientific Cooperation task 3.2.6: Provision of validated methods to support the Scientific Commitee on Food’s
recommendations regarding 3-MCPD in hydrolysed protein and other foods»).
(d) ISO/AOA/IUPAC Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical Measurement. Edited
Michael Thompson, Steven L R Ellison, Ales Fajgelj, Paul Willetts and Roger Wood, Pure Appl. Chem., 1999, No.
71, 337-348.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/61/EF

Nr. 6/107

2003/EØS/6/11

av 8. august 2001
om bruk av visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme
i kontakt med næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 89/109/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(1),
etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:
1)

Bruken av og/eller forekomsten av 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter
(«BADGE»),
bis(hydroksyfenyl)metan
bis(2,3-epoksypropyl)etere
(«BFDGE»)
og
novolacglysidyletere («NOGE») i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler, har ført til spørsmål om hvor sikre de er, særlig når de brukes som tilsetningsstoffer.

2)

Analyseresultater har vist betydelige mengder av disse stoffene og visse av deres derivater i enkelte
næringsmidler.

3)

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har avgitt en uttalelse om at den spesifikke
migrasjonsgrensen for BADGE og enkelte av dets derivater kan forlenges med ytterligere tre år i
påvente av at flere toksikologiske data framlegges til vurdering.

4)

Bruk og/eller forekomst av BADGE kan derfor fortsatt godtas inntil videre.

5)

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har gransket de tilgjengelige dataene om BFDGE, som ligner
svært mye på de tilsvarende dataene for BADGE.

6)

Bruk og/eller forekomst av BFDGE og visse av dets derivater kan derfor på visse vilkår også fortsatt
godtas inntil videre i påvente av at flere toksikologiske data framlegges og vurderes.

7)

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har uttalt at på grunn av manglende opplysninger om den
potensielle eksponeringen og den toksikologiske profilen for NOGE-bestanddeler med mer enn to
aromatiske ringer og derivater av disse, er den ikke i stand til å vurdere sikkerheten ved bruk og/eller
forekomst av tilsvarende produkter. Komiteen mener derfor at NOGE på grunn av sin tendens til å
migrere ved slik anvendelse for tiden ikke bør brukes som tilsetningsstoff i materialer og gjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

8)

Bruk og/eller forekomst av NOGE-bestanddeler med mer enn to aromatiske ringer og av derivater
av disse i plastmaterialer og -gjenstander, overflatebelegg og klebemidler beregnet på å komme i
kontakt med næringsmidler, bør reguleres ved at det fastsettes en streng grense. Denne grensen bør
i praksis inntil videre utelukke at stoffene brukes som tilsetningsstoffer, i påvente av at det
framlegges tilstrekkelige data for en passende risikovurdering og utvikles tilfredsstillende metoder
for bestemmelse av nivået på forekomsten i næringsmidler.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 9.8.2001, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2002 av
31. mai 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 5.
(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 38.
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9)

Bruk og/eller forekomst av NOGE og BFDGE som monomerer og utgangsstoffer for tilberedning av
spesielle stoffer til belegging av overflaten i svært store beholdere, bør fortsatt tillates inntil videre i
påvente av at det framlegges ytterligere tekniske data. Det store forholdet mellom rom- og
flateinnhold i disse beholderne og den gjentatte bruken i løpet av en lang levetid, noe som reduserer
migrasjonen og kontakten med næringsmidler ved omgivelsestemperatur når det gjelder de fleste
bruksmåter, tyder på at det ikke er nødvendig å fastsette en migrasjonsgrense for NOGE og BFDGE
i slike beholdere.

10) Medlemsstater som ennå ikke har tillatt bruk og/eller forekomst av BADGE og/eller BFDGE og/eller
NOGE i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, kan
opprettholde dette forbudet.
11) Bruk av BADGE, BFDGE og NOGE og/eller forekomst av disse i materialer og gjenstander av plast,
i overflatebelegg som lakk og maling og i klebemidler bør reguleres på fellesskapsplan for å unngå
fare for menneskehelsen og hindringer for det frie varebyttet.
12) Det bør fastsettes en overgangsperiode for materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i
kontakt med næringsmidler eller som kommer i kontakt med næringsmidler og som er produsert før
1. desember 2002.
13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for
næringsmidler —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
1.

Dette direktiv får anvendelse på følgende materialer og gjenstander:

a) materialer og gjenstander av alle typer plast,
b) materialer og gjenstander som er dekket med et overflatebelegg,
c) klebemidler,
som er framstilt med eller inneholder ett eller flere av følgende stoffer:
— 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter, heretter kalt «BADGE», og visse derivater
av dette,
— bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-epoksypropyl)etere, heretter kalt «BFDGE», og visse derivater av
diss,
— andre novolacglycidyletere, heretter kalt «NOGE», og visse derivater av disse,
og som i ferdig tilstand er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, eller som i samsvar med sitt
formål kommer i kontakt med næringsmidler.
2. Dette direktiv får ikke anvendelse på beholdere og lagertanker med en kapasitet på over 10 000 liter
eller rørledninger som er en del av eller er forbundet med dem, som er dekket med spesielle
beleggingsmidler kalt «kraftige beleggingsmidler».
Artikkel 2
Materialene og gjenstandene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ikke avgi de stoffene som er oppført i vedlegg I
i en mengde som overskrider grensen fastsatt i nevnte vedlegg.
Bruk og/eller forekomst av BADGE i framstillingen av disse materialene og gjenstandene kan bare
fortsette til 31. desember 2004.
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Artikkel 3
Materialene og gjenstandene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ikke avgi de stoffene som er oppført i vedlegg II
i en mengde som, når den kommer i tillegg til summen av BADGE og dets derivater oppført i vedlegg I,
overskrider grensen fastsatt i vedlegg II.
Bruk og/eller forekomst av BFDGE i framstillingen av disse materialene og gjenstandene kan bare
fortsette til 31. desember 2004.
Artikkel 4
Fra 1. desember 2002 skal mengden av NOGE-bestanddeler med mer enn to aromatiske ringer og minst
én epoksygruppe samt deres derivater som inneholder klorhydrinfunksjoner og har en molekylmasse på
mindre enn 1 000 Dalton, ikke kunne påvises i de materialene og gjenstandene som er nevnt i artikkel 1
nr. 1 ved en påvisningsgrense på 0,2 mg/6 dm2, medregnet analysetoleransen.
Bruk og/eller forekomst av NOGE i framstillingen av disse materialene og gjenstandene kan bare fortsette
til 31. desember 2004.
Artikkel 5
Bestemmelsene i dette direktiv får ikke anvendelse på materialer og gjenstander nevnt i artikkel 1 nr. 1
bokstav b) og c) som er frigitt for fri omsetning i Fellesskapet før 1. desember 2002.
Artikkel 6
Medlemsstatene skal innen 30. november 2002 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.
Artikkel 7
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 8
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 8. august 2001.

For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

Nr. 6/109

NORSK utgave

Nr. 6/110

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

VEDLEGG 1
Spesifikk migrasjonsgrense for BADGE og visse av dets derivater
1.

Summen av migrasjonsnivåene for følgende stoffer:
a) BADGE (= 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter,
b) BADGE.H2O,
c) BADGE.HCl,
d) BADGE.2HCl,
e) BADGE. H2O.HCl,
skal ikke overskride følgende grenser:
— 1 mg/kg i næringsmidler eller i testløsninger for næringsmidler (analysetoleransen ikke medregnet), eller
— 1 mg/6 dm2 i samsvar med tilfellene nevnt i artikkel 4 i kommisjonsdirektiv 90/128/EØF(1).

2.

Migrasjonsanalysen skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i rådsdirektiv 82/711/EØF(2), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 97/48/EF(3), og i direktiv 91/128/EØF, sist endret ved direktiv 1999/91/EF(4). I vandige
testløsninger for næringsmidler bør imidlertid denne verdien også omfatte BADGE.2H2O, med mindre materialet
eller gjenstanden er merket for bruk i kontakt bare med næringsmidler og/eller drikker der det er blitt godtgjort at
summen av migrasjonsnivåene for de fem stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e) ikke kan overskride
grensene fastsatt i nr. 1.

VEDLEGG II
Spesifikk migrasjonsgrense for BFDGE og visse av dets derivater
1.

Summen av migrasjonsnivåene for følgende stoffer:
a) BFDGE (= bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-epoksypropyl)etere,
b) BFDGE.H2O,
c) BFDGE.HCl,
d) BFDGE.2HCl,
e) BFDGE. H2O.HCl,
tillagt summen for stoffene oppført i vedlegg I, skal ikke overskride følgende grenser:
— 1 mg/kg i næringsmidler eller i testløsninger for næringsmidler (analysetoleransen ikke medregnet), eller
— 1 mg/6 dm2 i samsvar med tilfellene nevnt i artikkel 4 i kommisjonsdirektiv 90/128/EØF.

2.

Migrasjonsanalysen skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i direktiv 82/711/EF, sist endret ved direktiv
97/48/EF, og i direktiv 91/128/EF, sist endret ved direktiv 1999/91/EF. I vandige testløsninger for næringsmidler
bør imidlertid denne verdien også omfatte BFDGE.2H2O, med mindre materialet eller gjenstanden er merket for
bruk i kontakt bare med de næringsmidler og/eller drikker der det er blitt godtgjort at summen av
migrasjonsnivåene for de fem stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e), lagt sammen med
migrasjonsnivåene omhandlet i vedlegg I, ikke kan overskride grensene fastsatt i nr. 1.

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

EFT L 75 av 21.3.1990, s. 19.
EFT L 297 av 23.10.1982, s. 26.
EFT L 222 av 12.8.1997, s. 10.
EFT L 310 av 4.12.1999, s. 41.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2162/2001

2003/EØS/6/12

av 7. november 2001
om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en
framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder
av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni
1990 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1879/2001(2), særleg artikkel 7
og 8, og

5)

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

6)

Cefacetril, deltametrin og imidokarb bør førast opp i
vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90.

7)

Ammoniumlaurylsulfat, bronopol, kalsiumpantotenat og
menthae arvensis aetheroleum bør førast opp i vedlegg II
til forordning (EØF) nr. 2377/90.

8)

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

9)

Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald
av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 2000/37/EF(4).

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

3)

4)

I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.
Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle
relevante opplysningar med omsyn til om restmengder av
det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til
kva innverknad restmengdene har på den industrielle
foredlinga av næringsmiddel.
Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av
animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar
slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder
som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret
som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).
Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av
regelverket til Felleskapet på dette området, bør
maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis
fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og
nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,
og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskeleller feittvev.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 291 av 8.11.2001, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 7.
1
( ) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1
(2) TEF L 258 av 27.9.2001, s. 11.

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

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.
Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord.
(3)
(4)

TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1
TEF L 139 av 10.6.2000, s. 25
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 7. november 2001.
For Kommisjonen
Erkki LIIKANEN
Medlem av Kommisjonen

30.1.2003

B.

Cefalosporiner

1.2.2.

«Imidokarb

Farmakologisk virksomme
stoffer

Midler mot protozoer
Karbanilider

«Deltametrin

Farmakologisk virksomme
stoffer

Parasittmidler
Midler mot ektoparasitter
Pyretrin og pyretroider

«Cefacetril

Restmarkør

Imidokarb

Restmarkør

Deltametrin

Cefacetril

Restmarkør

Storfe

Fisk

Storfe

2.

Fett
Lever
Nyrer
Melk»

1 500 µg/kg
50 µg/kg

Muskler

50 µg/kg

Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler
Fisk
Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler

Kalsiumpantotenat

Dyreart

Målvev

Målvev

Målvev

Muskler og hud i naturlig
forhold»

Melk

2 000 µg/kg

300 µg/kg

MRL

10 µg/kg

MRL

125 µg/kg

MRL

Bronopol

Dyreart

Dyreart

Dyreart

VEDLEGG

«Ammoniumlaurylsulfat

Farmakologisk virksomme stoffer

Organiske forbindelser

I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar:

2.4.
2.4.3.

2.
2.2.
2.2.3.

Antibiotika

1.2.

Farmakologisk virksomme
stoffer

Anti-infektiva

1.

A. I vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar:

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser

Bare til innføring i juret

Andre bestemmelser
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«Menthae arvensis aetheroleum

Farmakologisk virksomme stoffer

Stoffer av vegetabilsk opprinnelse

Antibiotika

Aminoglykosider

1.2.

1.2.5.

«Kanamycin

Farmakologisk virksomme
stoffer

Anti-infektiva

1.

Kanamycin

Restmarkør

Dyreart

Muskler
Fett
Lever
Nyrer
Muskler
Fett
Lever
Nyrer
Melk
Muskler
Hud og fett
Lever
Nyrer

100 µg/kg
100 µg/kg
600 µg/kg
2 500 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
600 µg/kg
2 500 µg/kg
150 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
600 µg/kg
2 500 µg/kg

Storfe, sau

Svin, kylling

MRL

Kanin

Dyreart

Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler»

C. I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar:

6.

Målvev

Midlertidige MRL utløper 1.1.2004»

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser
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2003/EØS/6/13

av 26. oktober 2001
om sjuende tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv
76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av
markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (kreosot)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

4)

En analyse av fordeler og ulemper ved ytterligere
begrensninger av markedsføring og bruk av kreosot(7)
har blant annet konkludert med at størstedelen av den
kreosot som brukes til industrielle formål innen
Fellesskapet allerede inneholder mindre enn 0,005
vektprosent BaP, og har vist at helserisikoene fra slik
kreosot og/eller tre som inneholder slik kreosot, vil være
lav ved industriell bruk.

5)

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av
biocidprodukter(8) skal godkjenningen av biocider
harmoniseres
på
europeisk
plan,
og
kommisjonsforordning (EF) nr. 1896/2000 av 7.
september 2000 om første fase av programmet nevnt i
artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv
98/8/EF om biocidprodukter(9) krever at vurderingen av
treimpregneringsmidler skal gis prioritet innenfor
rammen av vurderingsprogrammet som ble innført i
henhold til direktiv 98/8/EF. I påvente av en
harmonisering av bestemmelsene fastsatt i henhold til
direktiv 98/8/EF må begrensningene av kreosot tilpasses
den tekniske utvikling.

6)

Dette direktiv berører ikke rådsdirektiv 89/391/EØF av
12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(10),
som fastsetter minstekrav for vern av arbeidstakere, og
dets særdirektiver vedtatt i henhold til direktivets artikkel
16 nr. 1, særlig rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990
om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for
kreftframkallende stoffer i arbeidet(11) og rådsdirektiv
98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og
tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med
kjemiske agensar på arbeidsplassen(12).

7)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling av direktiver om fjerning av tekniske
handelshindringer på området farlige stoffer og
preparater —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer
og preparater(1), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/41/EF(2), særlig artikkel 2a, innført ved
rådsdirektiv 89/678/EØF(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF av 20.
desember 1994 om 14. endring av direktiv 76/769/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om begrensning av markedsføring og bruk av visse
farlige stoffer og preparater(4) fastsetter visse
begrensninger av markedsføring og bruk av kreosot.

2)

En nylig gjennomført undersøkelse(5) har fastslått at
sannsynligheten for at kreosot skal forårsake kreft, er
større enn tidligere antatt.

3)

Undersøkelsen ble framlagt for Vitenskapskomiteen for
toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) for sakkyndig
vurdering(6), og CSTEE fastslo at undersøkelsen var godt
utformet og at det foreligger tilstrekkelige vitenskapelige
bevis til å støtte det synspunkt at kreosot med et innhold
av benzo(a)pyren (BaP) på under 0,005 vektprosent
og/eller trevirke som inneholder slik kreosot, utgjør en
kreftrisiko for forbrukerne, og at risikoens størrelse gir
klare grunner til bekymring.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 283 av 27.10.2001, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 8.
(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 24.
(2) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 36.
(3) EFT L 398 av 30.12.1989, s. 24.
(4) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 1.
(5) «Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic
Epicutateous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks)», sluttrapport
utarbeidet av Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Aerosolforschung
(Hannover, Tyskland).
(6) «Opinion on Cancer risk to consumers from Creosote containing less than
50 ppm benzo-[a]-pyrene and/or from wood treated with such Creosote and
estimation of respective magnitude, expressed at the eight CSTEE plenary
meeting», avgitt under CSTEEs åttende plenumsmøte (Brussel, 4. mars
1999).
Internett: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html.

(7)

«Analysis on the advantages and drawbacks of restrictions on the marketing
and use of creosote, Risk and Policy Analysts Limited», (Norfolk, Det
forente kongerike).
(8) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(9) EFT L 228 av 8.9.2000, s. 6.
(10) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(11) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1.
(12) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 1

Artikkel 3

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF tilpasses til den tekniske
utvikling som angitt i vedlegget til dette direktiv.

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 2

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 vedta og
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette. De skal anvende disse bestemmelsene
senest 30. juni 2003.
2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 26. oktober 2001.
For Kommisjonen
Erkki LIIKANEN
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 32 lyde:

«32.

Stoffer og preparater
som inneholder ett eller
flere
av
følgende
stoffer:

1.

Må ikke brukes til behandling av trevirke. Trevirke som er behandlet på
denne måten, kan dessuten ikke markedsføres.

2.

Unntak:

a) kreosot
EINECS-nr. 232-287-5
CAS-nr. 8001-58-9

i) Disse stoffer og preparater kan bare brukes til behandling av trevirke i
industrianlegg eller av yrkesbrukere ved etterbehandling av trevirke som
utføres på stedet, og som er omfattet av fellesskapsregelverket om vern
av arbeidstakere, bare dersom de inneholder:

b) kreosotolje
EINECS-nr. 263-047-8
CAS-nr. 61789-28-4

a) en konsentrasjon av benzo(a)pyren på under 0,005 vektprosent
b) og en konsentrasjon av vannekstraherbare fenoler på under 3
vektprosent.

c) destillater (steinkulltjære),
naftalenoljer
EINECS-nr. 283-484-8
CAS-nr. 84650-04-4

Slike stoffer og preparater som brukes til behandling av trevirke i
industrianlegg eller av yrkesbrukere,

d) kreosotolje,
acenaftenfraksjon
EINECS-nr. 292-605-3
CAS-nr. 90640-84-9

— kan markedsføres bare i emballasje med en kapasitet på minst 20
liter,

e) destillater (steinkulltjære),
øvre EINECS-nr. 266026-1
CAS-nr. 65996-91-0

Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer berøres, skal
emballasjen til slike stoffer og preparater være merket med «Bare til
bruk i industrianlegg eller for yrkesbrukere», og merkingen skal være
tydelig og ikke kunne slettes.

f)

— er forbudt å selge til privat bruk.

antracenolje
EINECS-nr. 292-602-7
CAS-nr. 90640-80-5

ii) Trevirke som er behandlet i industrianlegg eller av yrkesbrukere som
nevnt i punkt i), og som markedsføres for første gang eller
etterbehandles på stedet , er utelukkende tillatt til yrkesmessig eller
industriell bruk, f.eks. til jernbaner, i elektrisk kraftoverføring og
telekommunikasjon, til inngjerding, til landbruksformål (f.eks. staker til
oppstøtting av trær) og i havner og vannveier.

g) tjæresyrer, steinkull, rå
EINECS-nr. 266-019-3
CAS-nr. 65996-85-2
h) kreosot av tre
EINECS-nr. 232-419-1
CAS-nr. 8021-39-4
i)

ekstraktrester (kull)
lavtemperatur,
steinkulltjære, alkalisk
EINECS-nr. 310-191-5
CAS-nr. 122384-78-5

iii) Når det gjelder trevirke som er blitt behandlet med stoffer oppført i nr.
32 bokstav a)-i) før dette direktiv trer i kraft, kommer forbudet mot
markedsføring i nr. 1 ikke til anvendelse dersom trevirket omsettes på
bruktmarkedet for ombruk.
3.

Behandlet trevirke nevnt under nr. 2 ii) og iii) kan imidlertid ikke brukes
— inne i bygninger, uansett formål,
— i leker,
— på lekeplasser,
— i parker, hager og utendørs anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter
dersom det eksisterer en risiko for hyppig hudkontakt,
— i produksjonen av hagemøbler som piknik-bord,
— til produksjon og bruk samt enhver etterbehandling av:
— beholdere beregnet på dyrkingsformål,
— emballasje som kan komme i kontakt med råmaterialer,
halvfabrikata eller ferdige produkter beregnet på konsum og/eller til
fôr,
— andre materialer som kan forurense deovennevnte produktene.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/91/EF

2003/EØS/6/14

av 29. oktober 2001
om åttande tilpassinga til den tekniske utviklinga av vedlegg I til rådsdirektiv
76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av
markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (heksakloretan)(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer
og preparater(1), sist endra ved kommisjonsdirektiv
2001/90/EF(2), særleg artikkel 2a, som vart innførd ved
rådsdirektiv 89/678/EØF(3), og europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/16/EF av 10. april 1997 om 15. endring av
direktiv 76/769/EØF om avgrensing av marknadsføring og
bruk av visse farlege stoff og preparat(4) og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

4)

5)

Ved direktiv 97/16/EF vart bruken av heksakloretan
forboden i produksjon og foredling av ikkje-jarnhaldige
metall, men som unntak frå dette kan medlemsstatane
likevel på territoriet sitt og på visse vilkår framleis tillate
bruk av heksakloretan i ikkje-integrerte aluminiumsverk
og til produksjon av visse magnesiumlegeringar.
Desse unntaka er ikkje lenger naudsynte, og vedlegg I til
direktiv 76/769/EØF bør difor tilpassast til den tekniske
utviklinga for heksakloretan ved at unntaka vert oppheva.
Dei avgrensingane i bruken av heksakloretan som er
fastsette ved dette direktivet, tek omsyn til det noverande
utviklingssteget innan kunnskap og teknikk når det gjeld
eigna avløysingsprodukt.
Dette direktivet rører ikkje ved regelverket til
Fellesskapet for minstekrav til vern av arbeidstakarar,
slik det er fastsett i rådsdirektiv 89/391/EØF(5) og i dei
særdirektiva som byggjer på det, særleg rådsdirektiv
90/394/EØF(6), sist endra ved direktiv 1999/38/EF(7).
Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar
med fråsegna frå Utvalet for tilpassing til den tekniske

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 286 av 30.10.2001, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 8.
(1) TEF L 262 av 27.9.1976, s. 24.
(2) TEF L 283 av 27.10.2001, s. 41.
(3) TEF L 398 av 30.12.1989, s. 24.
(4) TEF L 116 av 6.5.1997, s. 31.
(5) TEF L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(6) TEF L 196 av 26.7.1990, s. 1.
(7) TEF L 138 av 1.6.1999, s. 66.

utviklinga av direktiv om fjerning av tekniske
handelshindringar på området farlege stoff og preparat —
VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF vert tilpassa til den tekniske
utviklinga i samsvar med vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2
Medlemsstatane skal innan 31. desember 2002 vedta og
kunngjere dei føresegnene som er naudsynte for å rette seg
etter dette direktivet. Dei skal straks melde frå til
Kommisjonen om dette. Dei skal nytte føresegnene frå 30. juni
2003.
Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset
korleis tilvisinga skal gjerast.

Artikkel 3
Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.
Artikkel 4
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 29. oktober 2001.
For Kommisjonen
Erkki LIIKANEN
Medlem av Kommisjonen

30.1.2003

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 41 lyde:
«41. Heksakloretan
CAS-nr. 67-72-1
EINECS-nr. 2006664

Må ikke brukes ved produksjon eller bearbeiding av ikke-jernholdige metaller.»
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2003/EØS/6/15

av 4. desember 2000
om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter med henblikk på
konsolidering av vedlegget og oppføring av ytterligere et aktivt stoff (lambda-cyhalotrin)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

kommisjonsforordning (EF) nr. 491/95(7) om endring av
forordning (EØF) nr. 3600/92 og forordning (EF) nr.
933/94, særlig når det gjelder integreringen av de utpekte
offentlige myndigheter og produsentene i Østerrike,
Finland og Sverige for gjennomføringen av første trinn i
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i
direktivet.
Sverige
framla
den
relevante
vurderingsrapport og anbefaling for Kommisjonen
12. juni 1996 i samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav c) i
forordning (EØF) nr. 3600/92.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 2000/68/EF(2), særlig artikkel
6 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av
11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for
gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), sist
endret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), ble det
fastsatt nærmere regler for gjennomføringen av første
trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i
direktiv 91/414/EØF (heretter kalt «direktivet»). I
henhold til nevnte forordning ble det ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 933/94 av 27. april 1994
om utarbeiding av listen over aktive stoffer i
plantefarmasøytiske produkter og utpeking av
rapporterende medlemsstater for gjennomføringen av
kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(5), sist endret
ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), utarbeidet en liste
over aktive stoffer i plantefarmasøytiske produkter som
skal vurderes med henblikk på oppføring i vedlegg I til
direktivet.
I henhold til direktivets artikkel 5 nr. 1 bør et aktivt stoff
oppføres i vedlegg I for et tidsrom på høyst ti år dersom
det kan forventes at verken bruk av eller rester etter bruk
av plantefarmasøytiske produkter som inneholder det
aktive stoffet vil ha skadelige virkninger på menneskers
eller dyrs helse eller på grunnvann, og heller ikke noen
uakseptabel innvirkning på miljøet.

4)

Vurderingsrapporten er blitt gransket av medlemsstatene
og Kommisjonen i Den faste komité for plantehelse.
Granskingen ble avsluttet 19. oktober 2000 med
Kommisjonens sammenfattende rapport om lambdacyhalotrin. Dersom det blir nødvendig å ajourføre denne
rapporten for å ta hensyn til den vitenskapelige og
tekniske utvikling, skal også vilkårene for oppføring av
lambda-cyhalotrin i vedlegg I til direktivet endres i
samsvar med direktivet.

5)

Dokumentasjonen og opplysningene fra granskingen ble
også framlagt for Vitenskapskomiteen for planter. I sin
uttalelse avgitt 28. juni 2000(8) bemerket komiteen at det
bør foretas en vurdering av akutt risiko for forbrukere ved
inntak gjennom kosten, og at det bør fastsettes en akutt
referansedose. Når det gjelder vern av miljøet,
understreket komiteen at det må treffes hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak for å unngå uakseptable
virkninger på vannorganismer og leddyr utenfor
målgruppen, herunder bier. Det er tatt hensyn til
anbefalingene i tiltakene i dette direktiv og i den
relevante sammenfattende rapport.

6)

Det framgår av de ulike undersøkelser som er foretatt at
plantefarmasøytiske produkter som inneholder det
aktuelle aktive stoffet, generelt kan forventes å oppfylle
kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3
i direktivet, særlig med hensyn til den bruk som har vært
undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten.
Det aktive stoffet bør derfor oppføres i vedlegg I for å
sikre at godkjenning av plantefarmasøytiske produkter
som inneholder det aktuelle aktive stoffet, kan gis i
samsvar med direktivets bestemmelser i alle
medlemsstater.

7)

I henhold til direktivet må medlemsstatene innen et
bestemt tidsrom etter at et aktivt stoff er oppført i vedlegg
I, innvilge, endre eller tilbakekalle godkjenninger for
plantefarmasøytiske produkter som inneholder det aktive

Virkningene av lambda-cyhalotrin på menneskers helse
og miljøet er i samsvar med bestemmelsene fastsatt i
forordning (EØF) nr. 3600/92 blitt vurdert for de
bruksområdene som melderne har foreslått. Sverige ble
utpekt
til
rapporterende
medlemsstat
etter

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 309 av 9.12.2000, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 9.
1
( ) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 276 av 28.10.2000, s. 41.
(3) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10.
(4) EFT L 259 av 13.10.2000, s. 27.
(5) EFT L 107 av 28.4.1994, s. 8.
(6) EFT L 225 av 22.9.1995, s. 1.

(7)
(8)

EFT L 49 av 4.3.1995, s. 50.
Vitenskapskomiteen for planter, 28.1.2000.
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stoffet. Særlig bør plantefarmasøytiske produkter ikke
tillates med mindre det er tatt hensyn til vilkårene for
oppføring av det aktive stoffet i vedlegg I, og de
ensartede prinsippene fastsatt i direktivet på grunnlag av
dokumentasjon som tilfredsstiller de fastsatte krav til
data.

8)

9)

Før et aktivt stoff oppføres i vedlegg I, må
medlemsstatene og berørte parter gis en rimelig frist til å
forberede seg på de nye kravene som vil oppstå som følge
av oppføringen. Etter oppføringen bør medlemsstatene få
en rimelig frist til å gjennomføre direktivets
bestemmelser om plantefarmasøytiske produkter som
inneholder
lambda-cyhalotrin.
Særlig
må
medlemsstatene innenfor denne fristen gjennomgå
eksisterende godkjenninger, og eventuelt innvilge nye
godkjenninger i samsvar med direktivets bestemmelser.
Det bør fastsettes en lengre tidsfrist for framlegging og
vurdering av den fullstendige dokumentasjonen for hvert
plantefarmasøytisk produkt i samsvar med de ensartede
prinsippene fastsatt i direktivet. Plantefarmasøytiske
produkter som inneholder flere aktive stoffer, kan ikke
gis noen fullstendig vurdering på grunnlag av de
ensartede prinsippene før alle de aktuelle aktive stoffene
er blitt oppført i vedlegg I til direktivet.

Medlemsstatene bør sørge for at den endelige versjonen
av den sammenfattende rapporten stilles til rådighet eller
gjøres tilgjengelig for berørte parter for gjennomsyn
(unntatt fortrolige opplysninger).

10) Den sammenfattende rapporten er nødvendig for at
medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre
flere deler av de ensartede prinsippene fastsatt i
direktivet, når disse prinsippene viser til vurderingen av
de opplysningene som er lagt fram med henblikk på
oppføring av det aktive stoffet i vedlegg I til direktivet.
11) En rekke stoffer er blitt oppført i vedlegg I til direktivet
ved en serie kommisjonsdirektiver, nærmere bestemt
direktiv 97/73/EF(1), 98/47/EF(2), 1999/1/EF(3),
1999/73/EF(4),
1999/80/EF(5),
2000/10/EF(6),
2000/49/EF(7) og 2000/50/EF(8). Av klarhetshensyn og
av praktiske årsaker bør de nærmere opplysningene om
disse stoffene stilles opp i tabellform, og de aktuelle
direktivene bør oppheves uten at det berører
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for
innarbeiding og gjennomføring fastsatt i vedlegg II.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT L 353 av 24.12.1997, s. 26.
EFT L 191 av 7.7.1998, s. 50.
EFT L 21 av 28.1.1999, s. 21.
EFT L 206 av 5.8.1999, s. 16.
EFT L 210 av 10.8.1999, s. 13.
EFT L 57 av 2.3.2000, s. 28.
EFT L 197 av 3.8.2000, s. 32.
EFT L 198 av 4.8.2000, s. 39.
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12) For å sikre konsekvens og ensartet anvendelse bør det
fastsettes at det skal tas hensyn til den endelige versjonen
av den sammenfattende rapporten om hvert enkelt stoff
ved anvendelsen av de ensartede prinsippene for
vurdering og godkjenning av plantefarmasøytiske
produkter i samsvar med vedlegg VI til direktivet.
Likeledes bør medlemsstatene sørge for at alle
sammenfattende rapporter stilles til rådighet eller gjøres
tilgjengelig for berørte parter for gjennomsyn (unntatt
fortrolige opplysninger).
13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for plantehelse avgitt 19.
oktober 2000 —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF erstattes med teksten i
vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Særlig skal de, ved behov, og i samsvar med bestemmelsene i
direktiv 91/414/EØF, endre eller tilbakekalle eksisterende
godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som
inneholder lambda-cyhalotrin som aktivt stoff innen nevnte
frist.

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. Når det gjelder vurdering og beslutninger i henhold til de
ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF, og på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller
kravene i vedlegg III til det direktivet, skal tidsfristen for å
endre eller tilbakekalle godkjenningen for plantefarmasøytiske
produkter som inneholder lambda-cyhalotrin som eneste aktive
stoff, utløpe 1. januar 2006.

3. For plantefarmasøytiske produkter som i tillegg til
lambda-cyhalotrin inneholder et annet aktivt stoff oppført i
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, skal tidsfristen for å endre
eller tilbakekalle godkjenningen utløpe fire år etter
ikrafttredelsen av direktivet om oppføring av det siste av disse
stoffene i vedlegg I.

NORSK utgave
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Artikkel 3
Direktivene oppført i tredje kolonne i vedlegg II oppheves,
uten at det berører medlemsstatenes forpliktelser når det
gjelder fristen for innarbeiding og de særskilte bestemmelser
fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

30.1.2003

direktiv 91/414/EØF får anvendelse fra 1. januar 2002.

Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2000.
For Kommisjonen
David BYRNE

Bestemmelsene i artikkel 2 om det aktive stoffet lambdacyhalotrin og oppføringen av dette aktive stoffet i vedlegg I til

Medlem av Kommisjonen

2

1

Nr.

Metyl (E)-2-{2[6-(2cyanofenoksy) pyrimidin-4yloksy] fenyl}-3metoksyakrylat

(±)-allyl 1-(2,4-diklorfenyl)2-imidazol-1-yletyleter

eller

(±)-1-(β-allyloksy-2,4diklorfenyletyl) imidazol

IUPAC-betegnelse

930 g/kg (Zisomer høyst
25 g/kg)

975 g/kg

Renhet(1)

1.7.1998

1.1.1999

Ikraft-tredelse

1.7.2008

31.12.2008

Utløpsdato for
oppføringen

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 22.4.1998

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene bør det legges særlig vekt på
virkningen på vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør omfatte hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 11.7.1997

— utendørs behandling av bladverk kan tillates bare dersom en risikovurdering har påvist
overfor den medlemsstat som gir godkjenningen, at bruken ikke har noen uakseptable
virkninger på menneskers og dyrs helse eller på miljøet

— behandling etter innhøsting av poteter kan tillates bare dersom en risikovurdering har
påvist overfor den medlemsstat som gir godkjenningen, at utslipp av avfallet fra
behandlede poteter ikke utgjør en uakseptabel risiko for vannorganismer,

— behandling etter innhøsting av frukt, grønnsaker og poteter kan tillates bare dersom det
finnes et egnet dekontamineringssystem eller dersom en risikovurdering har påvist
overfor den medlemsstat som gir godkjenningen, at utslipp av behandlingsløsningen ikke
utgjør en uakseptabel risiko for miljøet, særlig for vannorganismer,

For bruksmåtene nedenfor gjelder følgende særskilte vilkår:

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates

Særlige bestemmelser

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

CIPAC-nr. 571

CAS-nr. 131860-33-8

Azoksystrobin

CIPAC-nr. 335

CAS-nr.
73790-28-0,
35554-44-0

Imazalil

Vanlig navn,
identifikasjonsnummer

Medlemsstatene skal oppbevare alle sammenfattende rapporter (med unntak av fortrolige opplysninger i henhold til direktivets
artikkel 14) tilgjengelig for innsyn fra alle berørte parter, eller de skal på anmodning gjøre dem tilgjengelig for partene.

For gjennomføringen av de ensartede prinsippene i vedlegg VI skal det for hvert enkelt stoff tas hensyn til konklusjonene i den
sammenfattende rapporten om stoffet, særlig vedlegg I og II, i den endelige versjonen utarbeidet av Den faste komité for
plantehelse på den dato som er angitt under «særlige bestemmelser».

Alminnelige bestemmelser for alle stoffer som er oppført i dette vedlegg:

AKTIVE STOFFER GODKJENT FOR BRUK I PLANTEFARMASØYTISKE PRODUKTER

«VEDLEGG I

VEDLEGG I

30.1.2003
Nr. 6/123

6

5

4

3

Nr.

CIPAC-nr. 431

CAS-nr. 69377-81-7

Fluroksypyr

CIPAC-nr. 584

CAS-nr. 120162-55-2

Azimsulfuron

CIPAC-nr. 572

CAS-nr. 1181134-30-8

Spiroksamin

CIPAC-nr. 568

CAS-nr. 143390-89-0

Kresoksimmetyl

Vanlig navn,
identifikasjonsnummer

950 g/kg

980 g/kg

1-(4,6-dimetoksypyrimidin2-yl)-3-[1-metyl-4-(2-metyl2H- tetrazol-5-yl)-pyrazol-5ylsulfonyl]-urea

4-amino-3,5-dikloro-6fluoro-2pyridyloksyeddiksyre

940 g/kg (de
diastereomere
stoffene A og
B til sammen)

910 g/kg

Renhet(1)

(8-tert-butyl-1,4-dioksa-spiro
[4,5] dekan-2-ylmetyl)-etylpropoyl-amin

Metyl (E)-2-metoksyimino2-[2-(o-tolyloksymetyl)
fenyl] acetat

IUPAC-betegnelse

1.12.2000

1.10.1999

1.9.1999

1.2.1999

Ikraft-tredelse

30.11.2010

1.10.2009

1.9.2009

31.1.2009

Utløpsdato for
oppføringen

vie vern av grunnvann særlig oppmerksomhet,
vie innvirkningen på vannorganismer særlig oppmerksomhet og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

—
—

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 30.11.1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Dersom de ytterligere forsøk og opplysninger som kreves, nevnt i punkt 7 i den
sammenfattende rapporten, ikke ble levert innen 1.12.2000, skal medlemsstatene underrette
Kommisjonen om dette

ta hensyn til de ytterligere opplysningene som kreves i punkt 7 i den sammenfattende
rapporten,

—

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene skal medlemsstatene:

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 2.7.1999

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene skal medlemsstatene vie
innvirkningen på vannorganismer og landplanter utenfor målgruppen særlig oppmerksomhet
og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak (f.eks. ved
risdyrking: fastsettelse av en minste frist for tilbakeholdelse av vann før utslipp)

Sprøyting fra luften er ikke tillatt

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 12.5.1999

— vie innvirkningen på vannorganismer særlig oppmerksomhet og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak

— vie brukernes sikkerhet særlig oppmerksomhet og sikre at godkjenningsvilkårene
omfatter egnede vernetiltak, og

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene skal medlemsstatene:

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 16.10.1998

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene skal medlemsstatene vie vern
av grunnvann som er eksponert for risiko særlig oppmerksomhet

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates

Særlige bestemmelser
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11

10

9

8

7

Nr.

3-isopropyl-(1H)-2,1,3benzotiadiazin-4-(3H)-on2,2-dioksid

(S)-α-cyano-3fenoksybenzyl-(S)-2-(4klorfenyl)-3-metylbutyrat

1-[2-(2-kloretoksy)
fenylsulfonyl]-3-(4-metoksy6-metyl-1,3,5-triazin-2yl)urea

Kalsium-3,5-diokso-4propanylsykloheksankarboks
ylat

Metyl-2-(4-metoksy-6metyl-1,3,5,-triazin-2ylkarbamoylsulfamoyl)benzoat

IUPAC-betegnelse

960 g/kg

830 g/kg

940 g/kg

890 g/kg

960 g/kg

Renhet(1)

1.8.2001

1.8.2001

1.8.2001

1.10.2000

1.7.2001

Ikraft-tredelse

31.7.2011

31.7.2011

31.7.2011

1.10.2010

30.6.2011

Utløpsdato for
oppføringen

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 13.7.2000

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene skal medlemsstatene vie vern
av grunnvann særlig oppmerksomhet,

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 13.7.2000

— vie den mulige innvirkningen på vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen særlig
oppmerksomhet, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene skal medlemsstatene:

Bare bruk som insektmiddel kan tillates

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 13.7.2000

— vie innvirkningen på vannorganismer særlig oppmerksomhet og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak

— vie vern av grunnvann særlig oppmerksomhet

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene skal medlemsstatene:

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 16.6.2000

Bare bruk som vekstregulator kan tillates

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 16.6.2000

— vie innvirkningen på vannorganismer særlig oppmerksomhet og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak

— vie vern av grunnvann særlig oppmerksomhet,

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene skal medlemsstatene:

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates

Særlige bestemmelser
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CIPAC-nr. 366

CAS-nr. 25057-89-0

Bentazon

CIPAC-nr. 481

CAS-nr. 66230-04-4

Esfenvalerat

CIPAC-nr. 480

CAS-nr. 82097-50-5

triasulfuron

CIPAC-nr. 567

CAS-nr. 127277-53-6

Proheksadion-kalsium

EØF-nr. 441

CAS-nr. 74223-64-6

Metsulfuron-metyl

Vanlig navn,
identifikasjonsnummer

30.1.2003
Nr. 6/125

(1)

(R)-α-cyano-3fenoksybenzyl-(Z)-(1S,3S)3-(2-klor-3,3,3trifluorpropenyl)-2,2dimetylsyklopropan-

og

(S)-α-cyano-3fenoksybenzyl (Z)-(1R,3R)3-(2-klor-3,3,3trifluorpropenyl)-2,2dimetylsyklopropankarboksylat

CAS-nr. 91465-08-6

CIPAC-nr. 463

En blanding 1:1 av:

IUPAC-betegnelse

Lambda-cyhalotrin

Vanlig navn,
identifikasjonsnummer

810 g/kg

Renhet(1)

1.1.2002

Ikraft-tredelse

31.12.2011

Utløpsdato for
oppføringen

Ytterligere opplysninger om identitet og spesifikasjon framgår av den sammenfattende rapporten for det aktuelle aktive stoff.»

12

Nr.

Dato da Den faste komité for plantehelse avsluttet den sammenfattende rapporten: 19.10.2000

— vie reststoffer i næringsmidler særlig oppmerksomhet og særlig de akutte virkningene av
disse

— vie den mulige innvirkningen på vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen,
herunder bier, særlig oppmerksomhet, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak

— vie brukernes sikkerhet særlig oppmerksomhet

Ved beslutningstakingen i henhold til de ensartede prinsippene skal medlemsstatene:

Bare bruk som insektmiddel kan tillates

Særlige bestemmelser

NORSK utgave
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Imazalil

Azoksystrobin

Kresoksimmetyl

Spiroksamin

Azimsulfuron

2

3

4

5

Vanlig navn

1

Nr.

30.6.1999

1.1.1999

31.7.1999

1.1.2000

1.4.2000

Direktiv 98/47/EF

Direktiv 1999/1/EF

Direktiv 1999/73/EF

Direktiv 1999/80/EF

Frist for
innarbeiding

Direktiv 97/73/EF

Oppført ved direktiv

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

For plantefarmasøytiske produkter som inneholder azimsulfuron og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, forlenges fristen for innarbeiding dersom det er fastsatt en lengre gjennomføringsfrist i direktivets
bestemmelser om oppføring av det andre aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF

Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i direktivets vedlegg III, skal fristen for innarbeiding
forlenges til 1.4.2001 for eksisterende midlertidige godkjenninger av plantefarmasøytiske produkter som inneholder
azimsulfuron

For plantefarmasøytiske produkter som inneholder spiroksamin og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, forlenges fristen for innarbeiding dersom det er fastsatt en lengre gjennomføringsfrist i direktivets
bestemmelser om oppføring av det andre aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF

For plantefarmasøytiske produkter som inneholder kresoksimmetyl og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, forlenges fristen for innarbeiding dersom det er fastsatt en lengre gjennomføringsfrist i direktivets
bestemmelser om oppføring av det andre aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF

For plantefarmasøytiske produkter som inneholder azoksystrobin og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, forlenges fristen for innarbeiding dersom det er fastsatt en lengre gjennomføringsfrist i direktivets
bestemmelser om oppføring av det andre aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder imazalil og andre aktive stoffer som ennå ikke er oppført i vedlegg
I, og som ikke er beregnet på utendørs behandling av bladverk, til fire år etter ikrafttredelsen av direktivet om
oppføring av det siste av disse stoffene i vedlegg I

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder bare imazalil, og som ikke er beregnet på utendørs behandling av
bladverk, til 1.1.2003

Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i direktivets vedlegg III, skal imidlertid fristen
forlenges:

Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle
eksisterende godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som inneholder imazalil innen fristen for innarbeiding
utløper

Særlige bestemmelser

FRISTER FOR INNARBEIDING I MEDLEMSSTATENE FOR AKTIVE STOFFER SOM ER GODKJENT FOR BRUK I
PLANTEFARMASØYTISKE PRODUKTER

VEDLEGG II

30.1.2003
Nr. 6/127

1.6.2000

31.12.2001

1.1.2001

31.1.2002

Direktiv 2000/49/EF

Direktiv 2000/50/EF

Direktiv 2000/66/EF

Metsulfuron-metyl

Proheksadion-kalsium

Triasulfuron

7

8

9

Frist for
innarbeiding

Direktiv 2000/10/EF

Oppført ved direktiv

Fluroksypyr

Vanlig navn

6

Nr.
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— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder triasulfuron og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, til fire år etter ikrafttredelsen av direktivet om oppføring av det siste av disse stoffene i vedlegg I

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder triasulfuron som eneste aktive stoff, til 1.8.2005,

Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i direktivets vedlegg III, skal imidlertid fristen for
innarbeiding forlenges:

Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle
eksisterende godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som inneholder triasulfuron innen fristen for innarbeiding
utløper

For plantefarmasøytiske produkter som inneholder proheksadion-kalsium og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til
direktiv 91/414/EØF, forlenges fristen for innarbeiding dersom det er fastsatt en lengre gjennomføringsfrist i direktivets
bestemmelser om oppføring av det andre aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF

Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til rådsdirektiv
91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i direktivets vedlegg III, skal fristen for innarbeiding
forlenges til 1.1.2002 for eksisterende midlertidige godkjenninger av plantefarmasøytiske produkter som inneholder
proheksadion-kalsium

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder metsulfuron-metyl og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til
direktiv 91/414/EØF, til fire år etter ikrafttredelsen av direktivet om oppføring av det siste av disse stoffene i
vedlegg I

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder metsulfuron-metyl som eneste aktive stoff, til 1.7.2005,

Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i direktivets vedlegg III, skal imidlertid fristen nevnt
i første ledd forlenges:

Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle
eksisterende godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som inneholder metsulfuron-metyl som aktivt stoff innen
fristen for innarbeiding utløper

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder fluroksypyr og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, til fire år etter ikrafttredelsen av direktivet om oppføring av det siste av disse stoffene i vedlegg I

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder bare fluroksypyr, til 1.12.2004,

Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i direktivets vedlegg III, skal imidlertid fristen for
innarbeiding forlenges:

Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle
eksisterende godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som inneholder fluroksypyr som aktivt stoff innen fristen
for innarbeiding utløper

Særlige bestemmelser

NORSK utgave
Nr. 6/128
30.1.2003

Esfenvalerat

Bentazon

11

Vanlig navn

10

Nr.

31.1.2002

31.1.2002

Direktiv 2000/68/EF

Frist for
innarbeiding

Direktiv 2000/67/EF

Oppført ved direktiv

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder bentazon og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, til fire år etter ikrafttredelsen av direktivet om oppføring av det siste av disse stoffene i vedlegg I

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder bentazon som eneste aktive stoff, til 1.8.2005,

Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i direktivets vedlegg III, skal imidlertid fristen for
innarbeiding forlenges:

Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle
eksisterende godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som inneholder bentazon som aktivt stoff innen fristen for
innarbeiding utløper

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder esfenvalerat og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, til fire år etter ikrafttredelsen av direktivet om oppføring av det siste av disse stoffene i vedlegg I

— for plantefarmasøytiske produkter som inneholder esfenvalerat som eneste aktive stoff, til 1.8.2005,

Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i direktivets vedlegg III, skal imidlertid fristen for
innarbeiding forlenges:

Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle
eksisterende godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som inneholder esfenvalerat som aktivt stoff innen fristen
for innarbeiding utløper

Særlige bestemmelser
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/87/EF

30.1.2003

2003/EØS/6/16

av 12. oktober 2001
om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av acibenzolar-s-metyl,
syklanilid, jernfosfat, pymetrozin og pyraflufen-etyl som aktive stoffer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

rapporterende medlemsstatene framla utkast til
vurderingsrapporter om stoffene for Kommisjonen
henholdsvis 17. desember 1998 (acibenzolar-s-metyl),
11. februar 1998 (syklanilid), 30. juli 1999 (jernfosfat),
28. mai 1998 (pymetrozin) og 8. juli 1999 (pyraflufenetyl).

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 2001/49/EF(2), særlig artikkel
6 nr. 1, og

7)

Utkastene til vurderingsrapporter er blitt behandlet av
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for
plantehelse. Behandlingen ble avsluttet 29. juni 2001
med Kommisjonens individuelle sammenfattende
rapporter om acibenzolar-s-metyl, syklanilid, jernfosfat,
pymetrozin og pyraflufen-etyl.

8)

Dokumentasjonen og opplysningene fra behandlingen er
blitt framlagt for Vitenskapskomiteen for planter. Når det
gjelder acibenzolar-s-metyl og jernfosfat, ble det ikke
stilt særlige spørsmål til komiteen. Komiteen hadde ingen
innvendinger mot at de aktive stoffene eventuelt ble
oppført i vedlegg I til direktivet(7). Komiteen bemerket at
manglende innvendinger bare skulle forstås slik at det
ikke fantes åpenbare grunner til innvendinger.

9)

I sin uttalelse om syklanilid(8) gir komiteen uttrykk for
sitt syn på visse observerte virkninger hos mus og
kaniner, og anbefaler en ny vurdering av nedbrytingen av
metabolitten 2,4-dikloranilin i jorda. Det er tatt hensyn til
komiteens anbefalinger.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I henhold til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF
(heretter kalt «direktivet») mottok Frankrike 15. oktober
1996 en søknad fra Novartis (nå Syngenta) om oppføring
av det aktive stoffet acibenzolar-s-metyl (CGA 245704) i
vedlegg I til direktivet. Ved kommisjonsvedtak
97/865/EF(3) ble det bekreftet at dokumentasjonen var
«fullstendig», dvs. at den i prinsippet kunne anses å
tilfredsstille kravene til data og opplysninger som er
fastsatt i vedlegg II og III til direktivet.
Hellas mottok 27. mars 1996 en lignende søknad fra
Rhône Poulenc Agrochimie SA (nå Aventis CropScience)
om syklanilid (RPA 090946). Søknaden ble erklært
fullstendig ved kommisjonsvedtak 97/137/EF(4).
Tyskland mottok 27. august 1998 en søknad fra W.
Neudorff GmbH KG om jernfosfat. Søknaden ble erklært
fullstendig ved kommisjonsvedtak 1999/43/EF(5).
Tyskland mottok dessuten 4. september 1996 en søknad
fra Novartis om pymetrozin (CGA 215944). Søknaden
ble erklært fullstendig ved kommisjonsvedtak 97/865/EF.

5)

Belgia mottok 16. juni 1997 en søknad fra Nihon
Nohyaku Co. Ltd. om pyraflufen-etyl. Søknaden ble
erklært fullstendig ved kommisjonsvedtak 98/242/EF(6).

6)

Virkningene av de fem aktive stoffene på menneskers
helse og på miljøet er i samsvar med bestemmelsene
fastsatt i artikkel 6 nr. 2 og nr. 4 i direktivet blitt vurdert
for bruksområdene som søkerne har foreslått. De

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 276 av 19.10.2001, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 9.
1
( ) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 176 av 29.6.2001, s. 61.
(3) EFT L 351 av 23.12.1997, s. 67.
(4) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 20.
(5) EFT L 14 av 19.1.1999, s. 30.
(6) EFT L 96 av 28.3.1998, s. 45.

10) I sin uttalelse om pymetrozin(9) vurderer komiteen visse
virkninger med henblikk på å fastsette et akseptabelt
daglig inntak og en akutt referansedose for forbrukerne.
11) I sin uttalelse om pyraflufen-etyl(10) anser komiteen at
risikoen for at den opprinnelige forbindelsen og dens
nedbrytingsprodukter skal forurense grunnvannet, i
alminnelighet er ubetydelig. Under ekstreme vilkår bør
imidlertid visse nedbrytingsprodukters utvikling vurderes
nøye.
(7)

Protokoll fra plenumsmøtet til Vitenskapskomiteen for planter 7. mars 2001
(acibenzolar-s-metyl).
Protokoll fra plenumsmøtet til Vitenskapskomiteen for planter 4. juni 2001
(jernfosfat).
(8) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om vurderingen av syklanilid
i forbindelse med direktiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter. SCP/CYCLAN//002, endelig utgave av 11.
desember 2000.
(9) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om vurderingen av pymetrozin
i forbindelse med direktiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter. SCP/PYMETR/002, endelig utgave av 31.
januar 2000.
10
( ) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om vurderingen av pyraflufenetyl i forbindelse med direktiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter. SCP/PYRA/, endelig utgave av 7. mars
2001.
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Artikkel 2
12) De ulike undersøkelsene viser at plantefarmasøytiske
produkter som inneholder noen av de aktuelle aktive
stoffene, i alminnelighet kan forventes å oppfylle kravene
i direktivets artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3,
særlig for de bruksområdene som er undersøkt og
beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapporter. De
aktuelle aktive stoffene bør derfor oppføres i vedlegg I
for å sikre at plantefarmasøytiske produkter som
inneholder de aktuelle aktive stoffene, kan godkjennes i
samsvar med direktivets bestemmelser i alle
medlemsstater.
13) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist
til å gjennomføre direktivets bestemmelser om
plantefarmasøytiske produkter som inneholder
acibenzolar-s-metyl, syklanilid, jernfosfat, pymetrozin og
pyraflufen-etyl, og særlig å gjennomgå eksisterende
midlertidige godkjenninger eller innen fristens utløp
innvilge nye godkjenninger i samsvar med direktivets
bestemmelser. En lengre frist kan være nødvendig for
plantefarmasøytiske produkter som inneholder et av de
aktuelle aktive stoffene og andre aktive stoffer oppført i
vedlegg I.
14) Den sammenfattende rapporten er nødvendig for at
medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre
flere deler av de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg
VI til direktivet, der disse prinsippene viser til
vurderingen av de dataene som er framlagt med henblikk
på oppføring av det aktive stoffet i vedlegg I til direktivet.
Det bør derfor fastsettes at medlemsstatene oppbevarer
de endelige sammenfattende rapportene (med unntak av
fortrolige opplysninger i henhold til direktivets artikkel
14) tilgjengelig for eller gjør dem tilgjengelige for innsyn
fra alle berørte parter. Dersom en rapport må ajourføres
for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske
utvikling, bør også vilkårene for oppføring av det
aktuelle aktive stoffet i vedlegg I til direktivet endres i
samsvar med direktivet.

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. 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. Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold
til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller
kravene i direktivets vedlegg III, forlenges imidlertid fristen
fastsatt i nr. 1 til 31. mars 2003 for eksisterende midlertidige
godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som
inneholder acibenzolar-s-metyl, syklanilid, jernfosfat,
pymetrozin og pyraflufen-etyl.
3. For plantefarmasøytiske produkter som inneholder
acibenzolar-s-metyl, syklanilid, jernfosfat, pymetrozin eller
pyraflufen-etyl og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til
direktiv 91/414/EØF, forlenges imidlertid fristen fastsatt i nr. 1
i den utstrekning det i direktivets bestemmelser om oppføring
av det andre aktive stoffet i vedlegg I til 91/414/EØF er fastsatt
en lengre gjennomføringsperiode.
4. Medlemsstatene skal oppbevare de sammenfattende
rapportene om acibenzolar-s-metyl, syklanilid, jernfosfat,
pymetrozin og pyraflufen-etyl (med unntak av fortrolige
opplysninger i henhold til direktivets artikkel 14) tilgjengelig
for innsyn fra alle berørte parter, eller de skal på anmodning
gjøre dem tilgjengelige for partene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft 1. november 2001.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for plantehelse —
Utferdiget i Brussel, 12. oktober 2001.
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Tabellen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt
i vedlegget til dette direktiv.

For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

23

22

21

«20

Nr.

CIPAC-nr. 593

CAS-nr. 123312-89-0

950 g/kg

1. november 2001

31. oktober 2011

31. oktober 2011

Bare bruk som sneglemiddel kan tillates.

Dato for avslutning av den sammenfattende
rapporten i Den faste komité for plantehelse: 29. juni
2001.

Ved beslutningstaking i henhold til de ensartede
prinsippene skal medlemsstatene vie vern av
vannorganismer særlig oppmerksomhet.

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 629

(E)-4,5-dihydro-6-metyl-4-(3pyridylmetylenamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-on

1. november 2001

Dato for avslutning av den sammenfattende
rapporten i Den faste komité for plantehelse: 29. juni
2001.

Høyeste innhold av urenheten 2,4-dikloranilin (2,4DCA) i det aktive stoffet slik det framstilles, er
1g/kg.

Pymetrozin

990 g/kg

31. oktober 2011

Dato for avslutning av den sammenfattende
rapporten i Den faste komité for plantehelse: 29. juni
2001.

Jernfosfat

1. november 2001

Bare bruk som planteaktivator kan tillates.

Særlige bestemmelser

CAS-nr. 10045-86-0

Jernfosfat

CIPAC-nr. 586

CAS-nr. 113136-77-9

960 g/kg

31. oktober 2011

Utløpsdato for
oppføringen

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 597

Ikke tilgjengelig

1. november 2001

Ikraft-tredelse

Syklanilid

970 g/kg

Renhet(1)

Dato for avslutning av den sammenfattende
rapporten i Den faste komité for plantehelse: 29. juni
2001.

S-metyl benzo[1,2,3]tiadiazol-7-karbotioat

IUPAC-betegnelse

CAS-nr. 135158-54-2

Acibenzolar-s-metyl

Vanlig navn, identifikasjonsnummer

AKTIVE STOFFER SOM SKAL TILFØYES I TABELLEN I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 91/414/EØF

VEDLEGG

NORSK utgave
Nr. 6/132
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
30.1.2003

CIPAC-nr. 605

CAS-nr. 129630-19-9

Pyraflufen-etyl

Vanlig navn, identifikasjonsnummer

2-klor-5-(4-klor-5-difluormetoksy-1metylpyrazol-3-yl)-4-fluorfenoksyacetat

IUPAC-betegnelse

956 g/kg

Renhet(1)

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjonen av stoffet.»

24

Nr.

1. november 2001

Ikraft-tredelse

31. oktober 2011

Utløpsdato for
oppføringen

Dato for avslutning av den sammenfattende rapporten
i Den faste komité for plantehelse: 29. juni 2001.

Ved beslutningstaking i henhold til de ensartede
prinsippene skal medlemsstatene vie vern av alger og
vannplanter særlig oppmerksomhet, og eventuelt treffe
risikoreduserende tiltak.

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

Særlige bestemmelser
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/99/EF

30.1.2003

2003/EØS/6/17

av 20. november 2001
om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av glyfosat og
tifensulfuron-metyl som aktive stoffer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

3)

Vurderingsrapportene
er
blitt
behandlet
av
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for
plantehelse. Behandlingen ble avsluttet 29. juni 2001
med Kommisjonens sammenfattende rapporter om
glyfosat og tifensulfuron-metyl.

4)

Dokumentasjonen og opplysningene fra behandlingen av
glyfosat og tifensulfuron-metyl er også blitt framlagt for
Vitenskapskomiteen for planter. Det ble ikke stilt særlige
spørsmål til komiteen. Komiteen hadde ingen
innvendinger mot at de aktuelle aktive stoffene eventuelt
ble oppført i vedlegg I til direktivet(7). Komiteen
bemerket at manglende innvendinger bare skulle forstås
slik at det ikke fantes åpenbare grunner til innvendinger.

5)

De ulike undersøkelsene viser at plantefarmasøytiske
produkter som inneholder de aktuelle aktive stoffene i
alminnelighet kan forventes å oppfylle kravene i
direktivets artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b), særlig for de
bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i
Kommisjonens sammenfattende rapport. De aktuelle
aktive stoffene bør derfor oppføres i vedlegg I for å sikre
at plantefarmasøytiske produkter som inneholder de
aktuelle stoffene kan godkjennes i samsvar med
direktivets bestemmelser i alle medlemsstater.

6)

I henhold til direktivet må medlemsstatene, etter at et
aktivt stoff er blitt oppført i vedlegg I, innen en fastsatt
frist, innvilge, endre eller tilbakekalle godkjenningene for
de plantefarmasøytiske produktene som inneholder det
aktive stoffet, avhengig av omstendighetene. Særlig bør
plantefarmasøytiske produkter ikke godkjennes uten at
det tas hensyn til vilkårene knyttet til oppføring av det
aktive stoffet i vedlegg I og de ensartede prinsippene
fastsatt i direktivet, på grunnlag av dokumentasjon som
oppfyller kravene til data.

7)

Før et aktivt stoff kan oppføres i vedlegg I, må det
fastsettes en rimelig frist slik at medlemsstatene og
berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som
følger av oppføringen. Etter oppføringen må
medlemsstatene dessuten gis en rimelig frist til å
gjennomføre
direktivets
bestemmelser
om
plantefarmasøytiske produkter som inneholder glyfosat
eller tifensulfuron-metyl. Innen utløpet av fristen må

(7)

Protokoll fra plenumsmøtet til Vitenskapskomiteen for planter 7. mars 2001
(glyfosat).
Protokoll fra plenumsmøtet til Vitenskapskomiteen for planter 7. juni 2001
(tifensulfuron-metyl).

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 2001/87/EF(2), særlig artikkel
6 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11.
desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for
gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), sist
endret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), er det
fastsatt nærmere regler for gjennomføringen av første
trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i
direktiv 91/414/EØF (heretter kalt «direktivet»). I
henhold til forordning (EØF) nr. 3600/92 er listen over
aktive stoffer i plantefarmasøytiske produkter som skal
vurderes med henblikk på en eventuell oppføring i
vedlegg I til direktivet, fastsatt i kommisjonsforordning
(EF) nr. 933/94 av 27. april 1994 om utarbeiding av listen
over aktive stoffer i plantefarmasøytiske produkter og
utpeking av rapporterende medlemsstater for
gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 3600/92(5), sist
endret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6).
Virkningene av glyfosat og tifensulfuron-metyl på
menneskers helse og på miljøet er i samsvar med
bestemmelsene fastsatt i forordning (EØF) nr. 3600/92
blitt vurdert for en rekke bruksområder foreslått av
melderne. I henhold til forordning (EF) nr. 933/94 ble
Tyskland og Frankrike utpekt som rapporterende
medlemsstater for henholdsvis glyfosat og tifensulfuronmetyl. De rapporterende medlemsstatene framla i
samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav c) i forordning
(EØF) nr. 3600/92 sine vurderingsrapporter og
anbefalinger for Kommisjonen 1. februar 1999 (glyfosat)
og 30. april 1996 (tifensulfuron-metyl).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 304 av 21.11.2001, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 9.
1
( ) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 276 av 19.10.2001, s. 17.
(3) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10.
(4) EFT L 259 av 13.10.2000, s. 27.
(5) EFT L 107 av 28.4.1994, s. 8.
(6) EFT L 225 av 22.9.1995, s. 1.
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medlemsstatene
særlig
behandle
eksisterende
godkjenninger og, ved behov, innvilge nye godkjenninger
i samsvar med direktivets bestemmelser. Det bør
fastsettes en lengre frist for framlegging og vurdering av
den fullstendige dokumentasjonen for hvert enkelt
plantefarmasøytisk produkt i samsvar med de ensartede
prinsippene som er fastsatt i direktivet. For
plantefarmasøytiske produkter som inneholder flere
aktive stoffer, kan den fullstendige vurderingen på
grunnlag av de ensartede prinsippene imidlertid først
finne sted når alle de aktuelle aktive stoffene er oppført i
vedlegg I til direktivet.
8)

9)

Den sammenfattende rapporten er nødvendig for at
medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre
flere deler av de ensartede prinsippene som er fastsatt i
direktivet. Det bør derfor fastsettes at medlemsstatene
oppbevarer de endelige sammenfattende rapportene (med
unntak av fortrolige opplysninger) tilgjengelig for eller
gjør dem tilgjengelige for innsyn fra alle berørte parter.
Dersom en rapport må ajourføres for å ta hensyn til den
vitenskapelige og tekniske utvikling, bør også vilkårene
for oppføring av det aktuelle aktive stoffet i vedlegg I til
direktivet endres i samsvar med direktivet.
Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for plantehelse —

Nr. 6/135

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. Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold
til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv
91/414/EØF, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller
kravene i direktivets vedlegg III, skal fristen for å endre eller
tilbakekalle godkjenningen for plantefarmasøytiske produkter
som inneholder glyfosat eller tifensulfuron-metyl som eneste
aktive stoff, utløpe 1. juli 2006.
3. For plantefarmasøytiske produkter som inneholder
glyfosat eller tifensulfuron-metyl og et annet aktivt stoff
oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, skal fristen for å
endre eller tilbakekalle godkjenningen utløpe fire år etter at
direktivet om oppføring av det siste av disse stoffene i vedlegg
I er trådt i kraft.
4. Medlemsstatene skal oppbevare de sammenfattende
rapportene om glyfosat og tifensulfuron-metyl (med unntak av
fortrolige opplysninger i henhold til artikkel 14 i direktiv
91/414/EØF) tilgjengelig for innsyn fra alle berørte parter, eller
de skal på anmodning gjøre dem tilgjengelige for partene.
Artikkel 3

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF skal endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Dette direktiv trer i kraft 1. juli 2002.
Artikkel 4

Artikkel 2

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2003 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Utferdiget i Brussel, 20. november 2001.

Ved behov og i samsvar med direktiv 91/414/EØF skal
medlemsstatene særlig endre eller tilbakekalle eksisterende
godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som
inneholder glyfosat eller tifensulfuron-metyl som aktivt stoff,
innen nevnte frist.

For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

CIPAC-nr. 452

CAS-nr. 79277-27-3

Tifensulfuron-metyl

CIPAC-nr. 284

CAS-nr. 1071-83-6

Glyfosat

Vanlig navn, identifikasjonsnummer

Metyl 3-(4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazin-2ylkarbamoyl-sulfamoyl) tiofen-2-karboksylat

N-(fosfonometyl)-glysin

IUPAC-betegnelse

960 g/kg

950 g/kg

Renhet(1)

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet.
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Nr.

Følgende oppføringer skal legges til i slutten av tabellen i vedlegg I til direktiv 94/414/EØF:

VEDLEGG

1. juli 2002

1. juli 2002

Ikraft-tredelse

30. juni 2012

30. juni 2012

Utløpsdato for
oppføringen

— vie innvirkning på vannplanter særlig
oppmerksomhet og sikre at vilkårene f o r
godkjenning,
om
nødvendig,
omfatter
risikoreduserende tiltak

— vie vern av grunnvann særlig oppmerksomhet

Ved gjennomføring av de ensartede prinsippene i
vedlegg VI skal det tas hensyn til konklusjonene i den
sammenfattende rapporten om tifensulfuron-metyl,
særlig vedlegg I og II, som avsluttet i Den faste komité
for plantehelse 29. juni 2001. I den helhetlige
vurderingen skal medlemsstatene:

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

— vie vern av grunnvann i sårbare områder særlig
oppmerksomhet, særlig med hensyn til andre
bruksområder enn landbruk

Ved gjennomføring av de ensartede prinsippene i
vedlegg VI skal det tas hensyn til konklusjonene i den
sammenfattende rapporten om glyfosat, særlig vedlegg
I og II, som avsluttet i Den faste komité for plantehelse
29. juni 2001. I den helhetlige vurderingen skal
medlemsstatene:

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

Særlige bestemmelser
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/103/EF

Nr. 6/137

2003/EØS/6/18

av 28. november 2001
om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av
2,4-diklorfenoksyeddiksyre (2,4-D) som et aktivt stoff(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

4)

Dokumentasjonen og opplysningene fra behandlingen av
2,4-D er også blitt framlagt for Vitenskapskomiteen for
planter. I sin uttalelse av 21. mai 2001(7) behandlet
komiteen spørsmålet om valget av en passende
dyremodell som skal brukes til vurdering av risikoen for
mennesker. Det er tatt hensyn til komiteens anbefaling
ved utarbeidingen av dette direktiv og i den relevante
sammenfattende rapporten.

5)

De ulike undersøkelsene viser at plantefarmasøytiske
produkter som inneholder 2,4-D i alminnelighet kan
forventes å oppfylle kravene i artikkel 5 nr. 1 bokstav a)
og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig for de bruksområdene
som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens
sammenfattende rapport. Det aktuelle aktive stoffet bør
derfor oppføres i vedlegg I for å sikre at
plantefarmasøytiske produkter som inneholder 2,4-D kan
godkjennes i samsvar med bestemmelsene i direktiv
91/414/EØF i alle medlemsstater.

6)

Før et aktivt stoff kan oppføres i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, må det fastsettes en rimelig frist slik at
medlemsstatene og berørte parter kan forberede seg på de
nye kravene som følger av oppføringen. I direktiv
91/414/EØF er det dessuten fastsatt at medlemsstatene,
etter oppføringen av et aktivt stoff i vedlegg I, og innen
en gitt frist, må behandle og innvilge, endre eller
tilbakekalle godkjenningen for det plantefarmasøytiske
produktet som inneholder det aktive stoffet, avhengig av
omstendighetene. Det er derfor nødvendig å fastsette en
slik tidsfrist. Det bør fastsettes en lengre frist for
framlegging og vurdering av den fullstendige
dokumentasjonen for hvert enkelt plantefarmasøytisk
produkt i samsvar med de ensartede prinsippene som er
fastsatt i direktiv 91/414/EØF. For plantefarmasøytiske
produkter som inneholder flere aktive stoffer, kan den
fullstendige vurderingen på grunnlag av de ensartede
prinsippene imidlertid først finne sted når alle de aktuelle
aktive stoffene er oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF.

7)

Den sammenfattende rapporten er nødvendig for at
medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre
flere deler av de ensartede prinsippene som er fastsatt i
direktiv 91/414/EØF. Medlemsstatene bør derfor
oppbevare den endelige sammenfattende rapporten (med

(7)

Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om vurderingen av 2,4diklorfenoksyeddiksyre (2,4-D) i forbindelse med rådsdirektiv 91/414/EØF
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter – SCP/2,4d/002 —
endelig.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 2001/99/EF(2), særlig artikkel
6 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av
11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for
gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), sist
endret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), er det
fastsatt at det skal vedtas en liste over aktive stoffer i
plantefarmasøytiske produkter for vurdering med
henblikk på eventuell oppføring i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF. Listen finnes i kommisjonsforordning (EF)
nr. 933/94 av 27. april 1994 om utarbeiding av listen over
aktive stoffer i plantefarmasøytiske produkter og
utpeking av rapporterende medlemsstater for
gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 3600/92(5), sist
endret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), og omfatter
2,4-diklorfenoksyeddiksyre («2,4-D»).

2)

Virkningene av 2,4-D på menneskers helse og på miljøet
er i samsvar med bestemmelsene fastsatt i forordning
(EØF) nr. 3600/92 blitt vurdert for en rekke
bruksområder foreslått av melderne. I henhold til
forordning (EF) nr. 933/94 ble Hellas utpekt som
rapporterende medlemsstat for 2,4-D. Den rapporterende
medlemsstaten framla i samsvar med artikkel 7
nr. 1 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 3600/92 sin
vurderingsrapport og sine anbefalinger til Kommisjonen
17. januar 1997.

3)

Vurderingsrapporten
er
blitt
behandlet
av
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for
plantehelse. Behandlingen ble avsluttet 2. oktober 2001
med Kommisjonens sammenfattende rapport om 2,4-D.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 313 av 30.11.2001, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 9.
1
( ) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 304 av 21.11.2001, s. 14.
(3) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10.
(4) EFT L 259 av 13.10.2000, s. 27.
(5) EFT L 107 av 28.4.1994, s. 8.
(6) EFT L 225 av 22.9.1995, s. 1.
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unntak av fortrolige opplysninger) tilgjengelig for eller
gjøre den tilgjengelig for innsyn fra alle berørte parter.
Dersom en rapport må ajourføres for å ta hensyn til den
vitenskapelige og tekniske utvikling, bør også vilkårene
for oppføring av det aktuelle aktive stoffet i vedlegg I til
direktiv 91/414/EØF endres i samsvar med det direktivet.
8)

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF skal endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.
Artikkel 2
Medlemsstatene skal oppbevare den sammenfattende
rapporten om 2,4-D (med unntak av fortrolige opplysninger i
henhold til artikkel 14 i direktiv 91/414/EØF) tilgjengelig for
innsyn fra alle berørte parter, eller de skal på anmodning gjøre
den tilgjengelig for partene.
Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal innen 1. april 2003 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

30.1.2003

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. Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold
til de ensartede prinsippene som er fastsatt i vedlegg VI til
direktiv 91/414/EØF, på grunnlag av dokumentasjon som
oppfyller kravene i direktivets vedlegg III, skal fristen for å
endre eller tilbakekalle godkjenningen for plantefarmasøytiske
produkter som inneholder 2,4-D som eneste aktive stoff, utløpe
1. oktober 2006.
3. For plantefarmasøytiske produkter som inneholder 2,4-D
og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF, skal tidsfristen for å endre eller tilbakekalle
godkjenningen utløpe fire år etter at direktivet om oppføring av
det siste av disse aktive stoffene i vedlegg I er trådt i kraft.
Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft 1. oktober 2002.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. november 2001.

For Kommisjonen
Ved behov og i samsvar med direktiv 91/414/EØF skal
medlemsstatene særlig endre eller tilbakekalle eksisterende
godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som
inneholder 2,4-D som aktivt stoff, innen nevnte frist.

David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

CIPAC-nr. 1

CAS-nr. 94-75-7

2,4-D

Vanlig navn, identifikasjonsnummer

(2,4-diklorfenoksy)eddiksyre

IUPAC-betegnelse

960 g/kg

Renhet(1)

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. »
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Nr.

Følgende oppføring skal tilføyes på slutten av tabellen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF:

VEDLEGG

1.10.2002

Ikraft-tredelse

30.9.2012

Utløpsdato for
oppføringen

— vie vern av leddyr utenfor målgruppen særlig
oppmerksomhet og sikre at vilkårene for
godkjenning
om
nødvendig
omfatter
risikoreduserende tiltak

— vie opptak gjennom huden særlig oppmerksomhet

— vie vern av grunnvann særlig oppmerksomhet når
det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare
jord- og/eller klimaforhold

Ved gjennomføring av de ensartede prinsippene i
vedlegg VI skal det tas hensyn til konklusjonene i den
sammenfattende rapporten om 2,4-D, særlig vedlegg I
og II, som avsluttet i Den faste komité for plantehelse
2. oktober 2001. I den helhetlige vurderingen skal
medlemsstatene:

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

Særlige bestemmelser

30.1.2003
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
Nr. 6/139
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BESLUTNING nr. 181

30.1.2003

2003/EØS/6/19

av 13. desember 2000
om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om den lovgivning som får anvendelse på utsendte
arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat(*)
(2001/891/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer
som flytter innenfor Fellesskapet, som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål eller
fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og
senere forordninger, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Beslutning nr. 162 av 31. mai 1996 bør ajourføres.

2)

Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr.
1408/71, som fastsetter et unntak fra hovedregelen fastsatt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a), b) eller c) i
nevnte forordning, har særlig som mål å fremme adgang til å yte tjenester for foretak som sender ut
arbeidstakere til andre medlemsstater enn den der de er etablert samt fri bevegelighet for
arbeidstakere i andre medlemsstater. Bestemmelsene har også som mål å fjerne hindringer for fri
bevegelighet for arbeidstakere og fremme økonomisk samarbeid ved å unngå administrative
vanskeligheter, særlig for arbeidstakerne og foretakene.

3)

Målet med disse bestemmelsene er derfor å spare så vel arbeidstakere som arbeidsgivere og
trygdeinstitusjoner for de administrative vanskelighetene som kan oppstå ved anvendelse av
hovedregelen fastsatt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a), b) eller c) i nevnte forordning, når det dreier seg
om kortvarig arbeid i en annen medlemsstat enn den der foretaket har sitt forretningskontor eller et
forretningssted, eller der den selvstendig næringsdrivende vanligvis utøver sin virksomhet, eller på
et skip som seiler under en annen medlemsstats flagg.

4)

Virkeområdet for artikkel 14a nr. 1 bokstav a) bør presiseres på grunnlag av Domstolens rettspraksis.

5)

Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr.
1408/71 er unntak fra hovedregelen fastsatt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a), b) og c) i nevnte forordning.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 329 av 14.12.2001, s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2002 av
31. mai 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av
5.9.2002, s. 11.
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6)

Virkeområdet for disse bestemmelsene bør avgrenses mer nøyaktig og for det formål bør det lages
en liste over flere særtilfeller som vil kunne oppstå.

7)

Virkeområdet for artikkel 14 nr. 1 eller artikkel 14b nr. 1 i nevnte forordning bør av
forenklingshensyn og for å ta hensyn til Domstolens praksis utvides til å omfatte tilfeller der en
arbeidstaker ansettes i den medlemsstat der foretaket har sitt forretningskontor eller et
forretningssted, med sikte på å bli utsendt for å arbeide i en annen medlemsstat eller på et skip som
seiler under en annen medlemsstats flagg.

8)

I den forbindelse er det første avgjørende vilkåret for anvendelsen av artikkel 14 nr. 1 eller artikkel
14b nr. 1 i nevnte forordning at det foreligger en direkte tilknytning mellom foretaket som har ansatt
arbeidstakeren, og arbeidstakeren.

9)

Vernet av arbeidstakeren og den rettssikkerhet arbeidstakeren og institusjonen vedkommende er
tilsluttet, har krav på, krever full garanti for at den direkte tilknytningen opprettholdes i
utsendingsperioden.

10) Det andre avgjørende vilkåret for anvendelsen av artikkel 14 nr. 1 eller artikkel 14b nr. 1 i nevnte
forordning er at det foreligger en tilknytning mellom foretaket og etableringsstaten. Muligheten for
utsending bør derfor begrenses til å omfatte bare foretak som vanligvis driver sin virksomhet på
territoriet til den medlemsstat hvis lovgivning den utsendte arbeidstakeren fortsatt er omfattet av.
Derfor gjelder ovennevnte bestemmelser bare foretak som vanligvis driver virksomhet av betydelig
omfang i den medlemsstat på hvis territorium foretaket er etablert.
11) Det bør unngås at utsendingsperioden forlenges uberettiget på grunn av gjentatte midlertidige
avbrudd.
12) Dersom den utsendte arbeidstakeren stilles til rådighet for et tredje foretak, foreligger ikke lenger
garantien for den direkte tilknytning.
13) De administrative vanskelighetene som artikkel 14 nr. 1 skal hindre, vil uansett oppstå dersom en
arbeidstaker som ansettes av et foretak etablert i en medlemsstat med sikte på å bli utsendt til en
annen medlemsstat, tidligere var omfattet av lovgivningen i en tredje medlemsstat eller i en
tredjestat, og særlig dersom arbeidstakeren tidligere var omfattet av lovgivningen i den medlemsstat
vedkommende utsendes til. Formålet med artikkel 14 nr. 1 vil i så fall ikke kunne oppnås. Det samme
gjelder tilsvarende for artikkel 14b nr. 1.
14) I utsendingsperioden er det nødvendig å kunne foreta alle de kontroller, særlig med hensyn til
innbetaling av avgifter og opprettholdelse av den direkte tilknytningen, som er nødvendige for å
hindre misbruk av ovennevnte bestemmelser, samt å sørge for at forvaltningsorganer, arbeidsgivere
og arbeidstakere får nødvendige opplysninger.
15) Arbeidstakeren og arbeidsgiveren skal på behørig vis underrettes om hvilke vilkår som må oppfylles
for at den utsendte arbeidstakeren kan fortsette å være omfattet av lovgivningen i utsendingsstaten.
16) Attesten (blankett E 101) kan ha tilbakevirkende kraft, men den skal helst utstedes på forhånd.
17) Det er nødvendig å presisere rettsvirkningene av nevnte attest omhandlet i artikkel 11 og artikkel 11a
i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 og dermed også institusjonenes plikt til å samarbeide.
18) Vurderingen og kontrollen av foretakenes og arbeidstakernes situasjon bør foretas av
trygdeinstitusjonene med relevante garantier for at adgangen til å yte tjenester samt fri bevegelighet
for arbeidstakere ikke hindres.
19) Prinsippet om lojalt samarbeid fastsatt i EF-traktatens artikkel 10 pålegger de kompetente
institusjoner en rekke forpliktelser ved gjennomføringen av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og
artikkel 14b nr. 1 og 2. Den administrative kommisjonens rolle bør presiseres for å lette anvendelsen
av dette prinsippet.
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20) Det er nødvendig å presisere reglene for framlegging av spørsmål for Den administrative kommisjon
og denne kommisjonens rolle som megler mellom institusjoner som har ulike synspunkter på hvilken
lovgivning som skal få anvendelse —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
1. Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71 får anvendelse
på en arbeidstaker som omfattes av lovgivningen i en medlemsstat (utsendingsstaten) i kraft av at
vedkommende utøver lønnet virksomhet for et foretak, og som utsendes av dette foretaket til en annen
medlemsstat (arbeidsstaten) for der å utføre arbeid for foretaket.
Arbeidet skal anses som utført for foretaket i utsendingsstaten når det er fastslått at arbeidet utføres for
dette foretaket, og at det opprettholdes en direkte tilknytning mellom arbeidstakeren og foretaket som
har utsendt vedkommende.
For å kunne fastslå om en slik direkte tilknytning består, forutsatt at arbeidstakeren fortsatt er ansatt i
utsendingsforetaket, må det tas hensyn til en rekke faktorer, herunder ansvaret for rekruttering,
arbeidsavtale, oppsigelse og myndighet til å bestemme arbeidets art.
2. I henhold til artikkel 14a nr. 1 skal den selvstendig næringsdrivende ha utøvd selvstendig
næringsvirksomhet på utsendingsstatens territorium før vedkommende utfører arbeid på arbeidsstatens
territorium. Dette vilkår innebærer at den selvstendig næringsdrivende i en viss tid har utøvd
virksomhet av betydelig omfang på territoriet til den medlemsstat der vedkommende er etablert før
vedkommende reiser til en annen medlemsstat for å utføre arbeid som arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende, og at omfanget og varigheten av dette arbeid er fastsatt på forhånd og at
gjennomføringen skal dokumenteres ved tilsvarende avtaler.
I det tidsrommet den selvstendig næringsdrivende utfører dette arbeidet skal vedkommende i
utsendingsstaten fortsatt oppfylle vilkårene som gjør det mulig for vedkommende å utøve sin
virksomhet når vedkommende vender tilbake. For dette formål må vedkommende opprettholde den
infrastruktur som er nødvendig for å utøve virksomheten i etableringsstaten i samsvar med denne
statens lovgivning, som f.eks. å disponere kontorplass, innbetale trygdeavgifter, innbetale skatt, inneha
et yrkesbevis og et mva-nummer eller å være registrert hos handelskamre eller yrkesorganisasjoner.
3. I henhold til bestemmelsene i nr. 1 i denne beslutning skal ovennevnte artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b
nr. 1 fortsatt få anvendelse, særlig på følgende vilkår:
a) Utsending av fast personale:
Når arbeidstakeren som er utsendt av foretaket i utsendingsstaten til et foretak i arbeidsstaten, også
utsendes til ett eller flere andre foretak i samme arbeidsstat, forutsatt at arbeidstakeren fortsatt
utfører sitt arbeid for utsendingsforetakets regning. Dette kan særlig være tilfellet når foretaket har
utsendt arbeidstakeren til en annen medlemsstat for at vedkommende suksessivt eller samtidig skal
utføre arbeid der i to eller flere foretak i samme medlemsstat.
b) Utsending av personale som er ansatt for å bli utsendt:
Når en arbeidstaker som omfattes av en medlemsstats lovgivning i samsvar med bestemmelsene i
forordning (EØF) nr. 1408/71, ansettes i denne medlemsstaten, der foretaket har sitt
forretningskontor eller et forretningssted, med sikte på å bli utsendt for dette foretaks regning
enten til en annen medlemsstat eller til et skip som seiler under en annen medlemsstats flagg,
forutsatt at
i) det opprettholdes en direkte tilknytning mellom foretaket og arbeidstakeren i
utsendingsperioden, og
ii) foretaket vanligvis utøver sin virksomhet på førstnevnte medlemsstats territorium, dvs. at
foretaket vanligvis utøver virksomhet av betydelig omfang på den førstnevnte medlemsstats
territorium.
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For ved behov og i tvilstilfeller å kunne avgjøre om et foretak vanligvis utøver virksomhet av
betydelig omfang på territoriet til den medlemsstat der det er etablert, må den kompetente
institusjon i denne medlemsstaten undersøke alle kriterier som belyser foretakets virksomhet,
herunder stedet der foretaket har sitt forretningskontor og administrasjon, størrelsen på det
administrative personalet som arbeider i etableringsstaten og i den andre medlemsstaten, stedet der
arbeidstakere som skal utsendes, rekrutteres, stedet der de fleste avtaler med kunder inngås, den
lovgivning som får anvendelse på avtalene foretaket inngår med arbeidstakerne på den ene siden
og med kundene på den andre, samt omsetningen i et tilstrekkelig typisk tidsrom i hver berørte
medlemsstat. Denne listen er ikke uttømmende fordi kriteriene må tilpasses hvert enkelt tilfelle og
ta hensyn til arten av den virksomhet foretaket utøver i etableringsstaten.
Et foretak som er etablert i en medlemsstat, og som sender ut arbeidstakere til en annen
medlemsstats territorium og utøver rent intern forvaltningsvirksomhet i den første medlemsstaten,
kan ikke påberope seg bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71.
c) Et midlertidig avbrudd i arbeidstakerens arbeid i foretaket i arbeidsstaten skal ikke anses som et
avbrudd i utsendingen i henhold til artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1.
4. Bestemmelsene i ovennevnte artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 får ikke anvendelse eller får ikke
lenger anvendelse:
a) dersom foretaket arbeidstakeren er utsendt til, stiller vedkommende til rådighet for et annet foretak
i den medlemsstat der foretaket ligger,
b) dersom arbeidstakeren som er utsendt til en medlemsstat, stilles til rådighet for et foretak som
ligger i en annen medlemsstat,
c) dersom arbeidstakeren rekrutteres i en medlemsstat for å bli sendt ut av et foretak som ligger i en
annen medlemsstat, til et foretak i en tredje medlemsstat.
5. a) Den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning vedkommende fortsatt skal være
omfattet av i henhold til ovennevnte artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i de tilfeller som er nevnt
i denne beslutning, skal på behørig vis underrette den berørte arbeidsgiver og arbeidstaker om
hvilke vilkår som må oppfylles for at den utsendte arbeidstakeren fortsatt kan være omfattet av
denne medlemsstatens lovgivning. Arbeidsgiveren skal dermed underrettes om muligheten for
kontroll i hele utsendingsperioden for å kunne fastslå at utsendingen ikke er avsluttet. Kontrollene
kan særlig gjelde innbetaling av avgifter og opprettholdelse av den direkte tilknytningen.
Den kompetente institusjon i etableringsstaten, hvis lovgivning den selvstendig næringsdrivende
fortsatt skal være omfattet av i henhold til ovennevnte artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 2, skal
på behørig vis underrette den selvstendig næringsdrivende om hvilke vilkår som må oppfylles for
at vedkommende fortsatt kan være omfattet av denne medlemsstatens lovgivning. Den selvstendig
næringsdrivende skal dermed underrettes om muligheten for kontroll i hele den perioden
vedkommende utøver midlertidig virksomhet i virksomhetsstaten, for å kunne fastslå at vilkårene
for utøvelsen av virksomheten ikke er endret. Kontrollene kan særlig gjelde innbetaling av avgifter
og opprettholdelse av den infrastruktur som er nødvendig for å utøve virksomheten i
etableringsstaten.
b) Den utsendte arbeidstakeren og vedkommendes arbeidsgiver skal videre underrette den
kompetente institusjon i utsendingsstaten om alle endringer som finner sted i utsendingsperioden,
særlig
— dersom den utsendingen som det er blitt anmodet om, eller den forlengelsen av en utsending
som det er blitt anmodet om, ikke har funnet sted,
— dersom virksomheten avbrytes i andre tilfeller enn det som er nevnt i nr. 3 bokstav c) i denne
beslutning,
— dersom den utsendte arbeidstakeren av sin arbeidsgiver er blitt overført til et annet foretak i
utsendingsstaten, særlig i tilfelle fusjon eller overdragelse av et foretak.
c) Den kompetente institusjon i utsendingsstaten skal eventuelt på anmodning skaffe institusjonen i
arbeidsstaten de opplysningene som er nevnt i bokstav b) i dette nummer.
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d) De kompetente institusjoner i utsendingsstaten og i arbeidsstaten skal samarbeide om å utføre
ovennevnte kontroller og dersom det oppstår tvil om anvendelsen av artikkel 14 nr. 1 bokstav a)
eller b), artikkel 14a nr. 1 eller artikkel 14b nr. 1 eller 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71.
6. Blankett E 101 skal helst utstedes før begynnelsen av det aktuelle tidsrommet; den kan imidlertid
utstedes i løpet av eller etter utløpet av tidsrommet og kan da ha tilbakevirkende kraft.
7. Forpliktelsen til samarbeid nevnt i nr. 5 bokstav d) i denne beslutning krever også:
a) at den kompetente institusjon i utsendingsstaten foretar en riktig vurdering av de faktiske forhold
som er relevante for anvendelsen av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2
i forordning (EØF) nr. 1408/71 samt artikkel 11 og 11a i forordning (EØF) nr. 574/72, og dermed
garanterer at opplysningene i blankett E 101 er fullstendige,
b) at den kompetente institusjon i arbeidsstaten og i alle andre medlemsstater anser seg bundet av
blankett E 101 så lenge den ikke er tilbakekalt eller erklært ugyldig av den kompetente institusjon
i utsendingsstaten,
c) at den kompetente institusjon i utsendingsstaten revurderer om blanketten er utstedt på riktig
grunnlag og om nødvendig tilbakekaller attesten dersom institusjonen i arbeidsstaten uttrykker tvil
med hensyn til riktigheten av de faktiske forhold som ligger til grunn for blanketten.
8. Trygdeinstitusjonene skal vurdere og kontrollere de tilfeller som omfattes av artikkel 14 nr. 1, artikkel
14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og gi de berørte foretakene og
arbeidstakerne alle relevante garantier for at adgangen til å yte tjenester samt fri bevegelighet for
arbeidstakere ikke hindres. Kriteriene som anvendes for å vurdere om et foretak vanligvis utøver
virksomhet av betydelig omfang på en medlemsstats territorium, om det foreligger en direkte
tilknytning mellom foretaket og arbeidstakeren eller om en selvstendig næringsdrivende opprettholder
den infrastruktur som er nødvendig for å utøve sin virksomhet i en medlemsstat, skal defineres
objektivt, gjøres kjent for de berørte parter og i alle tilfeller anvendes likt i identiske eller tilsvarende
situasjoner.
9. Dersom de kompetente institusjoner ikke blir enige, kan de gjennom sin regjeringsrepresentant
framlegge for Den administrative kommisjon et notat som skal behandles på det første møtet etter den
20. dag etter at notatet er framlagt, med sikte på å oppnå enighet om hvilken lovgivning som skal få
anvendelse i saken.
10. Den administrative kommisjon skal fremme samarbeid mellom de kompetente myndigheter i
medlemsstatene med sikte på gjennomføringen av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b
nr. 1 og 2, og skal forenkle oppfølgingen og utvekslingen av opplysninger, erfaringer og god praksis
når det gjelder å fastsette og justere vurderingskriterier for både foretakenes og arbeidstakernes
situasjon, og i forbindelse med kontrolltiltak. For dette formål skal den trinnvis utarbeide regler for
god praksis til bruk for forvaltningsmyndigheter, foretak og arbeidstakere i forbindelse med utsending
av arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som utøver midlertidig virksomhet utenfor
etableringsstaten.
11. Denne beslutning, som erstatter beslutning nr. 162 av 31. mai 1996, får anvendelse fra den første dag
i måneden etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Jean-Claude FILLON
President for Den administrative kommisjon
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BESLUTNING nr. 182

Nr. 6/145

2003/EØS/6/20

av 13. desember 2000
om fastsettelse av en felles ramme for innhenting av opplysninger om avgjørelse av
pensjonskrav(*)
(2001/655/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR —
under henvisning til artikkel 81 bokstav d) i forordning (EØF) nr. 1408/71, som pålegger Den
administrative kommisjon å fremme og utvikle samarbeidet mellom medlemsstatene ved å modernisere
framgangsmåtene for utveksling av opplysninger, særlig ved å tilpasse informasjonsstrømmen mellom
institusjonene til telematikkutveksling, samtidig som det tas hensyn til utviklingen innenfor
databehandling i hver medlemsstat. Moderniseringen har særlig som mål å påskynde tildelingen av ytelser,
under henvisning til artikkel 117 i forordning (EØF) nr. 574/72 der det er fastsatt at Den administrative
kommisjon, på grunnlag av undersøkelser og forslag fra Den tekniske komité, skal tilpasse blankettene for
attester, bekreftelser, erklæringer, krav og andre dokumenter samt de metoder og framgangsmåter for
dataoverføring som er fastsatt for anvendelse av forordningen og gjennomføringsforordningen, til nye
databehandlingsmetoder, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

For å bistå Den administrative kommisjon i vurderingen av i hvilken grad arbeidet til Den tekniske
komité bidrar til å påskynde tildelingen av ytelser, er det hensiktsmessig å gi visse grunnleggende
kvantifiserte og kvalitative opplysninger.

2)

Ulikhetene mellom de tilgjengelige opplysningene i de ulike medlemsstatene gjør det vanskelig å
foreta sammenligninger, og innhenting av statistiske opplysninger bør ikke være en tung og
unødvendig byrde for medlemsstatene.

3)

Målet er derfor å innhente de viktigste grunnleggende opplysningene om behandlingen og
avgjørelsen av alderspensjonskrav for å bedre kunnskapen om situasjonen i hver enkelt medlemsstat,
særlig for å finne de største flaskehalsene i den enkelte medlemsstats systemer og framgangsmåter,
å utveksle opplysninger om god praksis og utvikle ideer om hvordan behandlingstiden kan reduseres
samt å fastsette tydelige referansepunkter som gir medlemsstatene et grunnlag for å måle sine egne
prestasjoner.

4)

Det er derfor hensiktsmessig å fastsette en vid felles ramme for innhenting av opplysninger om
avgjørelse av pensjonskrav, og for dette formål bør kompetente myndigheter fastsette detaljerte
retningslinjer for de nasjonale institusjoner —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Medlemsstatenes kompetente institusjoner (eller utpekte kompetente institusjoner, dersom det finnes
flere kompetente institusjoner i en medlemsstat) bør treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
opplysningene nevnt i nr. 6 kan innhentes og oversendes.
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 230 av 28.8.2001, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2002 av
31. mai 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av
5.9.2002, s. 11.
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2. Disse opplysningene skal i mai og november hvert år oversendes til Den tekniske komité omhandlet i
artikkel 117 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 574/72.
3. Den tekniske komités sekretariat skal være ansvarlig for å samordne innhentingen av disse
opplysningene som, etter Den tekniske komités godkjenning, vedlegges den framdriftsrapport som
Den tekniske komité skal framlegge for Den administrative kommisjon to ganger i året.
4. De innhentede opplysningene skal, i det minste i første omgang, gjelde bare alderspensjoner der
personen som fremmer krav om pensjon, er bosatt i en annen medlemsstat, og skal omfatte følgende:
a) reaksjonstiden for den behandlende institusjon i bostedsstaten (den tid det tar for den
behandlende institusjon å underrette den kompetente institusjon om at det er fremmet et krav om
pensjon overfor sistnevnte). I denne beslutning menes med «behandlende institusjon» den
institusjon i bostedsstaten til personen som fremmer krav om pensjon, som er ansvarlig for å fylle
ut blankett E 202, mens det med «kompetent institusjon» menes den institusjon i en medlemsstat
som mottar den utfylte blanketten E 202, og som deretter er ansvarlig for å behandle kravet i
samsvar med dette,
b) behandlingstiden ved den kompetente institusjon (den tid det tar for den kompetente institusjon
å treffe en endelig avgjørelse),
c) samlet behandlingstid i de to berørte medlemsstatene(1) (den tid personen som fremmer krav
om pensjon, må vente før den endelige avgjørelsen treffes, regnet fra den dato kravet første gang
ble framlagt for den behandlende institusjon).
5. For at de innhentede opplysningene skal kunne tas med i de to framdriftsrapportene som Den tekniske
komité skal oversende Den administrative kommisjon i juni og desember hvert år, vil det være
hensiktsmessig at opplysningene oversendes i mai og november. Referanseperioden kan omfatte de
foregående seks måneder, det vil si at opplysningene som oversendes i mai, omfatter månedene
november til april, og at opplysningene som oversendes i november, omfatter månedene mai til
oktober.
6. De innhentede opplysningene skal omfatte følgende:
a) den gjennomsnittlige, korteste og lengste tiden i løpet av de foregående seks månedene før den
behandlende institusjon har oversendt alderspensjonskrav til den kompetente institusjon,
b) den gjennomsnittlige, korteste og lengste tiden i løpet av de foregående seks månedene før den
kompetente institusjon treffer en endelig avgjørelse om alderspensjon når personen som fremmer
kravet, er bosatt i en annen medlemsstat,
c) en kort kommentar fra den kompetente institusjon for å sette opplysningene i riktig sammenheng
og for å forklare hvilke faktorer som har påvirket avgjørelsen i forbindelse med den korteste og
den lengste behandlingstiden,
d) en kort forklaring fra den kompetente institusjon av metoden som er brukt, om det er brukt utvalg
eller ikke, utvalgets størrelse, tidsrommet, antall behandlede saker osv.
7. Innhentingen av opplysninger skal om mulig begynne i januar 2001 slik at Den tekniske komité kan
få oversendt opplysninger første gang i mai 2001.
8. Hver enkelt medlemsstat vil framlegge sine opplysninger for Den tekniske komité med sikte på å
fremme utveksling av erfaringer og spre god praksis.
9. Systemet for innhenting og bruk av opplysninger skal gjennomgås ved slutten av hvert år og ved
behov skal det framlegges forslag til forbedringer.
10. Denne beslutning skal kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Den får anvendelse fra 1.
januar 2001 i et tidsrom på fem år og skal deretter revideres.

President for Den administrative kommisjon
Jean-Claude FILLON

(1)

Den tyske delegasjonen er av den oppfatning at samlet behandlingstid er avgjørende og ber om at medlemsstatene oppgir denne i
forholdet til Tyskland.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/96/EF

Nr. 6/147

2003/EØS/6/21

av 4. desember 2001
om fastsettelse av harmoniserte krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing
av bulkskip(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

overholdelse av det. I resolusjonen oppfordret IMO
dessuten de regjeringer som har terminaler for lasting og
lossing av faste bulklaster på sitt territorium, til å treffe
lovgivningsmessige tiltak slik at noen nøkkelprinsipper
som er nødvendige for gjennomføringen av dette
regelverket, kan håndheves.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),
5)

Virkningen av laste- og losseoperasjoner for
bulkskipenes sikkerhet har konsekvenser på tvers av
landegrensene i og med at bulkfart med tørrlast er av
verdensomspennende karakter. Utvikling av tiltak for å
hindre havarier med bulkskip på grunn av dårlig laste- og
lossepraksis foretas derfor best på fellesskapsplan ved at
det fastsettes harmoniserte krav og framgangsmåter med
sikte på å gjennomføre IMO-rekommandasjonene som er
nedfelt i resolusjon A.864(20) og BLU-regelverket.

6)

I lys av nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 er
et direktiv i dette tilfellet det rette fellesskapsdokumentet,
da det gir en ramme for en ensartet og obligatorisk
anvendelse av kravene og framgangsmåtene for sikker
lasting og lossing av bulkskip i medlemsstatene, samtidig
som hver medlemsstat fritt kan velge de
gjennomføringsmetoder som best passer dens nasjonale
system. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet går
dette direktiv ikke utover det som er nødvendig for å nå
de fastsatte mål.

7)

Sikkerheten for bulkskip og deres besetninger kan styrkes
ved å redusere risikoen for dårlig utførelse av laste- og
losseoperasjoner ved terminaler for tørrlast i bulk. Dette
kan oppnås ved å fastsette harmoniserte framgangsmåter
for samarbeid og kommunikasjon mellom skip og
terminal og ved å fastsette egnethetskriterier for skip og
terminaler.

8)

For å styrke sikkerheten for bulkskip og unngå
konkurransevridning
bør
de
harmoniserte
framgangsmåtene og egnethetskriteriene få anvendelse
på alle bulkskip, uansett hvilket flagg de fører, og på alle
terminaler i Fellesskapet der slike skip under normale
omstendigheter har anløp for å laste eller losse faste
bulklaster.

etter samråd med Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

På bakgrunn av det store antall skipsulykker med
bulkskip og det tap av menneskeliv som følger av dette,
bør det treffes ytterligere tiltak for å styrke sikkerheten i
sjøtransporten innenfor rammen av den felles
transportpolitikken.

2)

Undersøkelser av årsakene til bulkskipsulykker tyder på
at uriktig utført lasting og lossing av faste bulklaster kan
bidra til at bulkskip havarerer, enten ved at skipets
konstruksjon overbelastes, eller på grunn av mekanisk
skade på konstruksjonselementene i lasterommene.
Bulkskipenes sikkerhet kan styrkes ved at det treffes
tiltak med sikte på å redusere risikoen for
konstruksjonsskader og havarier på grunn av dårlig utført
lasting og lossing.

3)

På internasjonalt plan har Den internasjonale
sjøfartsorganisasjon (IMO) gjennom en rekke
resolusjoner i sin forsamling vedtatt rekommandasjoner
om sikkerhet for bulkskip som tar opp spørsmål angående
forholdet mellom skip og havn generelt og laste- og
losseoperasjoner spesielt.

4)

Ved resolusjon A.862(20) har IMO vedtatt et regelverk
for sikker lasting og lossing av bulkskip («BLUregelverket»), og oppfordret de regjeringer som har
undertegnet avtalen, til å gjennomføre regelverket snarest
mulig og til å underrette IMO om enhver manglende

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 13 av 16.1.2002, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 12.
(1) EFT C 311 E av 31.10.2000, s. 240 og EFT C 180 E av 26.6.2001, s. 273.
(2) EFT C 14 av 16.1.2001, s. 37.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. februar 2001 (EFT C 276 av 1.10.2001, s.
38), Rådets felles holdning av 27. juni 2001 (ennå ikke kunngjort i EFT) og
europaparlamentsbeslutning av 25. oktober 2001 (ennå ikke kunngjort i
EFT).

NORSK utgave

Nr. 6/148

9)

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

sikkerhetshensyn i tilfelle av uenighet mellom
skipsføreren og terminalrepresentanten angående
anvendelsen av disse framgangsmåtene. Vedkommende
myndigheters inngrep av sikkerhetshensyn bør ikke
avhenge av kommersielle interesser knyttet til
terminalen.

Bulkskip som anløper terminaler for lasting eller lossing
av faste bulklaster, bør være egnet til dette formålet.
Likeledes bør også terminalene være egnet til å motta og
laste eller losse anløpende bulkskip. Med henblikk på
dette er det fastsatt egnethetskriterier i BLU-regelverket.

10) For å styrke samarbeidet og kommunikasjonen med
skipsføreren i spørsmål som angår lasting og lossing av
faste bulklaster, bør terminalene utpeke en
terminalrepresentant som skal ha ansvaret for slike
operasjoner
ved
terminalen
og
stille
informasjonshåndbøker som angir terminalens og
havnens krav, til rådighet for skipsførerne. Det er fastsatt
bestemmelser med henblikk på dette i BLU-regelverket.

11) Utvikling, gjennomføring og opprettholdelse av et
kvalitetsstyringssystem ved terminalene ville sikre at
framgangsmåtene for samarbeid og kommunikasjon og
selve laste- og losseoperasjonene ved terminalene ble
planlagt og utført i samsvar med en harmonisert ramme
som er internasjonalt anerkjent og kan revideres. Med
henblikk på denne internasjonale anerkjennelsen bør
kvalitetsstyringssystemet være forenlig med Den
internasjonale
standardiseringsorganisasjons
standardserie ISO 9000. For å la nye terminaler få
tilstrekkelig tid til å oppnå relevant sertifisering, er det
viktig å sikre at de kan få en midlertidig driftstillatelse for
et begrenset tidsrom.

12) For å sikre at lasting og lossing blir omhyggelig
forberedt, avtalt og gjennomført på en slik måte at skipets
eller besetningens sikkerhet ikke settes i fare, bør
skipsførerens og terminalens ansvarsområder fastsettes.
Med henblikk på dette er det fastsatt relevante
bestemmelser i Den internasjonale konvensjon om
sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974 (SOLASkonvensjonen av 1974), IMO-resolusjon A.862(20) og
BLU-regelverket.
For
samme
formål
kan
framgangsmåtene for forberedelse av, avtale om og
gjennomføring av lasting eller lossing baseres på
bestemmelsene i disse internasjonale dokumentene.

13) Fordi Fellesskapet har en generell interesse av å holde
skip som ikke oppfyller standardene, borte fra sine
havner, bør terminalrepresentanten melde fra om
åpenbare mangler om bord på bulkskip som vil kunne
skape fare for sikkerheten under lasting eller lossing.

14) Det er nødvendig at vedkommende myndigheter i
medlemsstatene hindrer eller stanser laste- eller
losseoperasjoner når de har klare indikasjoner på at
skipets eller besetningens sikkerhet settes i fare ved disse
operasjonene. Myndighetene bør også gripe inn av
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15) Det bør fastsettes framgangsmåter for melding av skade
på skip som oppstår under lasting eller lossing, til de rette
organer,
for
eksempel
de
relevante
klassifikasjonsselskapene, og for reparasjon av slik skade
der dette er nødvendig. Dersom skaden kan svekke
skipets sikkerhet eller sjødyktighet, bør beslutningen om
hvor nødvendige reparasjonene er og i hvilken grad de
haster, treffes av havnestatskontrollmyndighetene i
samråd med flaggstatens myndighet. På grunn av den
tekniske sakkyndighet som trengs for å treffe en slik
beslutning, bør myndighetene ha rett til å la en godkjent
organisasjon inspisere skaden og gi dem råd om behovet
for reparasjoner.
16) Håndhevelsen av dette direktiv bør styrkes ved effektive
framgangsmåter for kontroll og overvåking i
medlemsstatene. Utarbeiding av rapporter om resultatene
av denne overvåkingen vil gi verdifull informasjon om
effektiviteten ved de harmoniserte kravene og
framgangsmåtene fastsatt i dette direktiv.
17) I IMO-resolusjon A.797(19) av 23. november 1995 om
sikkerhet for skip som fører faste bulklaster anmodes
havnestatmyndighetene om å framlegge en bekreftelse av
at laste- og losseterminaler for faste bulklaster er i
samsvar med IMOs regler og rekommandasjoner om
samarbeid mellom skip og land. Melding til IMO om
vedtakelsen av dette direktiv vil være en hensiktsmessig
reaksjon på denne anmodningen, og gi et tydelig signal til
det internasjonale sjøfartsmiljø om at Fellesskapet er
besluttet på å støtte den innsats som gjøres på
internasjonalt plan for å styrke sikkerheten ved lasting og
lossing av bulkskip.
18) Tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(1).
19) Det bør være mulig å endre visse bestemmelser i dette
direktiv i samsvar med disse reglene for å bringe
bestemmelsene i samsvar med internasjonale dokumenter
og fellesskapsdokumenter som vedtas, endres eller trer i
kraft etter ikrafttredelsen av dette direktiv, og for å
gjennomføre framgangsmåtene fastsatt i dette direktiv,
uten å utvide dets virkeområde.
(1)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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20) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(1) og de tilhørende
relevante særdirektiver får anvendelse på arbeid i
forbindelse med lasting og lossing av bulkskip —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Formål

2) «SOLAS-konvensjonen av 1974», Den internasjonale
konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med
protokoller og endringer, slik den gjelder per 4. desember
2001,

3) «BLU-regelverket », regelverket for sikker lasting og
lossing av bulkskip, inntatt i vedlegget til IMO-resolusjon
A.862(20) av 27. november 1997, slik det foreligger per 4.
desember 2001,

4) «bulkskip», bulkskip som definert i regel IX/1.6 i SOLASkonvensjonen av 1974 og fortolket i resolusjon 6 fra
SOLAS-konferansen av 1997, dvs.:
— et skip konstruert med ett dekk, toppvingtanker og
hoppertanker i lasterommene, og som er beregnet
hovedsakelig på å føre tørrlast i bulk, eller

Formålet med dette direktiv er å styrke sikkerheten for
bulkskip som anløper terminaler i medlemsstatene for å laste
eller losse faste bulklaster, ved å redusere risikoen for store
belastninger og fysisk skade på skipets konstruksjon under
lasting eller lossing gjennom å fastsette:

— et malmskip, dvs. et sjøgående skip med ett dekk og
med to langskipsskott og dobbelt bunn i hele
lasteområdet, beregnet på å føre malmlast bare i
midtrommene, eller

1) harmoniserte egnethetskriterier for disse skipene og
terminalene, og

— et kombinasjonsskip som definert i regel II-2/3.27 i
SOLAS-konvensjonen av 1974,

2) harmoniserte framgangsmåter for samarbeid og
kommunikasjon mellom disse skipene og terminalene.
Artikkel 2
Virkeområde
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5) «tørrlast i bulk» eller «fast bulklast», fast bulklast som
definert i regel XII/1.4 i SOLAS-konvensjonen av 1974,
unntatt korn,

Dette direktiv får anvendelse på:
1) alle bulkskip, uansett flagg, som anløper en terminal for
lasting eller lossing av faste bulklaster, og
2) alle terminaler i medlemsstatene som anløpes av bulkskip
som omfattes av dette direktivs virkeområde.
Uten at bestemmelsene i regel VI/7 i SOLAS-konvensjonen av
1974 berøres, får dette direktiv ikke anvendelse på anlegg som
bare under helt ekstraordinære omstendigheter brukes til
lasting og lossing av tørrlast i bulk inn i eller ut av bulkskip, og
får ikke anvendelse i tilfeller der lastingen eller lossingen
utføres bare med utstyret om bord på det aktuelle bulkskipet.
Artikkel 3

6) «korn», korn som definert i regel VI/8.2 i SOLASkonvensjonen av 1974,
7) «terminal», ethvert fast, flytende eller flyttbart anlegg som
er utstyrt og brukes til lasting eller lossing av tørrlast i bulk
inn i eller ut av bulkskip,
8) «terminaloperatør», eieren av en terminal, eller en
organisasjon eller person som av eieren er overdratt
ansvaret for laste- eller losseoperasjoner som utføres ved
terminalen for et bestemt bulkskip,
9) «terminalrepresentant», en person som er utpekt av
terminaloperatøren og har det overordnede ansvar for
forberedelse, gjennomføring og fullføring av laste- eller
losseoperasjoner som utføres av terminalen for et bestemt
bulkskip, samt myndighet til å kontrollere operasjonene,

Definisjoner
I dette direktiv menes med:
1) «internasjonale konvensjoner», konvensjonene nevnt i
artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 95/21/EF(2) slik de gjelder per
4. desember 2001,
(1)
(2)

EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
Rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni 1995 om håndheving av internasjonale
standarder for sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår
om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann
under medlemsstatenes jurisdiksjon (havnestatskontroll) (EFT L 157 av
7.7.1995, s. 1). Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 1999/97/EF
(EFT L 331 av 23.12.1999, s. 67).

10) «skipsfører», den person som har kommandoen over et
bulkskip, eller en skipsoffiser som skipsføreren har utpekt
til å forestå laste- eller losseoperasjoner,
11) «godkjent organisasjon», en organisasjon som er godkjent
i samsvar med artikkel 4 i rådsdirektiv 94/57/EF(3),

(3)

Rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 1994 om felles regler og
standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for
sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse (EFT L 319 av
12.12.1994, s. 20). Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv 97/58/EF
(EFT L 274 av 7.10.1997, s. 8).
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12) «flaggstatens myndighet», vedkommende myndigheter i
den stat hvis flagg bulkskipet har rett til å føre,
13) «havnestatskontrollmyndighet», vedkommende myndighet
i en medlemsstat med myndighet til å anvende
kontrollbestemmelsene i direktiv 95/21/EF,
14) «vedkommende myndighet», en nasjonal, regional eller
lokal offentlig myndighet i en medlemsstat, med
myndighet i henhold til nasjonal lovgivning til å
gjennomføre og håndheve kravene i dette direktiv,

4) at et kvalitetsstyringssystem er utviklet og innført og
opprettholdes. Et slikt kvalitetsstyringssystem skal være
sertifisert i samsvar med standardene ISO 9001:2000 eller
tilsvarende standard som minst omfatter alle sider ved ISO
9001:2000, og skal revideres i samsvar med retningslinjene
i ISO 10011:1991 eller tilsvarende standard som omfatter
alle sider ved ISO 10011:1991. Direktiv 98/34/EF(1) skal
overholdes når det gjelder de nevnte tilsvarende
standardene.
Det skal gis en overgangsperiode på tre år fra dette
direktivs
ikrafttredelse
for
å
opprette
kvalitetsstyringssystemet, og ytterligere ett år for å oppnå
sertifisering av systemet.

15) «opplysninger om lasten», de opplysningene om lasten
som kreves etter regel VI/2 i SOLAS-konvensjonen av
1974,
16) «lastings- eller lossingsplan», en plan som omhandlet i
regel VI/7.3 i SOLAS-konvensjonen av 1974, og som har
det format som er oppført i tillegg 2 til BLU-regelverket,
17) «felles sikkerhetsjekkliste for skip og land », sjekklisten
som er nevnt i avsnitt 4 i BLU-regelverket og som har det
format som er oppført i tillegg 3 til BLU-regelverket,
18) «erklæring om den faste bulklastens tetthet», de
opplysningene om lastens tetthet som skal gis i henhold til
regel XII/10 i SOLAS-konvensjonen av 1974.
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Artikkel 6
Midlertidig tillatelse
Som unntak fra kravene i artikkel 5 nr. 4 kan vedkommende
myndighet utstede en midlertidig driftstillatelse, gyldig i høyst
12 måneder, for nyetablerte terminaler. Terminalen må likevel
vise at den har til hensikt å innføre et kvalitetsstyringssystem
som er i samsvar med standarden ISO 9001:2000 eller en
tilsvarende standard, som fastsatt i artikkel 5 nr. 4.

Artikkel 4
Krav til bulkskips driftsmessige egnethet

Artikkel 7
Skipsførernes og terminalrepresentantenes ansvar

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å
sikre at terminaloperatørene forvisser seg om bulkskipenes
driftsmessige egnethet til lasting eller lossing av faste
bulklaster, ved å kontrollere om bestemmelsene i vedlegg I
overholdes.

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre at følgende prinsipper angående skipsførernes og
terminalrepresentantenes ansvar overholdes og anvendes:

1) Skipsførerens ansvar:
Artikkel 5

a) skipsføreren skal til enhver tid være ansvarlig for
sikker lasting og lossing av det bulkskipet han har
kommandoen på,

Krav til terminalenes egnethet

b) skipsføreren skal i tilstrekkelig tid før skipets
beregnede ankomst til terminalen gi terminalen de
opplysninger som er oppført i vedlegg III,

Medlemsstatene skal forvisse seg om at terminaloperatørene
med hensyn til terminaler de har ansvaret for i henhold til dette
direktiv, påser

c) før en fast bulklast lastes, skal skipsføreren påse at han
har mottatt de opplysningene om lasten som kreves
etter regel VI/2.2 i SOLAS-konvensjonen av 1974, og
om nødvendig en erklæring om den nevnte faste
bulklastens tetthet. Disse opplysningene skal finnes på
lasterklæringsskjemaet som det er gjengitt en modell
for i tillegg 5 til BLU-regelverket,

1) at terminalene er i samsvar med bestemmelsene i vedlegg
II,
2) at det er utpekt terminalrepresentant(er),
3) at det er utarbeidet informasjonshåndbøker med
terminalens egne krav og vedkommende myndigheters
krav, samt de opplysninger om havnen og terminalen som
er oppført i tillegg 1 nr. 1.2 i BLU-regelverket, og at disse
håndbøkene er tilgjengelige for førerne av bulkskip som
har anløp ved terminalen for lasting eller lossing av faste
bulklaster, og

d) før igangsetting av og under lasting eller lossing skal
skipsføreren utføre pliktene oppført i vedlegg IV.
(1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler for
informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37). Direktivet
endret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).
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2) Terminalrepresentantens ansvar:
a) ved mottak av skipets første melding om beregnet
ankomsttid skal terminalrepresentanten gi skipsføreren
opplysningene nevnt i vedlegg V,
b) terminalrepresentanten skal forvisse seg om at
skipsføreren er underrettet så tidlig som mulig om
opplysningene som står på lasterklæringsskjemaet,
c) terminalrepresentanten skal uten opphold underrette
skipsføreren og havnestatskontrollmyndigheten om
åpenbare mangler som han har konstatert om bord på
et bulkskip og som vil kunne true sikkerheten under
lasting eller lossing av faste bulklaster,
d) før igangsetting av og under lasting eller lossing skal
terminalrepresentanten utføre pliktene oppført i
vedlegg VI.

Nr. 6/151

4) Skipsføreren og terminalrepresentanten skal utføre lasteeller losseoperasjonene i samsvar med den avtalte planen.
Terminalrepresentanten skal være ansvarlig for lasting
eller lossing av den faste bulklasten med hensyn til
lasterommenes rekkefølge og laste- eller lossemengde og hastighet angitt i planen. Han skal ikke avvike fra den
avtalte lastings- eller lossingsplanen uten etter forutgående
samråd med og skriftlig samtykke fra skipsføreren.
5) Når lastingen eller lossingen er avsluttet, skal skipsføreren
og terminalrepresentanten skriftlig erklære at lastingen
eller lossingen er utført i samsvar med lastings- eller
lossingsplanen, herunder eventuelle avtalte endringer. Når
det gjelder lossing, skal denne skriftlige erklæringen være
ledsaget av et dokument som bekrefter at lasterommene er
tømt og rengjort i samsvar med skipsførerens krav, og angi
eventuell skade som er påført skipet og eventuelle
reparasjoner som er utført.

Artikkel 9
Artikkel 8
Vedkommende myndigheters rolle
Framgangsmåter mellom bulkskip og terminal

Medlemsstatene skal påse at følgende framgangsmåter
benyttes med hensyn til lasting eller lossing av bulkskip med
faste bulklaster.
1) Før faste bulklaster lastes eller losses, skal skipsføreren
avtale
en
lastingseller
lossingsplan
med
terminalrepresentanten i samsvar med bestemmelsene i
regel VI/7.3 i SOLAS-konvensjonen av 1974. Lastingseller lossingsplanen skal utarbeides i samsvar med
modellen i tillegg 2 til BLU-regelverket, den skal
inneholde IMO-nummeret til det aktuelle bulkskipet, og
skipsføreren og terminalrepresentanten skal bekrefte at de
er enige om planen ved å undertegne den.
Enhver endring av planen som ifølge en av partene kan
påvirke fartøyets eller besetningens sikkerhet, skal
utarbeides, godtas og avtales av begge parter i form av en
revidert plan.
Den avtalte lastings- eller lossingsplanen og alle
etterfølgende avtalte revisjoner skal oppbevares på skipet
og ved terminalen i et tidsrom på seks måneder slik at
vedkommende myndighet kan foreta enhver verifisering
som måtte være nødvendig.
2) Før lasting eller lossing igangsettes, skal den felles
sikkerhetsjekklisten for skip og land fylles ut og
undertegnes av skipsføreren og terminalrepresentanten i
fellesskap i samsvar med retningslinjene i tillegg 4 til
BLU-regelverket.
3) Effektiv kommunikasjon mellom skipet og terminalen skal
opprettes og hele tiden opprettholdes for å gjøre det mulig
å besvare anmodninger om opplysninger om laste- eller
losseprosessen og for å sikre rask reaksjon dersom
skipsføreren eller terminalrepresentanten gir ordre om å
stanse laste- eller losseoperasjonene.

1. Med forbehold for skipsførerens rettigheter og plikter
etter regel VI/7.7 i SOLAS-konvensjonen av 1974 skal
medlemsstatene påse at deres vedkommende myndigheter
hindrer eller stanser lasting eller lossing av faste bulklaster når
de har klare indikasjoner på at skipets eller besetningens
sikkerhet vil kunne settes i fare ved slike operasjoner.
2. I tilfeller der vedkommende myndighet underrettes om
uenighet mellom skipsføreren og terminalrepresentanten
angående anvendelsen av framgangsmåtene fastsatt i artikkel
8, skal vedkommende myndighet gripe inn når dette er påkrevd
av hensyn til sikkerheten og/eller havmiljøet.

Artikkel 10
Reparasjon av skade som oppstår ved lasting eller lossing
1. Dersom det oppstår skade på skipets konstruksjon eller
utstyr under lasting eller lossing, skal skaden meldes til
terminalrepresentanten og skipsføreren og om nødvendig
repareres.
2. Dersom skaden vil kunne svekke skrogets konstruksjon
eller vanntetthet eller skipets vesentlige tekniske systemer, skal
flaggstatens myndighet eller en organisasjon som er godkjent
av
den
og
opptrer
på
dens
vegne
samt
havnestatskontrollmyndigheten
underrettes
av
terminalrepresentanten og/eller skipsføreren. Beslutningen om
hvorvidt det er nødvendig med umiddelbar reparasjon eller om
den kan utsettes, skal treffes av havnestatkontrollmyndigheten
under hensyn til eventuell uttalelse fra flaggstatens myndighet
eller organisasjonen som er godkjent av den og opptrer på dens
vegne og til skipsførerens mening. Dersom det anses
nødvendig med umiddelbar reparasjon, skal den utføres til
skipsførerens og vedkommende myndighets tilfredshet før
skipet forlater havnen.
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3. Med hensyn til beslutningen nevnt i nr. 2 kan en
havnestatkontrollmyndighet la en godkjent organisasjon foreta
inspeksjon av skaden og gi råd om behovet for å foreta
reparasjon eller om den kan utsettes.
4. Denne artikkel får anvendelse uten at direktiv 95/21/EF
berøres.

Artikkel 11

30.1.2003

Artikkel 14

Forskriftskomité

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved
artikkel 12 nr. 1 i rådsdirektiv 93/75/EØF(1), heretter kalt
«komiteen».
2. I tilfeller der det vises til dette nummer, får artikkel 5 og
7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, under hensyn til
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Overvåking og rapportering
Perioden fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal settes til tre måneder.
1. Medlemsstatene skal jevnlig påse at terminalene
oppfyller kravene i artikkel 5 nr. 1, artikkel 7 nr. 2 og artikkel
8. Framgangsmåten for overvåking skal omfatte
gjennomføring av uanmeldte inspeksjoner under lasting eller
lossing.

3.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 15
I tillegg skal medlemsstatene påse at terminalene oppfyller
kravene i artikkel 5 nr. 4 ved utløpet av perioden fastsatt i
artikkelen, og for nyetablerte terminaler ved utløpet av
perioden fastsatt i artikkel 6.
2. Medlemsstatene skal hvert tredje år oversende
Kommisjonen en rapport om resultatene av disse
overvåkingstiltakene. Rapporten skal også gi en vurdering av
hvor effektive de harmoniserte framgangsmåtene fastsatt i
dette direktiv er når det gjelder samarbeid og kommunikasjon
mellom bulkskip og terminaler. Rapporten skal oversendes
senest 30. april i året etter perioden på tre kalenderår som den
omhandler.

Artikkel 12

Vurdering

Framgangsmåte ved endring

1. Definisjonene i artikkel 3 nr. 1-6 og nr. 15-18,
henvisningene til internasjonale konvensjoner og regelverk og
til IMO-resolusjoner og -rundskriv, henvisninger til ISOstandarder og henvisninger til fellesskapsdokumenter og deres
vedlegg kan endres i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
artikkel 14 nr. 2 for å bringe dem i samsvar med internasjonale
dokumenter og fellesskapsdokumenter som vedtas, endres eller
trer i kraft etter at dette direktiv er vedtatt, forutsatt at
direktivets virkeområde ikke dermed utvides.
2. Framgangsmåten nevnt i artikkel 14 nr. 2 får anvendelse
ved endring av artikkel 8 og vedleggene når formålet er å
gjennomføre framgangsmåtene fastsatt i dette direktiv, og
dersom endring eller oppheving av rapporteringsforpliktelsene
nevnt i artikkel 11 nr. 2 og artikkel 12 endres eller oppheves,
forutsatt at slike bestemmelser ikke utvider dette direktivs
virkeområde.

Kommisjonen
skal
framlegge
en
rapport
for
Europaparlamentet og Rådet om hvordan ordningen fastsatt
ved dette direktiv fungerer, på grunnlag av rapportene fra
medlemsstatene fastsatt i artikkel 11 nr. 2. Denne rapporten
skal også inneholde en vurdering av om det er nødvendig at
medlemsstatene fortsetter å oversende rapportene nevnt i
artikkel 11 nr. 2.

Artikkel 13

Melding til IMO

Rådets formannskap, som opptrer på vegne av
medlemsstatene, og Kommisjonen skal i fellesskap underrette
IMO om vedtakelsen av dette direktiv, og i den forbindelse vise
til nr. 1.7 i vedlegget til IMO-resolusjon A.797(19).

Artikkel 16

Sanksjoner

Medlemsstatene skal vedta den sanksjonsordning som får
anvendelse ved brudd på nasjonale bestemmelser vedtatt i
henhold til dette direktiv, og skal treffe alle tiltak som er
nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte
sanksjonene må være virkningsfulle, stå i forhold til
overtredelsen og virke avskrekkende.
(1)

Rådsdirektiv 93/75/EF av 13. september 1993 om minimumskrav til
fartøyer som har kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner og som
transporterer farlig eller forurensende last (EFT L 247 av 5.10.1993, s. 19).
Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 98/74/EF (EFT L 276 av
13.10.1998, s. 7).
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Artikkel 17

Artikkel 18

Gjennomføring og anvendelse

Ikrafttredelse

1. Medlemsstatene skal innen 5. august 2003 vedta og
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 19

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2004.
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.

Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 4. desember 2001.

For Europaparlamentet

For Rådet

N. FONTAINE

D. REYNDERS

President

Formann
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VEDLEGG I
KRAV ANGÅENDE BULKSKIPS DRIFTSMESSIGE EGNETHET TIL LASTING OG
LOSSING AV FASTE BULKLASTER
(nevnt i artikkel 4)
Bulkskip som anløper terminaler i medlemsstatene for å laste eller losse faste bulklaster, skal kontrolleres med henblikk
på om følgende krav er oppfylt.
1) De skal være utstyrt med lasterom og luker av tilstrekkelig størrelse og slik utformet at den faste bulklasten kan
lastes, stues, trimmes og losses på tilfredsstillende måte.
2) De skal være ha identifikasjonsnumre på lasteromslukene tilsvarende dem som brukes i lastings- eller
lossingsplanen. Disse numrenes plassering, størrelse og farge skal være tydelig, og skal lett kunne identifiseres av
operatøren av terminalens laste- og losseutstyr.
3) Lasteromslukene, åpningssystemene for lukene og sikkerhetsinnretningene skal være i god driftsmessig stand og
brukes bare til det formål de er beregnet for.
4) Varsellys for slagside skal, dersom de finnes, prøves før lasting eller lossing og skal påvises å være i driftsklar
stand.
5) Dersom det er påbudt å ha en godkjent lastmåler om bord, skal dette instrumentet være sertifisert og i stand til å
foreta belastningsberegninger under lasting eller lossing.
6) Framdrifts- og hjelpemaskineri skal være i god driftsmessig stand.
7) Dekksutstyr til bruk ved fortøyning og oppankring skal være driftsklart og i god stand.

_______

VEDLEGG II
KRAV ANGÅENDE TERMINALENES EGNETHET TIL LASTING OG LOSSING AV
FASTE BULKLASTER
(nevnt i artikkel 5 nr. 1)
1) Terminalene skal godta for lasting eller lossing av faste bulklaster bare bulkskip som kan legge til ved laste- eller
losseanlegget på en sikker måte, under hensyn til vanndybden ved kaiplassen, skipets største mål,
fortøyningsinnretninger, fendere, sikker atkomst og eventuelle hindringer for laste- eller losseoperasjonene.
2) Terminalens laste- og losseutstyr skal være behørig sertifisert og vedlikeholdt i samsvar med relevante regler og
standarder, og skal betjenes bare av behørig kvalifisert og om nødvendig sertifisert personell.
3) Terminalens personell skal være opplært i alle sider ved sikker lasting og lossing av bulkskip, i samsvar med den
enkeltes ansvar. Opplæringen skal være beregnet på å gi kjennskap til de generelle farer ved lasting og lossing av
faste bulklaster og den skadevirkningen feilaktig utførte laste- og losseoperasjoner kan ha for skipets sikkerhet.
4) Personale fra terminalen som deltar i laste- og losseoperasjoner, skal være utstyrt med og bruke personlig
verneutstyr og skal ha tilstrekkelige hvileperioder, slik at ulykker på grunn av tretthet unngås.
______
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VEDLEGG III
OPPLYSNINGER SOM SKIPSFØREREN SKAL GI TIL TERMINALEN
(nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav b))
1) Skipets beregnede ankomsttid utenfor havnen, så tidlig som mulig. Denne opplysningen skal ajourføres ved behov.
2) På tidspunktet for første melding om beregnet ankomsttid:
a) navn, kjenningssignal, IMO-nummer, flaggstat og hjemsted,
b) lastings- eller lossingsplan, med angivelse av lastmengde, stuing etter luker, laste- eller losserekkefølge og
hvilken mengde som skal lastes eller losses i hver tømmingsoperasjon,
c) dypgående ved ankomst og planlagt dypgående ved avreise,
d) nødvendig tid for inntak eller fjerning av ballast,
e) skipets største lengde, skipets bredde og lasteområdets lengde fra forre karm på forreste luke til aktre karm på
akterste luke som last skal lastes i eller losses fra,
f)

avstanden fra vannlinjen til luken der lasting eller lossing skal begynne og avstanden fra skipssiden til
lukeåpningen,

g) plasseringen av skipets fallrepstrapp,
h) høyde over vannet,
i)

opplysninger om skipets eventuelle laste- og losseutstyr og dets kapasitet,

j)

antall og type fortøyninger,

k) særskilte anmodninger, f.eks. angående trimming av lasten eller kontinuerlig måling av lastens vanninnhold,
l)

opplysninger om eventuelle nødvendige reparasjoner som kan forsinke anløp eller igangsetting av lasting eller
lossing, eller som kan forsinke skipets avreise når lasting eller lossing er fullført,

m) eventuelle andre opplysninger angående skipet som terminalen måtte be om.

______
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VEDLEGG IV
SKIPSFØRERENS PLIKTER FØR OG UNDER LASTING ELLER LOSSING
(nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav d))
Før og under laste- eller losseoperasjoner skal skipsføreren påse
1) at lasting eller lossing av last og tømming eller inntak av ballastvann utføres under ansvarshavende offisers
kontroll,
2) at fordelingen av last og ballastvann overvåkes under hele laste- eller losseprosessen for å sikre at skipets
konstruksjon ikke overbelastes,
3) at skipet holdes på rett kjøl eller, dersom det er nødvendig med en viss slagside av driftsmessige grunner, at
slagsiden holdes så liten som mulig,
4) at skipet holdes forsvarlig fortøyd, under behørig hensyn til lokale værforhold og værmeldinger,
5) at det finnes et tilstrekkelig antall offiserer og mannskap om bord til å justere fortøyningene eller for enhver normal
situasjon eller nødsituasjon, samtidig som det tas hensyn til besetningens behov for tilstrekkelige hvileperioder for
å unngå tretthet,
6) at terminalrepresentanten gjøres oppmerksom på kravene med hensyn til trimming av lasten, som skal være i
samsvar med framgangsmåtene i IMOs regelverk for sikker transport av fast bulklast,
7) at terminalrepresentanten gjøres oppmerksom på kravene som stilles til skipet med hensyn til harmonisering
mellom tømming og inntak av ballast og laste- eller lossehastigheten og på eventuelle avvik fra planen for fjerning
eller inntak av ballast, eller på eventuelle andre forhold som kan påvirke lastingen eller lossingen,
8) at ballastvannet tømmes med en hastighet som er i samsvar med den avtalte lastingsplanen og ikke fører til
oversvømmelse av kaien eller av nærliggende fartøyer. Dersom det ikke er praktisk mulig for skipet å tømme alt
ballastvannet før trimmingsstadiet i lasteprosessen, skal skipsføreren avtale med terminalrepresentanten de
tidspunktene da lastingen eventuelt må stanses, og varigheten av slik stans,
9) at det er avtalt med terminalrepresentanten hvilke tiltak som skal treffes i tilfelle regn eller annet væromslag dersom
lastens art vil kunne skape en risiko ved slike væromslag,
10) at det ikke utføres noe varmearbeid om bord eller i nærheten av skipet mens det ligger ved kai, med mindre dette
skjer med terminalrepresentantens tillatelse og i samsvar med eventuelle krav fra vedkommende myndighet,
11) at det føres nøye oppsyn med lastingen eller lossingen og med skipet under de siste stadiene av laste- eller
losseprosessen,
12) at terminalrepresentanten varsles umiddelbart dersom laste- eller losseprosessen har forårsaket skade eller en farlig
situasjon, eller vil kunne gjøre det,
13) at terminalrepresentanten underrettes når endelig trimming av skipet må begynne, slik at transportsystemet kan
tømmes,
14) at lossing av babord side avpasses nøyaktig etter lossing av styrbord side i samme rom for å unngå vridning i
skipets konstruksjon,
15) at det ved inntak av ballast i ett eller flere rom tas hensyn til muligheten for utslipp av brennbar damp fra rommene,
og at det treffes forholdsregler før varmearbeid tillates ved siden av eller over disse rommene.
______
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VEDLEGG V
OPPLYSNINGER SOM TERMINALEN SKAL GI SKIPSFØREREN
(nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a))
1) Betegnelsen på kaiplassen der lastingen eller lossingen vil bli utført, og beregnet tid for anløp og gjennomføring
av lastingen eller lossingen(1).
2) Laste- eller losseutstyrets egenskaper, herunder terminalens nominelle laste- eller lossehastighet og antall lastingseller lossingsenheter som skal brukes, samt beregnet tid for hver tømming eller (når det gjelder lossing) beregnet
tid for hvert stadium av lossingen.
3) Karakteristiske trekk ved kaiplassen eller moloen som skipsføreren kan ha behov for å vite om, herunder plassering
av faste og flyttbare hindringer, fendere, pullerter og fortøyningsinnretninger.
4) Minste vanndybde langs kaiplassen og i innseilings- og utseilingskanalene(1).
5) Vanntettheten ved kaiplassen.
6) Største avstand mellom vannlinjen og oversiden av lukedeksler eller -karmer, avhengig av hva som er aktuelt for
laste- eller losseoperasjonen, og største høyde over vannet.
7) Innretninger for landganger og atkomst.
8) Hvilken side av skipet som skal ligge langs kaien.
9) Største tillatte innseilingshastighet mot moloen og tilgang til slepebåter, deres type og slepekraft.
10) Lasterekkefølgen for de forskjellige lastepartiene samt eventuelle andre restriksjoner dersom det ikke er mulig å ta
inn lasten i en hvilken som helst rekkefølge eller i et hvilket som helst rom av hensyn til skipets spesielle behov.
11) Eventuelle egenskaper ved lasten som skal lastes som kan utgjøre en risiko dersom lasten kommer i kontakt med
last eller lastrester om bord.
12) Forhåndsopplysninger om planlagt lasting eller lossing eller om endringer i eksisterende planer for lasting eller
lossing.
13) Angivelse av om terminalens laste- eller losseutstyr er fast eller har begrenset bevegelighet.
14) Nødvendige fortøyninger.
15) Melding om særlige forhold når det gjelder fortøyningen.
16) Eventuelle restriksjoner med hensyn til inntak eller tømming av ballast.
17) Største dypgående ved avgang som er tillatt av vedkommende myndighet.
18) Eventuelle andre opplysninger angående terminalen som skipsføreren måtte be om.

______

(1)

Opplysningene om beregnet tid for ankomst og avgang og om minste vanndybde ved kaiplassen skal ajourføres fortløpende og
oversendes skipsføreren straks melding om beregnet ankomsttid er mottatt. Opplysningene om minste vanndybde i innseilings- og
utseilingskanaler skal gis av terminalen eller eventuelt av vedkommende myndighet.
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VEDLEGG VI
TERMINALREPRESENTANTENS PLIKTER FØR OG UNDER LASTING ELLER LOSSING
(nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav d))
Før og under laste- eller losseoperasjoner skal terminalrepresentanten
1) gi skipsføreren navnene til de medlemmene av terminalpersonalet eller til avskiperens agent som vil ha ansvaret
for laste- eller losseoperasjonen og som skipsføreren vil ha kontakt med, samt framgangsmåtene for å kontakte
disse personene,
2) treffe alle forholdsregler for å unngå skade på skipet forårsaket av laste- eller losseutstyret, og underrette
skipsføreren dersom det oppstår skade,
3) påse at skipet holdes på rett kjøl eller, dersom det er nødvendig med en viss slagside av driftsmessige grunner, at
slagsiden holdes så liten som mulig,
4) påse at lossing av babord side avpasses nøyaktig etter lossing av styrbord side i samme rom for å unngå vridning
i skipets konstruksjon,
5) i tilfelle av last med høy tetthet eller når de enkelte grabblastene er store, varsle skipsføreren om at det kan
forekomme store lokale støtbelastninger på skipets konstruksjon helt til tanktoppen er fullstendig dekket av last,
særlig når lasten kan falle fritt fra stor høyde, og sørge for at det treffes spesielle forholdsregler ved begynnelsen
av lasteoperasjonen i hvert rom,
6) påse at det er enighet mellom skipsføreren og terminalrepresentanten på alle stadier av prosessen og med hensyn
til alle sider ved laste- eller losseoperasjonene, og at skipsføreren underrettes om eventuelle endringer i den avtalte
lastehastigheten og om samlet innlastet vekt etter hver tømming,
7) føre register over vekten og fordelingen av lasten som er lastet eller losset, og påse at vekten i rommene ikke
avviker fra den avtalte lastings- eller lossingsplanen,
8) påse at trimmingen av lasten skjer i samsvar med skipsførerens krav, både ved lasting og lossing,
9) påse at de lastmengder som er nødvendige for å oppnå dypgående og trim ved avgang, er beregnet på en slik måte
at all last som befinner seg på terminalens transportsystemer tømmes, slik at systemene er tomme når lastingen er
fullført. For dette formål skal terminalrepresentanten underrette skipsføreren om den nominelle tonnasjen som
disse transportsystemene tar, og oppgi eventuelle krav til tømming av transportsystemet etter lasting,
10) når det gjelder lossing, gi skipsføreren behørig varsel når det er planlagt å øke eller redusere antall lossingsenheter
og underrette skipsføreren når lossingen anses som avsluttet for hvert enkelt rom,
11) påse at det ikke utføres noe varmearbeid om bord på eller i nærheten av skipet mens det ligger ved kai, med mindre
dette skjer med skipsførerens tillatelse og i samsvar med eventuelle krav fra vedkommende myndighet.
___________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/105/EF

Nr. 6/159

2003/EØS/6/22

av 19. desember 2001
om endring av rådsdirektiv 94/57/EF om felles regler og standarder for organisasjoner
som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den
forbindelse(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

5)

Med hensyn til direktiv 94/57/EF er det særlig viktig å
anvende de endringene i de internasjonale konvensjonene
med protokoller og tilknyttede regelverk av bindende
karakter nevnt i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 94/57/EF
som har trådt i kraft etter at direktivet ble vedtatt, samt de
aktuelle resolusjonene fra Den internasjonale
sjøfartsorganisasjon (IMO).

6)

For å fremme en effektiv gjennomføring av flaggstatenes
forpliktelser i henhold til de internasjonale
konvensjonene vedtok IMOs forsamling 27. november
1997 resolusjon A.847(20) om retningslinjer til hjelp for
flaggstatene i forbindelse med gjennomføring av IMOdokumenter.

7)

Ved resolusjon A.741(18) av 4. november 1993 vedtok
IMO Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring for
drift av skip og hindring av forurensning (ISM-normen),
som ble gjort bindende gjennom det nye kapittel IX i Den
internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv
til sjøs (SOLAS).

8)

For å sikre en ensartet gjennomføring av ISM-normen har
IMO ved resolusjon A.788(19) av 23. november 1995
vedtatt retningslinjer for sjøfartsmyndighetenes
anvendelse av ISM-normen.

9)

For å harmonisere de lovfestede besiktelsene og
inspeksjonene flaggmyndighetene skal foreta i henhold
til de internasjonale konvensjonene, har IMO vedtatt
resolusjon A.746(18) av 4. november 1993 om
retningslinjer for besiktelse i henhold til Det
harmoniserte system for besiktelse og sertifisering.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,
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 251(4), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 13. november
2001, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Sjøsikkerhet og hindring av havforurensning kan
forbedres dersom flaggstatene på en tilfredsstillende måte
obligatorisk gjennomfører de konvensjonene som for
tiden gjelder på dette området på internasjonalt plan.
Ved rådsdirektiv 94/57/EF(5) ble det fastsatt en ordning
med fellesskapsgodkjenning av organisasjoner som i
varierende utstrekning kan gis tillatelse til å inspisere
skip og utstede aktuelle sikkerhetssertifikater på vegne av
medlemsstatene i henhold til de internasjonale
konvensjonene.
Den praktiske gjennomføringen av nevnte direktiv har
vist at enkelte tilpasninger av fellesskapsgodkjenningen
av organisasjoner kunne ha bidratt betydelig til å styrke
denne ordningen, samtidig som de kunne ha forenklet
overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene som
medlemsstatene er pålagt.
Etter at direktiv 94/57/EF ble vedtatt, har det skjedd en
viss utvikling innen det aktuelle regelverket både på
fellesskapsplan og på internasjonalt plan som gjør det
nødvendig med ytterligere tilpasninger av nevnte
direktiv.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 19 av 22.1.2002, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 12.
(1) EFT C 212 E av 25.7.2000, s. 114 og EFT C 154 E av 29.5.2001, s. 51.
(2) EFT C 14 av 16.1.2001, s. 22.
(3) EFT C 22 av 24.1.2001, s. 19.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 30. november 2000 (EFT C 228 av
13.8.2001, s. 150), Rådets felles holdning av 26. februar 2001 (EFT C 101
av 30.3.2001, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 16. mai 2001 (ennå
ikke
kunngjort
i
De
Europeiske
Fellesskaps
Tidende).
Europaparlamentsbeslutning av 24. oktober 2001 og rådsbeslutning av 6.
desember 2001.
(5) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 20. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv
97/58/EF (EFT L 274 av 7.10.1997, s. 8).

10) Gode resultater av arbeidet på områdene sikkerhet og
hindring av forurensning — bedømt for samtlige skip,
uansett flaggstat, som er klasset av en organisasjon — er
en viktig målestokk for en organisasjons
kompetansenivå, og er derfor avgjørende for å kunne gi
en første godkjenning eller opprettholde den.
11) I forbindelse med den første godkjenningen av
organisasjoner som ønsker å få tillatelse til å opptre på
vegne av medlemsstatene, kan vurderingen av hvorvidt
bestemmelsene i direktiv 94/57/EF er overholdt, foretas
mer effektivt på en harmonisert og sentralisert måte av
Kommisjonen sammen med medlemsstatene som søker
om godkjenning.
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12) Likeledes kan den løpende etterfølgende overvåkingen av
de godkjente organisasjonene med sikte på å vurdere
hvor godt de overholder bestemmelsene i direktiv
94/57/EF, utføres mer effektivt på en harmonisert og
sentralisert måte. Det er derfor hensiktsmessig at
Kommisjonen sammen med medlemsstatene som søker
om godkjenning overlates denne oppgaven på vegne av
hele Fellesskapet.
13) I tillegg til den myndighet medlemsstatene har til å
oppheve tillatelsen til en organisasjon som opptrer på
deres vegne, bør det finnes en lignende myndighet på
fellesskapsplan, slik at Kommisjonen på grunnlag av
komitéframgangsmåte får tillatelse til å oppheve
godkjenningen av en organisasjon for et begrenset
tidsrom når resultatene av organisasjonens arbeid på
områdene sikkerhet og hindring av forurensning blir
dårligere og den unnlater å treffe de nødvendige
korrigerende tiltak.
14) I samsvar med tilnærmingsmåten på fellesskapsplan må
beslutningen om å trekke tilbake godkjenningen til en
organisasjon som ikke overholder bestemmelsene fastsatt
i direktivet, herunder tilfeller der resultatene av arbeidet
på områdene sikkerhet og hindring av forurensning blir
utilfredsstillende, treffes på fellesskapsplan, og dermed
av Kommisjonen, på grunnlag av komitéframgangsmåte.
15) Siden direktiv 94/57/EF sikrer adgangen til å yte tjenester
i Fellesskapet, bør Fellesskapet ha rett til å forhandle med
de tredjestater der noen av de godkjente organisasjonene
har hjemsted, om likebehandling for godkjente
organisasjoner som har hjemsted i Fellesskapet.
16) Ulikhetene i reglene om økonomisk ansvar for
organisasjoner som opptrer på vegne av medlemsstatene,
har vanskeliggjort en god gjennomføring av direktiv
94/57/EF. For å bidra til å løse dette problemet er det
hensiktsmessig på fellesskapsplan å fastsette en viss grad
av harmonisering av det ansvar som oppstår ved en
hendelse forårsaket av en godkjent organisasjon slik dette
fastslås ved en domstolsavgjørelse, herunder
tvisteløsning ved voldgift.
17) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre direktiv
94/57/EF, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(1).
18) Fordi innsyn og utveksling av informasjon mellom
berørte parter og allmennhetens rett til informasjon er av
grunnleggende betydning for å hindre ulykker til sjøs, bør
de godkjente organisasjonene gi havnestatskontroll
myndighetene alle relevante lovfestede opplysninger om
tilstanden til skipene de har klasset, og gjøre dem
tilgjengelige for allmennheten.
(1)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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19) For å hindre at skipene skifter klasse for å unngå å måtte
foreta nødvendige reparasjoner, bør de godkjente
organisasjonene utveksle all relevant informasjon seg
imellom om tilstanden til skip som skifter klasse.
20) En organisasjon bør ikke være kontrollert av skipsredere
eller skipsbyggere eller av andre som på
forretningsmessig grunnlag utruster, reparerer eller driver
skip. En organisasjons inntekter bør ikke i vesentlig grad
være avhengige av ett bestemt forretningsforetak. Når de
innleverer sin søknad om godkjenning, bør
klassifikasjonsselskapene og deres inspektører på
individuelt grunnlag skriftlig forplikte seg til ikke å påta
seg lovfestede oppgaver dersom det foreligger
sannsynlighet for en interessekonflikt, dvs. dersom de
selv er eiere eller operatører av skipet som skal
inspiseres, eller dersom de har yrkesmessig, personlig
eller familiemessig tilknytning til eieren eller operatøren
av skipet.
21) De kvalitetskravene som de tekniske organisasjonene må
oppfylle for å bli godkjent på fellesskapsplan og for å
opprettholde slik godkjenning, bør omfatte bestemmelser
som sikrer at bare fastlønnede inspektører kan utføre
inspeksjonene og besiktelsene som kreves etter de
internasjonale konvensjonene, dvs. de lovfestede
oppgavene knyttet til utstedelse av de aktuelle
sikkerhetssertifikatene. Disse organisasjonene må utøve
streng kontroll med hele sitt personale og alle sine
kontorer, herunder alle filialer og kontorer innenfor og
utenfor Fellesskapet, og de må fastsette sine egne mål og
indikatorer for arbeidet på områdene sikkerhet og
hindring av forurensning. Disse organisasjonene må
opprette et system for å måle kvaliteten på sine tjenester.
22) Direktiv 94/57/EF bør følgelig endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 94/57/EF gjøres følgende endringer:
1) Artikkel 2 bokstav b), c), d), i) og j) skal lyde:
«b) ”skip som seiler under en medlemsstats flagg”: skip
som er registrert i en medlemsstat og seiler under
medlemsstatens flagg i samsvar med dens lovgivning.
Skip som ikke er i samsvar med denne definisjonen,
skal sidestilles med skip som seiler under en tredjestats
flagg,
c) ”inspeksjoner og besiktelser”: inspeksjoner og
besiktelser som det er obligatorisk å gjennomføre i
henhold til de internasjonale konvensjonene,
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d) ”internasjonale konvensjoner”: den internasjonale
konvensjon fra 1974 om sikkerhet for menneskeliv til
sjøs (SOLAS), den internasjonale konvensjon fra 1966
om lastelinjer og den internasjonale konvensjon fra
1973 om hindring av forurensning fra skip og dens
protokoll fra 1978, samt protokoller til og endringer av
disse konvensjonene og tilknyttede regelverk som er
bindende i alle medlemsstater og i kraft per 19.
desember 2001,
i) ”klassesertifikat”: dokument utstedt av et
klassifikasjonsselskap der et skips strukturelle og
mekaniske egnethet sertifiseres for en særskilt bruk
eller funksjon i samsvar med regler og forskrifter som
er fastsatt og offentliggjort av selskapet,
j) ”sikkerhetssertifikat for radio på lasteskip”: sertifikatet
innført ved de endrede SOLAS-reglene for
radiokommunikasjon 74/78, vedtatt av IMO,»

2) I artikkel 3 skal nytt punktum på slutten av nr. 1 lyde:

«Medlemsstatene skal opptre i samsvar med de relevante
bestemmelsene i vedlegget og i tillegget til IMOresolusjon A.847(20) om retningslinjer til hjelp for
flaggstatene ved gjennomføring av IMO-dokumenter.»

3) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

1. Medlemsstater som ønsker å gi tillatelse til en
organisasjon som ennå ikke er godkjent, skal sende en
søknad om godkjenning til Kommisjonen, vedlagt
fullstendige opplysninger om og dokumentasjon for
oppfyllelse av kravene fastsatt i vedlegget samt om
kravene i artikkel 15 nr. 2, 4 og 5 og forpliktelsen til å
overholde dem. Kommisjonen skal sammen med de
respektive søkermedlemsstatene foreta vurderinger av
organisasjonene som det søkes om godkjenning for, med
sikte på å kontrollere at organisasjonene oppfyller
ovennevnte krav og forplikter seg til å overholde dem. Et
vedtak om godkjenning skal ta hensyn til resultatene av
organisasjonens arbeid på områdene sikkerhet og hindring
av forurensning nevnt i artikkel 9. Godkjenning skal gis av
Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten nevnt i
artikkel 7 nr. 2.
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begrensede godkjenningene skal være begrenset til de(n)
medlemsstat(er) som har søkt om godkjenning av denne
typen.

3. Alle organisasjoner som godkjennes, skal
kontrolleres nøye av komiteen nedsatt i samsvar med
artikkel 7, særlig de som er nevnt i nr. 2 ovenfor, med
henblikk på eventuelle vedtak om hvorvidt den begrensede
godkjenningen skal forlenges. Med hensyn til sistnevnte
organisasjoner skal et vedtak om å forlenge en slik
godkjenning ikke ta hensyn til kravene i nr. 2 og 3 i avsnitt
A i vedlegget, men til resultatene av organisasjonens arbeid
på områdene sikkerhet og hindring av forurensning nevnt i
artikkel 9 nr. 2. Et vedtak om å forlenge den begrensede
godkjenningen skal presisere eventuelle vilkår som gjelder
for denne forlengelsen.

4. Kommisjonen skal sette opp og ajourføre listen over
organisasjoner som er godkjent i samsvar med nr. 1, 2 og
3. Listen skal offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

5. De organisasjonene som per 22. januar 2002 allerede
er godkjent på grunnlag av dette direktiv, skal fortsatt være
godkjent. Disse organisasjonene er likevel pålagt å
overholde de nye bestemmelsene fastsatt i dette direktiv,
og denne overholdelsen skal vurderes ved de første
vurderingene nevnt i artikkel 11.»

4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Ved anvendelsen av artikkel 3 nr. 2 kan
medlemsstatene i prinsippet ikke nekte å gi en
godkjent organisasjon tillatelse til å utføre de
aktuelle oppgavene, med forbehold for nr. 3 og
artikkel 6 og 11. De har imidlertid mulighet til å
begrense antallet organisasjoner de gir tillatelse til,
etter behovet, forutsatt at de har oversiktlige og
objektive grunner for det. På anmodning fra en
medlemsstat
skal
Kommisjonen
vedta
hensiktsmessige tiltak etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 7.»
b) Nr. 2 oppheves.
c) Nr. 3 skal lyde:

2. Medlemsstatene kan framlegge for Kommisjonen
særskilte søknader om begrenset godkjenning for tre år for
organisasjoner som oppfyller alle andre krav i vedlegget
enn dem som er nevnt i nr. 2 og 3 i avsnitt A. Ved disse
særskilte søknadene skal framgangsmåten som anvendes,
være den samme som nevnt i nr. 1, bortsett fra at de
kravene i vedlegget som Kommisjonen sammen med
medlemsstaten under vurderingen skal vurdere
oppfyllelsen av, skal være alle andre krav enn dem som er
nevnt i nr. 2 og 3 i avsnitt A. Virkningene av disse

«3. For å gi en godkjent organisasjon som har
hjemsted i en tredjestat, tillatelse til helt eller delvis
å utføre oppgavene nevnt i artikkel 3, kan en
medlemsstat kreve at vedkommende tredjestat gir
godkjente organisasjoner med hjemsted i
Fellesskapet behandling på gjensidig grunnlag. I
tillegg kan Fellesskapet kreve at tredjestaten der en
godkjent organisasjon har sitt hjemsted, gir
godkjente organisasjoner med hjemsted i
Fellesskapet behandling på gjensidig grunnlag.»
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5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

eller tingsskade som det i vedkommende
domstol er bevist skyldes en uaktsom eller
uforsiktig handling eller unnlatelse fra den
godkjente organisasjonen, dens personale,
agenter eller andre som opptrer på vegne
av den godkjente organisasjonen, skal
myndigheten ha rett til økonomisk
erstatning
fra
den
godkjente
organisasjonen i den utstrekning nevnte tap
eller skade ifølge domstolens beslutning er
forårsaket
av
den
godkjente
organisasjonen; medlemsstatene kan sette
en øvre grense for det beløp som skal
betales av den godkjente organisasjonen,
men dette beløpet skal likevel tilsvare
minst 2 millioner euro,

a) Nr. 2 skal lyde:
«2. Samarbeidet skal reguleres ved en skriftlig,
formell og ikke-diskriminerende avtale eller ved en
tilsvarende rettslig ordning, der organisasjonenes
særlige oppgaver og funksjoner beskrives, og som
inneholder minst:
a) bestemmelsene fastlagt i tillegg II til IMOresolusjon A 739(18) om retningslinjer for
godkjenning av organisasjoner som opptrer på
vegne av myndighetene, idet det hentes ideer
fra vedlegget, tilleggene og alle elementer fra
IMOs MSC-rundskriv 710 og MEPCrundskriv 307 om standardavtale for tillatelse
for godkjente organisasjoner som opptrer på
vegne av myndighetene,

c) bestemmelser om at myndigheten eller en
upartisk ekstern organisasjon utpekt av
myndigheten regelmessig skal kontrollere de
oppgaver organisasjonene utfører for
myndigheten, som nevnt i artikkel 11 nr. 1,

b) følgende bestemmelser angående økonomisk
ansvar:
i) dersom myndigheten pålegges et endelig
ansvar for en hendelse av en domstol eller
som følge av tvisteløsning ved voldgift og
skal yte erstatning til de skadelidte for tap
eller tings- eller personskade eller dødsfall
som det i vedkommende domstol er bevist
skyldes en forsettlig handling eller
unnlatelse eller grov uaktsomhet fra den
godkjente organisasjonen, dens organer,
personale, agenter eller andre som opptrer
på vegne av den godkjente organisasjonen,
skal myndigheten ha rett til økonomisk
erstatning
fra
den
godkjente
organisasjonen i den utstrekning nevnte
tap, tingsskade, personskade eller dødsfall
ifølge domstolens beslutning er forårsaket
av den godkjente organisasjonen,
ii) dersom myndigheten pålegges et endelig
ansvar for en hendelse av en domstol eller
som følge av tvisteløsning ved voldgift og
skal yte erstatning til de skadelidte for
personskade eller dødsfall som det i
vedkommende domstol er bevist skyldes
en uaktsom eller uforsiktig handling eller
unnlatelse
fra
den
godkjente
organisasjonen, dens personale, agenter
eller andre som opptrer på vegne av den
godkjente
organisasjonen,
skal
myndigheten ha rett til økonomisk
erstatning
fra
den
godkjente
organisasjonen i den utstrekning nevnte
personskade eller dødsfall ifølge
domstolens beslutning er forårsaket av den
godkjente organisasjonen; medlemsstatene
kan sette en øvre grense for det beløpet
som skal betales av den godkjente
organisasjonen, men dette beløpet skal
likevel tilsvare minst 4 millioner euro,
iii) dersom myndigheten pålegges et endelig
ansvar for en hendelse av en domstol eller
som følge av tvisteløsning ved voldgift og
skal yte erstatning til de skadelidte for tap
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d) bestemmelser om at det kan foretas grundige
stikkprøveinspeksjoner av skip,
e) bestemmelser om underretning om viktige
opplysninger om organisasjonenes klassede
flåte, endringer av klasse og stryking fra
klasse, som nevnt i artikkel 15 nr. 3.»
b) Nytt nummer 5 skal lyde:
«5. Kommisjonen skal senest 22. juli 2006 framlegge
en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en
vurdering av hvilken økonomisk virkning
ansvarsreglene fastsatt i denne artikkel får for de
berørte parter, og særlig av følgene for de
godkjente organisasjonenes økonomiske stabilitet.
Rapporten skal utarbeides i samarbeid med
vedkommende myndigheter i medlemsstatene og
de berørte parter, særlig godkjente organisasjoner
og/eller klassifikasjonsselskaper. Kommisjonen
skal, om nødvendig i lys av denne vurderingen,
framlegge forslag til endring av dette direktiv med
særlig henblikk på ansvarsprinsippet og øvre
grense for ansvar.»
6) Artikkel 7 skal lyde:
«Artikkel 7

1.

Kommisjonen skal bistås av en komité.

2.
Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, under hensyn til
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning
1999/468/EF skal settes til tre måneder.
3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»
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7) Artikkel 8 nr. 1 skal lyde:
«1. Dette direktiv kan, uten at dets virkeområde utvides,
endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 med
sikte på å:
— anvende, for dette direktivs formål, senere endringer i
de internasjonale konvensjoner, protokoller, regelverk
og tilknyttede resolusjoner nevnt i artikkel 2 bokstav
d), artikkel 3 nr. 1 og artikkel 6 nr. 2 som har trådt i
kraft,
— ajourføre kravene fastlagt i vedlegget, samtidig som
det særlig tas hensyn til IMOs aktuelle beslutninger,
— endre beløpene fastsatt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) ii)
og iii).»
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9) Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10
1.
Uten hensyn til kravene oppført i vedlegget kan en
medlemsstat som anser at en godkjent organisasjon ikke
lenger kan ha tillatelse til på dens vegne å utføre
oppgavene nevnt i artikkel 3, midlertidig oppheve
tillatelsen etter følgende framgangsmåte:
a) medlemsstaten
skal
umiddelbart
underrette
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om
vedtaket og grunngi det,
b) Kommisjonen skal undersøke om det er berettiget
midlertidig å oppheve tillatelsen av grunner som setter
sikkerheten eller miljøet alvorlig i fare,

8) Artikkel 9 skal lyde:
«Artikkel 9
1.
Godkjenningen av organisasjoner nevnt i artikkel 4
skal trekkes tilbake dersom organisasjonene ikke lenger
oppfyller kravene fastsatt i vedlegget eller dersom
resultatene av deres arbeid på områdene sikkerhet og
hindring av forurensning nevnt i nr. 2 ikke oppfyller
kravene. Tilbaketrekkingen av godkjenningen skal vedtas
av Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten nevnt i
artikkel 7 nr. 2, etter at den aktuelle organisasjonen har fått
anledning til å framlegge sine merknader.
2.
Når Kommisjonen utarbeider utkast til vedtak
angående tilbaketrekking av godkjenning som nevnt i nr. 1,
skal den ta hensyn til resultatet av vurderingene av de
godkjente organisasjonene nevnt i artikkel 11, samt
resultatene av organisasjonenes arbeid på områdene
sikkerhet og hindring av forurensning, målt for alle skip de
har klasset, uansett hvilket flagg skipene fører.
Resultatene av organisasjonenes arbeid på områdene
sikkerhet og hindring av forurensning skal fastlegges på
grunnlag av data utarbeidet innenfor rammen av Det
omforente memorandum om havnestatskontroll og/eller
tilsvarende ordninger. Opplysninger framskaffet ved en
analyse av ulykker der skip klasset av de godkjente
organisasjonene har vært innblandet, kan også benyttes ved
vurderingen.
Rapporter utarbeidet av medlemsstatene på grunnlag av
artikkel 12 skal også tas i betraktning ved vurderingen av
organisasjonenes arbeid på områdene sikkerhet og
hindring av forurensning.
Komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 skal fastlegge de
kriteriene som skal anvendes for å beslutte, på grunnlag av
opplysningene nevnt i dette nummer, når kvaliteten på
arbeidet til en organisasjon som opptrer på vegne av en
flaggstat, kan betraktes som en uakseptabel trussel mot
sikkerheten og miljøet.
Utkast til vedtak om tilbaketrekking av godkjenning som
nevnt i nr. 1 skal forelegges komiteen av Kommisjonen
etter eget tiltak eller på anmodning fra en medlemsstat.»

c) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 skal
Kommisjonen underrette medlemsstaten om hvorvidt
dens vedtak om midlertidig å oppheve tillatelsen er
berettiget av grunner som setter sikkerheten eller
miljøet alvorlig i fare, og dersom vedtaket ikke er
berettiget, skal den anmode medlemsstaten om å
tilbakekalle den midlertidige opphevingen.

2.
Når Kommisjonen mener at en organisasjons arbeid
på områdene sikkerhet og hindring av forurensning blir
dårligere, uten at dette berettiger tilbaketrekking av
godkjenningen på grunnlag av kravene nevnt i artikkel 9
nr. 2, kan den vedta å underrette den godkjente
organisasjonen om dette og kreve at den treffer egnede
tiltak for å forbedre sitt arbeid på områdene sikkerhet og
hindring av forurensning, og underrette medlemsstatene
om dette. Dersom den godkjente organisasjonen ikke gir
Kommisjonen et tilfredsstillende svar, eller dersom
Kommisjonen mener at tiltakene som treffes av den
godkjente organisasjonen, ikke har forbedret dens
resultater innen sikkerhet og hindring av forurensning, kan
Kommisjonen vedta å oppheve organisasjonens
godkjenning for et tidsrom på ett år i samsvar med
framgangsmåten nevnt i artikkel 7 nr. 2 etter at
vedkommende organisasjon har fått anledning til å
framlegge sine merknader. I løpet av dette tidsrommet vil
den godkjente organisasjonen ikke ha tillatelse til å utstede
eller fornye noe sertifikat for skip som fører
medlemsstatenes flagg, mens sertifikatene som den har
utstedt eller fornyet tidligere, fortsatt vil være gyldige.

3.
Framgangsmåten nevnt i nr. 2 får også anvendelse
når Kommisjonen har bevis for at en godkjent organisasjon
ikke har overholdt bestemmelsene i artikkel 15 nr. 3, 4
eller 5.

4.
Ett år etter Kommisjonen har vedtatt å oppheve en
organisasjons godkjenning, skal Kommisjonen vurdere om
manglene nevnt i nr. 2 og 3 som førte til opphevingen, er
fjernet. Dersom slike mangler fremdeles forekommer, skal
godkjenningen trekkes tilbake i samsvar med
framgangsmåten nevnt i artikkel 7 nr. 2.»
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10) Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

1.
Hver medlemsstat skal forsikre seg om at de
godkjente organisasjonene som opptrer på dens vegne for
formålene i artikkel 3 nr. 2, faktisk utfører oppgavene
nevnt i artikkelen til vedkommende myndighets tilfredshet.

2.
Hver medlemsstat skal sørge for en slik kontroll
minst hvert annet år, og skal oversende de øvrige
medlemsstatene og Kommisjonen en rapport om
resultatene av kontrollen senest 31. mars det året som
følger etter de to årene som kontrollen gjelder.

3.
Alle de godkjente organisasjonene skal vurderes av
Kommisjonen sammen med medlemsstaten som søkte om
den aktuelle godkjenningen, på jevnlig basis og minst hvert
annet år, for å kontrollere at de oppfyller kravene i
vedlegget. Ved utvelgingen av organisasjoner for vurdering
skal Kommisjonen ta særlig hensyn til organisasjonens
resultater på områdene sikkerhet og hindring av
forurensning, ulykkesforekomster og rapportene utarbeidet
av medlemsstatene i samsvar med artikkel 12. Vurderingen
kan omfatte et besøk til organisasjonens regionale filialer
samt stikkprøveinspeksjon av skip for å kontrollere
organisasjonens resultater. I slike tilfeller skal
Kommisjonen eventuelt underrette medlemsstaten der den
regionale filialen ligger. Kommisjonen skal oversende
medlemsstatene en rapport om resultatene av vurderingen.

4.
Hver godkjente organisasjon skal hvert år oversende
resultatene av vurderingen av styringen av sitt
kvalitetssystem til komiteen nedsatt i henhold til artikkel
7.»

11) Artikkel 12 skal lyde:
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12) Artikkel 13 oppheves.
13) På slutten av artikkel 14 nr. 2 skal henvisningen til
«artikkel 13» erstattes med en henvisning til «artikkel 7 nr.
2».
14) I artikkel 15 gjøres følgende endringer:
a) nr. 1 skal lyde:
«1. De godkjente organisasjonene skal med jevne
mellomrom rådspørre hverandre med sikte på å bevare
likeverdigheten mellom sine tekniske standarder og i
gjennomføringen av dem, i samsvar med
bestemmelsene i IMO-resolusjon A.847(20) om
retningslinjer til hjelp for flaggstatene ved
gjennomføring av IMO-dokumenter. De skal jevnlig
framlegge for Kommisjonen rapporter om vesentlige
utviklingstrekk i standardene.»
b) nr. 3 og 4 skal lyde:
«3. De godkjente organisasjonene skal gi
myndighetene i alle medlemsstater som har gitt en av
tillatelsene fastsatt i artikkel 3 og Kommisjonen alle
relevante opplysninger om sin klassede flåte, og om
overføring, endring eller oppheving av klasse eller
stryking fra klasse, uansett hvilket flagg skipene fører.
Opplysninger om overføring, endring og oppheving av
klasse og stryking fra klasse, herunder opplysninger
om alle utestående besiktelser, utestående pålegg,
klassevilkår, driftsvilkår eller driftsbegrensninger
utstedt mot deres klassede skip — uansett hvilket flagg
skipene fører — skal også oversendes Sirenacinformasjonssystemet for inspeksjoner i forbindelse
med havnestatskontroll og skal offentliggjøres på disse
godkjente organisasjonenes eventuelle nettsteder.
4. De godkjente organisasjonene skal ikke utstede
sertifikater for et skip, uansett flagg, som er strøket fra
klasse eller som har skiftet klasse av sikkerhetsgrunner,
uten at flaggstatens vedkommende myndighet på
forhånd har fått anledning til å uttale seg innen en
rimelig frist om hvorvidt en fullstendig inspeksjon er
nødvendig.»

«Artikkel 12
c) nytt nr. 5 skal lyde:
Når medlemsstatene ivaretar sine inspeksjonsrettigheter og
inspeksjonsforpliktelser som havnestat, skal de rapportere
til Kommisjonen og til de andre medlemsstatene og
underrette den aktuelle flaggstaten når de oppdager at
organisasjoner som opptrer på vegne av en flaggstat, har
utstedt gyldige sertifikater til et skip som ikke oppfyller de
aktuelle kravene i de internasjonale konvensjonene, eller
når de fastslår en mangel ved et skip med gyldig
klassesertifikat, og mangelen gjelder forhold som omfattes
av sertifikatet. Bare tilfeller der et skip utgjør en alvorlig
trussel for sikkerheten og miljøet eller som vitner om
særlig uaktsom atferd fra organisasjonenes side, skal
innrapporteres etter denne artikkel. Vedkommende
godkjente organisasjon skal underrettes om tilfellet ved
første gangs inspeksjon, slik at den kan treffe egnede
korrigerende tiltak umiddelbart.»

«5. Ved overføring av klasse fra en godkjent
organisasjon til en annen, skal den avgivende
organisasjonen
underrette
den
mottakende
organisasjonen om alle utestående besiktelser,
utestående pålegg, klassevilkår, driftsvilkår eller
driftsbegrensninger som er utstedt mot skipet. Ved
overføringen skal den avgivende organisasjonen gi den
mottakende
organisasjonen
en
fullstendig
dokumentasjon om skipets historie. Skipets sertifikater
kan ikke utstedes av den mottakende organisasjonen
før alle utestående besiktelser er fullført på
tilfredsstillende måte og alle utestående pålegg eller
klassevilkår som tidligere er utstedt mot skipet, er
etterkommet i samsvar med den avgivende
organisasjonens spesifikasjoner. Før sertifikatene
utstedes, må den mottakende organisasjonen opplyse
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den avgivende organisasjonen om utstedelsesdatoen
for sertifikatene og bekrefte datoen, stedet og de tiltak
som er truffet for å etterkomme alle utestående
besiktelser, utestående pålegg og utestående
klassevilkår. De godkjente organisasjonene skal
samarbeide med hverandre om en tilfredsstillende
gjennomføring av bestemmelsene i dette nummer.»
15) I artikkel 16 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. I tillegg skal Kommisjonen jevnlig underrette
Europaparlamentet og Rådet om framdriften i
gjennomføringen av direktivet i medlemsstatene.»
16) I vedlegget til direktivet gjøres følgende endringer:
a) Avsnitt A skal lyde:
A. ALMINNELIGE MINSTEKRAV
1. Den godkjente organisasjonen må kunne
dokumentere bred erfaring i vurdering av
konstruksjon og bygging av handelsskip.
2. Organisasjonen må ha klasset minst 1 000
havgående skip (over 100 brt) med til sammen
minst fem millioner brt.
3. I organisasjonen må det være ansatt teknisk
personale i et antall som står i forhold til antall
klassede skip. For å oppfylle kravene i nr. 2
trengs det minst 100 fastlønnede inspektører.
4. Organisasjonen må ha omfattende regler og
forskrifter for konstruksjon, bygging og
regelmessig besiktelse av handelsskip. Reglene
og forskriftene skal offentliggjøres, ajourføres
kontinuerlig og forbedres ved forsknings- og
utviklingsprogrammer.
5. Organisasjonens
skipsregister
må
offentliggjøres én gang i året, eller finnes i en
elektronisk base som allmennheten har adgang
til.
6. Organisasjonen må ikke være kontrollert av
skipsredere eller skipsbyggere eller av andre
personer som på forretningsmessig grunnlag
produserer, utruster, reparerer eller driver skip.
Organisasjonens inntekter må ikke i vesentlig
grad være avhengige av ett bestemt
forretningsforetak.
Den
godkjente
organisasjonen må ikke utføre lovfestet arbeid
dersom den selv er eier eller operatør eller
dersom den har forretningsmessig, personlig
eller familiemessig tilknytning til eieren eller
operatøren. Dette forbudet skal også gjelde for
inspektørene som er ansatt i den godkjente
organisasjonen.
7. Organisasjonen må utøve sin virksomhet i
samsvar med bestemmelsene fastsatt i
vedlegget til IMO-resolusjon A.789(19) om
spesifikasjoner for de oppgaver i forbindelse
med besiktelse og utstedelse av sertifikater
som utføres av godkjente organisasjoner som
opptrer på myndighetenes vegne, i den
utstrekning nevnte bestemmelser får
anvendelse
innenfor
dette
direktivs
virkeområde.»
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b) I avsnitt B gjøres følgende endringer:
i) tittelen skal lyde:
«B. SÆRSKILTE MINSTEKRAV»
ii) nr. 4, 5, 6, 7 og 9 skal lyde:
«4. Organisasjonen er rede til å gi myndighetene,
Kommisjonen og de berørte parter alle
nødvendige opplysninger.
5. Organisasjonens ledelse har fastlagt og
dokumentert sin politikk og sine mål for
kvalitet og sine forpliktelser i den forbindelse,
og har forsikret seg om at politikken blir
forstått, iverksatt og opprettholdt på alle nivåer
i organisasjonen. Organisasjonens politikk må
være basert på mål og indikatorer for arbeidet
på områdene sikkerhet og hindring av
forurensning.
6. Organisasjonen har utarbeidet og iverksatt og
opprettholder
et
effektivt
internt
kvalitetssystem på grunnlag av aktuelle deler
av
internasjonalt
anerkjente
kvalitetsstandarder; systemet er i samsvar med
standardene EN 45004 (kontrollorganer) og
EN 29001 slik de fortolkes i IACS' Quality
System Certification Scheme Requirements
(krav til regler for sertifisering av
kvalitetssystemer), og garanterer bl.a. at:
a) organisasjonens regler og forskrifter
utarbeides og videreutvikles systematisk,
b) organisasjonens regler og forskrifter
overholdes, og det er fastsatt et internt
system for måling av tjenestekvaliteten ut
fra disse reglene og forskriftene,
c) standardene for det lovfestede arbeidet
organisasjonen har tillatelse til å utføre,
blir fulgt, og det er fastsatt et internt system
for måling av tjenestekvaliteten ut fra hvor
godt de internasjonale konvensjonene
overholdes,
d) ansvar og myndighet for samt samarbeid
mellom medarbeidere hvis arbeid påvirker
kvaliteten på tjenestene organisasjonen
tilbyr, er definert og nedfelt skriftlig,
e) alt arbeid utføres under kontrollerte
forhold,
f) en overvåkingsordning gjør det mulig å
kontrollere de tiltak som treffes og det
arbeid som utføres av inspektørene og det
tekniske og administrative personalet
ansatt i organisasjonen,
g) standardene for det lovfestede arbeidet
organisasjonen har tillatelse til å utføre,
gjennomføres bare av organisasjonens
fastlønnede
inspektører
eller
av
fastlønnede inspektører fra andre
godkjente organisasjoner; i alle tilfeller må
de fastlønnede inspektørene ha solide
kunnskaper om den skipstypen de utfører
lovfestet arbeid på som er av betydning for
den besiktelsen som skal utføres, samt om
relevante gjeldende krav,
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h) det finnes en ordning for utdanning av
inspektører og for regelmessig ajourføring
av deres kunnskaper,

bestemmelsene i vedlegget til IMOresolusjon A.788(19) om retningslinjer for
myndighetenes gjennomføring av Den
internasjonale norm for sikkerhetsstyring
(ISM) — har midler til å vurdere
iverksettingen og opprettholdelsen av det
sikkerhetssystemet, både på land og om
bord,
som
skal
omfattes
av
sertifiseringen.»

i) det føres fortegnelser som viser at de
fastsatte standardene er blitt fulgt på de
områder der det er ytt tjenester, og at
kvalitetssystemet virker effektivt,
j) det finnes et generelt system for planlagt
og dokumentert internkontroll av arbeid
som gjelder kvalitetssikring i alle
organisasjonens avdelinger,
k) de
lovfestede
besiktelsene
og
inspeksjonene som kreves i henhold til Det
harmoniserte system for besiktelse og
sertifisering og som organisasjonen har
tillatelse til å utføre, utføres i samsvar med
bestemmelsene fastsatt i vedlegget og i
tillegget til IMO-resolusjon A.746(18) om
retningslinjer for besiktelse i henhold til
Det harmoniserte system for besiktelse og
sertifisering,
l) det er fastlagt klare og direkte ansvars- og
kontrollforhold mellom selskapets sentrale
og regionale kontorer og mellom de
godkjente organisasjonene og deres
inspektører.
7. Organisasjonen må påvise at den kan:
a) utarbeide og ajourføre et fullstendig og
egnet sett regler og forskrifter for skrog,
maskiner,
elektriske
anlegg
og
betjeningsinnretninger, som har samme
kvalitetsnivå som internasjonalt anerkjente
tekniske standarder, og som sertifikater i
henhold til SOLAS-konvensjonen og
sikkerhetssertifikater for passasjerskip
(med hensyn til skipets konstruksjon og de
viktigste maskinene) samt sertifikater i
henhold til konvensjonen om lastelinjer
(med hensyn til skipsstyrke) kan utstedes
på grunnlag av,
b) utføre alle inspeksjoner og besiktelser som
kreves i de internasjonale konvensjonene
for utstedelse av sertifikater, herunder at
den — ved hjelp av kvalifisert
fagpersonale og i samsvar med
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«9. Representanter for myndighetene og andre
berørte parter må kunne delta i utarbeidingen
av organisasjonens regler og forskrifter.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 22. juli 2003 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 19. desember 2001.
For Europaparlamentet

For Rådet

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTERBROECK

President

Formann
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2003/EØS/6/23

av 19. desember 2001
om endring av rådsdirektiv 95/21/EF om håndheving av internasjonale standarder for
sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord på skip som
anløper havner i Fellesskapet og som seiler i farvann under medlemsstatenes
jurisdiksjon (havnestatskontroll)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

risiko» eller «høy risiko» i svartelisten som
offentliggjøres i årsrapporten fra MOU. De bør derfor
nektes anløp i Fellesskapets havner, med mindre det kan
påvises at de kan drives sikkert i Fellesskapets farvann.
Det må utarbeides retningslinjer som fastsetter
framgangsmåter for tilfeller der det vedtas slikt
anløpsforbud, og der anløpsforbudet oppheves. Av
klarhetshensyn bør listen over skip som er nektet anløp i
Fellesskapets havner, offentliggjøres.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,
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),

5)

Skip med høy prioriteringsfaktor utgjør en særlig alvorlig
risiko for ulykker eller forurensning, noe som gjør det
berettiget å inspisere dem hyppig i anløpshavner i
Fellesskapet.

6)

Skip av de kategorier som er oppført i vedlegg V til
direktiv 95/21/EF, utgjør også en betydelig ulykkes- eller
forurensningsfare når de når en viss alder. Fordi
inspeksjonsmyndigheten har bred adgang til å utvise
skjønn når det gjelder å velge ut skip for utvidet
inspeksjon, er det ikke mulig å oppnå en ensartet praksis
innen Fellesskapet. Det er derfor nødvendig å gjøre
inspeksjon av disse skipene obligatorisk. Av hensyn til
risikoen for betydelig forurensning fra oljetankskip og i
lys av det forhold at de aller fleste mangler som fører til
tilbakeholding, angår skip som er eldre enn 15 år, bør
ordningen med utvidet inspeksjon anvendes på
oljetankskip som er 15 år gamle eller eldre.

7)

Innholdet i de utvidede inspeksjonene som det er fastsatt
retningslinjer for, kan variere betydelig etter
inspeksjonsmyndighetens skjønn. For å oppnå ensartet
inspeksjonspraksis innen Fellesskapet, bør disse
retningslinjene derfor gjøres obligatoriske. Det bør
likevel fastsettes mulighet for å gjøre unntak når
gjennomføringen av en inspeksjon av slike skip er umulig
eller vil medføre for stor risiko for skipets sikkerhet, dets
besetning, inspektøren eller sikkerheten i havneområdet,
særlig i lys av tilstanden til skipets lastetanker eller
driftsmessige begrensninger i tilknytning til lasting eller
lossing.

8)

Medlemsstatene bør ha anledning til å organisere de
obligatoriske inspeksjonene på en effektiv måte, slik at de
oppnår mest mulig av den tilleggsverdien som en styrket
inspeksjonsordning gir, under hensyn til de forskjellige
driftsvilkår og ved å samarbeide med havner og
medlemsstater, samtidig som de overordnede kvantitative
inspeksjonsmål overholdes.

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 13. november
2001, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I rådsdirektiv 95/21/EF(5) er det fastsatt et system med
havnestatskontroll av skip i Det europeiske fellesskap på
grunnlag av ensartede framgangsmåter for inspeksjon og
tilbakeholding.

2)

Det er nødvendig å ta hensyn til de endringer som er gjort
i konvensjoner, protokoller, regelverk og resolusjoner fra
Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) og til
utviklingen som har skjedd innenfor rammen av det
omforente Paris-memorandumet (MOU).

3)

Det er enighet om at ingenting i dette direktiv medfører
at flaggstatens ansvar, herunder ansvaret til de godkjente
organisasjonene som opptrer på vegne av flaggstatene,
overføres til havnestatene.

4)

Enkelte skip utgjør en åpenbar risiko for sjøsikkerheten
og havmiljøet på grunn av sin dårlige tilstand, sitt flagg
og sin historie. Blant disse er særlig skip som seiler under
flagget til en stat som er beskrevet som «meget høy

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 19 av 22.1.2002, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 12.
(1) EFT C 212 E av 25.7.2000, s. 102 og EFT C 154 av 29.4.2001, s. 67.
(2) EFT C 14 av 16.1.2001, s. 22.
(3) EFT C 22 av 24.1.2001, s. 19.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 30. november 2000 (EFT C 228 av
13.8.2001, s. 133), Rådets felles holdning av 26. februar 2001 (EFT C 101
av 30.3.2001, s. 15) og europaparlamentsbeslutning av 16. mai 2001 (ennå
ikke
kunngjort
i
De
Europeiske
Fellesskaps
Tidende).
Europaparlamentsbeslutning av 24. oktober 2001 og rådsbeslutning av 6.
desember 2001.
(5) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
1999/97/EF (EFT L 331 av 23.12.1999, s. 67).
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Fordi rekruttering og opplæring av kvalifiserte
inspektører krever en viss tid, bør medlemsstatene kunne
bygge opp sin inspeksjonstjeneste gradvis. På grunn av
forholdene i Rotterdams havn, særlig det store antallet
skipsanløp, bør det fastsettes en mulighet for en viss
forlengelse av tidsrommet for rekruttering og opplæring
av inspektører for denne havnens vedkommende.

10) Konstruksjonsmessige mangler ved et skip øker trolig
risikoen for en ulykke til sjøs. For skip som fører oljelast
i bulk, kan slike ulykker få katastrofale følger for miljøet.
Inspeksjonsmyndigheten bør foreta en visuell
undersøkelse av de tilgjengelige delene av skipet med
sikte på å avdekke eventuell alvorlig korrosjon og treffe
de oppfølgingstiltak som måtte være nødvendige, særlig
overfor klassifikasjonsselskapene som har ansvar for
skipenes konstruksjonsmessige kvalitet.

11) Utvidet inspeksjon på grunnlag av obligatorisk kontroll
av et visst antall elementer ved skipet tar lang tid og
krever omfattende organisering. Oppgaven med å
forberede inspeksjonen bør lettes, noe som i sin tur vil
bedre effektiviteten. For dette formålet bør føreren eller
operatøren av et skip som ankommer en havn i
Fellesskapet, oppgi visse opplysninger av driftsmessig
art.

12) Havnestatskontrollens økende betydning i kampen mot
praksis som ikke er i samsvar med standardene, fører til
en samlet økning i inspektørenes oppgaver. Det bør
derfor gjøres en særlig innsats for å unngå unødige
inspeksjoner og forbedre den informasjonen inspektørene
har om innholdet i inspeksjoner utført i tidligere havner.
I inspeksjonsrapporten som inspektøren utarbeider etter å
ha fullført en inspeksjon, en mer detaljert inspeksjon eller
en utvidet inspeksjon, bør det derfor oppgis hvilke deler
av skipet som allerede er inspisert. Inspektøren i neste
anløpshavn vil dermed kunne beslutte eventuelt å unnlate
å inspisere en del av skipet dersom det ikke ble funnet
mangler ved forrige inspeksjon.
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anløper havner i Fellesskapet, og når utstyret er blitt
obligatorisk, bør fravær av det eller mangler ved det
medføre tilbakeholding.
14) Myndigheten i flaggstaten til et skip som er inspisert,
eller det berørte klassifikasjonsselskapet, bør underrettes
om inspeksjonsresultatet for å sikre en mer effektiv
overvåking av utviklingen og eventuelt forringelsen av
skipets tilstand, slik at de nødvendige utbedringstiltak
kan treffes mens det ennå er tid.
15) Ulykker med oljeforurensning vil kunne forårsake
betydelig skade på miljøet og på økonomien i den berørte
regionen. Det er derfor nødvendig å kontrollere at
oljetankskip med anløp i Fellesskapets havner har
tilstrekkelig dekning for den type risiko.
16) Innsyn i informasjon om skip som er inspisert og
tilbakeholdt, er et nøkkelelement i enhver strategi med
sikte på å hindre bruk av skip som ikke oppfyller
sikkerhetsstandardene. Det er i denne forbindelse
nødvendig at listen med offentliggjort informasjon
omfatter identiteten til skipets befrakter. Allmennheten
bør også få mer fullstendig og tydeligere informasjon om
inspeksjoner og tilbakeholdinger som er foretatt i
Fellesskapets havner. Dette gjelder særlig informasjon
om mer omfattende inspeksjoner som er foretatt om bord
på skip, både av havnestatsmyndighetene og av
klassifikasjonsselskapene, og en redegjørelse for tiltak
som er truffet av havnestatsmyndighetene eller de
aktuelle klassifikasjonsselskapene etter et pålegg om
tilbakeholding i henhold til dette direktiv.
17) Det er av avgjørende betydning å overvåke anvendelsen
av dette direktiv for å unngå risikoen for varierende
sikkerhetsnivåer og konkurransevridning mellom havner
og regioner i Fellesskapet. Kommisjonen bør derfor få
mer detaljert informasjon, særlig om skipenes bevegelser
i havnene, for å kunne foreta en detaljert undersøkelse av
de forhold dette direktiv anvendes under. Slik
informasjon bør gis Kommisjonen tilstrekkelig ofte til at
den kan gripe raskere inn når det konstateres
uregelmessigheter ved anvendelsen av direktivet.
18) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre direktiv
95/21/EF, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(1) —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:

13) Det er gjort avgjørende teknologiske framskritt når det
gjelder utstyr som installeres om bord på skip og som
gjør det mulig å registrere data fra reisen ved hjelp av
ferdskriver (VDR) for å lette granskningen etter ulykker.
På grunn av den betydningen det har for sjøsikkerheten,
og parallelt med innsatsen som gjøres på dette området
innenfor IMO, bør slikt utstyr etter en periode på inntil
fem år etter ikrafttredelsen av dette direktiv gjøres
obligatorisk for lasteskip bygd før 1. juli 2002 som

Artikkel 1
I direktiv 95/21/EF gjøres følgende endringer:
1. Tittelen skal lyde:
«Rådsdirektiv 95/21/EF av
havnestatskontroll av skip».
(1)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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2. Artikkel 2 nr. 1 og 2 skal lyde:
«1.
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måned siden siste inspeksjon utført i en havn i
MOU-området.

«konvensjoner»:

— Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966
(LL 66),

b) Ved utvelgingen av skip for inspeksjon skal
vedkommende
myndighet
bestemme
prioriteringsrekkefølgen på følgende måte:

— Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for
menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS 74),

— de første skipene som utvelges for inspeksjon,
skal være de som er oppført i vedlegg I del I,
uten hensyn til prioriteringsfaktoren,

— Den internasjonale konvensjon om hindring av
forurensning fra skip, 1973, med tilhørende protokoll
av 1978 (MARPOL 73/78),

— skipene oppført i vedlegg I del II skal utvelges
i fallende rekkefølge etter hvor høy
prioriteringsfaktoren nevnt i Sirenacinformasjonssystemet er.

— Den internasjonale konvensjon om normer for
opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978
(STCW 78),
— Konvensjonen om internasjonale regler til forebygging
av sammenstøt på sjøen, 1972 (COLREG 72),
— Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer,
1969 (ITC 69),
— Konvensjonen om minstestandarder for handelsskip,
1976 (ILO nr. 147)
— Den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar
for oljesølskade, 1992 (CLC 92),
samt protokoller og endringer til disse konvensjoner og
tilhørende regelverk av bindende karakter som er i kraft 19.
desember 2001.
2.
«MOU»: Det omforente memorandum om
havnestatskontroll, undertegnet i Paris 26. januar 1982,
slik det foreligger 19. desember 2001,».
3. Artikkel 4 skal lyde:
«Artikkel 4

3. Medlemsstatene skal avstå fra inspeksjon av skip som
er inspisert av en medlemsstat i løpet av de foregående seks
måneder, forutsatt at
— skipet ikke er oppført på listen i vedlegg I,
— det ikke er rapportert mangler som følge av en tidligere
inspeksjon,
— det ikke foreligger noen åpenbare grunner for å foreta
en inspeksjon,
— skipet ikke omfattes av nr. 2 bokstav a).»
5. Artikkel 7 skal lyde:
«Artikkel 7
Obligatorisk utvidet inspeksjon av visse skip
1. Et skip i en av kategoriene i vedlegg V del A kan
underkastes en utvidet inspeksjon etter en periode på 12
måneder etter forrige utvidede inspeksjon utført i en havn i
en MOU-signatarstat.

Inspeksjonsorgan
Medlemsstatene skal ha hensiktsmessige nasjonale
sjøfartsmyndigheter med tilstrekkelig personale, særlig
kvalifiserte inspektører, heretter kalt «vedkommende
myndigheter», for inspeksjon av skip, og treffe alle
hensiktsmessige tiltak for å sikre at deres vedkommende
myndigheter utfører sine plikter som fastsatt i dette
direktiv.»
4. Artikkel 5 nr. 1, 2 og 3 skal lyde:
«1.
Vedkommende myndighet i hver medlemsstat skal
årlig utføre et totalt antall inspeksjoner av skip nevnt i nr.
2 og artikkel 7 tilsvarende minst 25 % av det
gjennomsnittlige antall individuelle skip som årlig anløper
vedkommende stats havner, beregnet på grunnlag av de tre
siste kalenderår som det foreligger statistikk for.
2. a) Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 7a
skal vedkommende myndighet påse at en
inspeksjon i samsvar med artikkel 6 utføres på
ethvert skip som ikke er underkastet utvidet
inspeksjon og som har en prioriteringsfaktor i
Sirenac-informasjonssystemet på mer enn 50,
forutsatt at det er gått en periode på minst en

2. Dersom et slikt skip utvelges for inspeksjon i samvar
med artikkel 5 nr. 2 bokstav b), skal det foretas en utvidet
inspeksjon. Det kan likevel foretas inspeksjon i samsvar
med artikkel 6 i tidsrommet mellom to utvidede
inspeksjoner.
3. a) Operatøren eller føreren av et skip som omfattes av
nr. 1, skal oversende alle opplysninger oppført i
vedlegg V del B til vedkommende myndighet i
medlemsstaten for hver havn som anløpes etter en
periode på 12 måneder etter forrige utvidede
inspeksjon. Disse opplysningene skal gis minst tre
dager før forventet ankomst i havnen eller før
avgang fra forrige havn dersom reisen ventes å ta
mindre enn tre dager.
b) Ethvert skip som ikke overholder bestemmelsene i
bokstav a), skal underkastes en utvidet inspeksjon
i bestemmelseshavnen.
4. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 7a skal
medlemsstatene påse at det foretas en utvidet inspeksjon på
et skip som omfattes av nr. 3 og som har en
prioriteringsfaktor på 7 eller mer i første anløpshavn etter
en periode på 12 måneder etter forrige utvidede inspeksjon.
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I tilfeller der medlemsstatene ikke er i stand til å øke sin
kapasitet tidsnok til å foreta alle de ekstra inspeksjoner
som kreves, særlig på grunn av problemer med rekruttering
og opplæring av inspektører, skal de få frist til 1. januar
2003 med å bygge opp sin inspeksjonstjeneste gradvis.
Denne fristen kan forlenges med seks måneder for
Rotterdams havn. Kommisjonen skal underrette
medlemsstatene og Europaparlamentet om slike
forlengelser.

situasjoner som er nevnt i artikkel 11 nr. 6, dersom skipet

5. Utvidede inspeksjoner skal utføres i samsvar med
framgangsmåtene i vedlegg V del C.

eller

6. Dersom det foreligger en risiko for at en endring eller
et forslag til endring av MOU kan svekke omfanget av
forpliktelsen til utvidet inspeksjon etter denne artikkel, skal
Kommisjonen uten opphold framlegge for komiteen
opprettet ved artikkel 18 forslag til tiltak med sikte på å
gjeninnføre prioriteringsfaktorer som er i samsvar med
formålene med dette direktiv.»
6. Ny artikkel 7a skal lyde:
«Artikkel 7a
Framgangsmåte som skal følges dersom visse skip ikke
kan inspiseres
1. I tilfeller der en medlemsstat av driftsmessige årsaker
ikke er i stand til å foreta en inspeksjon av et skip med
prioriteringsfaktor på mer enn 50 som nevnt i artikkel 5
nr. 2 bokstav a) eller en obligatorisk utvidet inspeksjon
som nevnt i artikkel 7 nr. 4, skal medlemsstaten uten
opphold underrette Sirenac-systemet om at en slik
inspeksjon ikke er utført.
2. Slike tilfeller skal hver sjette måned meldes til
Kommisjonen sammen med årsakene til at de aktuelle
skipene ikke er inspisert.
3. I løpet av et kalenderår skal slike ikke-utførte
inspeksjoner ikke overstige 5 % av det gjennomsnittlige
antall individuelle skip som kan inspiseres årlige i henhold
til nr. 1 og som anløper medlemsstatens havner, beregnet
på grunnlag av de tre siste kalenderår som det foreligger
statistikk for.
4. Skip nevnt i nr. 1 skal underkastes en inspeksjon i
samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 nr. 2 bokstav a),
eller eventuelt en obligatorisk utvidet inspeksjon i samsvar
med artikkel 7 nr. 4, i neste anløpshavn i Fellesskapet.
5. Senest 22. juli 2008 skal prosentsatsen 5 % nevnt i
nr. 3 endres på grunnlag av en vurdering foretatt av
Kommisjonen, dersom det anses som hensiktsmessig, i
samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 19.»
7. Ny artikkel 7b skal lyde:
«Artikkel 7b
Tiltak for anløpsforbud for visse skip
1. En medlemsstat skal påse at et skip i en av kategoriene
i vedlegg XI del A nektes anløp i dens havner, unntatt i de

enten
— fører flagget til en stat som står på svartelisten
offentliggjort i årsrapporten fra MOU, og
— har vært tilbakeholdt mer enn to ganger i løpet av de 24
foregående måneder i en havn i en MOU-signatarstat,

— fører flagget til en stat som er beskrevet som en stat
med «meget høy risiko» eller «høy risiko» i
svartelisten offentliggjort i årsrapporten fra MOU, og
— har vært tilbakeholdt mer enn én gang i løpet av de 36
foregående måneder i en havn i en MOU-signatarstat.
Anløpsforbud kommer til anvendelse så snart skipet har
fått tillatelse til å forlate havnen der det har vært gjenstand
for en andre eller eventuelt tredje tilbakeholding.
2. Med hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene overholde
framgangsmåtene fastsatt i vedlegg XI del B.
3. Kommisjonen skal hver sjette måned offentliggjøre
informasjon om skip som er nektet anløp i havner i
Fellesskapet i henhold til denne artikkel.»
8. Artikkel 8 skal lyde:
«Artikkel 8
Inspeksjonsrapport til skipsføreren
Etter avslutningen av en inspeksjon, en mer detaljert
inspeksjon eller en utvidet inspeksjon skal inspektøren
utarbeide en rapport i samsvar med vedlegg IX. En kopi av
inspeksjonsrapporten skal overleveres til skipsføreren.»
9. I artikkel 9 gjøres følgende endringer:
a) nr. 1 skal lyde:
«1. Vedkommende myndighet skal forsikre seg om at
eventuelle mangler som er bekreftet eller avdekket ved
inspeksjonen omhandlet i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 7,
er eller vil bli utbedret i samsvar med konvensjonene.»,
b) nr. 3 skal lyde:
«3. Ved vurderingen av om et skip skal tilbakeholdes
eller ikke, skal inspektøren anvende kriteriene oppført
i vedlegg VI. I den forbindelse skal skipet
tilbakeholdes dersom det ikke er utstyrt med en
fungerende ferdskriver (VDR) når bruk av denne er
obligatorisk i henhold til vedlegg XII. Dersom denne
mangelen
ikke
enkelt
kan
utbedres
i
tilbakeholdingshavnen, kan vedkommende myndighet
tillate at skipet går til nærmeste hensiktsmessige havn
der den umiddelbart skal utbedres, eller kreve at
mangelen utbedres innen en frist på høyst 30 dager. For
disse formål skal framgangsmåtene fastsatt i artikkel
11 anvendes.»,
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c) nr. 5 skal lyde:
«5. Når inspeksjonene omhandlet i artikkel 5 nr. 2 og
artikkel 7 gir grunnlag for tilbakeholding, skal
vedkommende myndighet umiddelbart skriftlig og
med vedleggelse av inspeksjonsrapporten underrette
myndigheten i staten hvis flagg skipet har rett til å føre
(heretter kalt «flaggstatens myndighet»), eller, dersom
dette ikke er mulig, konsulen eller, i dennes fravær, den
nærmeste diplomatiske representant for vedkommende
stat, om alle forhold som gjorde inngrepet nødvendig.
Dessuten skal oppnevnte inspektører eller godkjente
organisasjoner som har ansvar for utstedelsen av
skipets sertifikater eller sertifikater utstedt på vegne av
flaggstaten i samsvar med de internasjonale
konvensjonene, også underrettes dersom det er
relevant.»
10. Artikkel 10 nr. 1 skal lyde:
«1. Rederen eller operatøren av et skip eller dennes
representant i medlemsstaten skal ha rett til å påklage et
vedtak om tilbakeholding eller anløpsforbud truffet av
vedkommende myndighet. En klage skal ikke medføre at
tilbakeholdingen eller anløpsforbudet oppheves.»
11. Artikkel 14 nr. 2 skal lyde:
«2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak med
sikte på utveksling av opplysninger og samarbeid mellom
sin vedkommende myndighet og vedkommende
myndigheter i alle andre medlemsstater, og opprettholde
den etablerte operasjonelle forbindelse mellom sin
vedkommende
myndighet,
Kommisjonen
og
informasjonssystemet Sirenac i St. Malo, Frankrike.
Med henblikk på å utføre inspeksjonene nevnt i artikkel 5
nr. 2 og artikkel 7 skal inspektørene rådføre seg med de
offentlige
og
private
databasene
vedrørende
skipsinspeksjon som er tilgjengelige gjennom
informasjonssystemet Equasis.»
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15. Artikkel 17 og 18 skal lyde:
«Artikkel 17
Opplysninger i forbindelse med overvåking av
gjennomføringen
Medlemsstatene skal gi Kommisjonen opplysningene
oppført i vedlegg X med den hyppighet som er angitt i
samme vedlegg.
Artikkel 18
Forskriftskomité
1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved
artikkel 12 i direktiv 93/75/EØF (heretter kalt
«komiteen»).
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning
1999/468/EF skal settes til tre måneder.
3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»
16. I artikkel 19 skal den innledende setningen og bokstav a)
lyde:
«Dette direktiv kan, uten at dets virkeområde utvides,
endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 nr. 2
for å
a) tilpasse pliktene omhandlet i artikkel 5, med unntak av
tallet 25 % nevnt i artikkelens nr. 1 og i artikkel 6, 7,
7a, 7b, 8, 15 og 17, samt i vedleggene som disse
artiklene viser til, på grunnlag av erfaringene gjort ved
gjennomføringen av dette direktiv, samtidig som det
tas hensyn til utviklingen i MOU,»
17. Ny artikkel 19a skal lyde:
«Artikkel 19a
Sanksjoner

12. Artikkel 15 nr. 2 skal lyde:
«2. Opplysningene oppført i vedlegg VIII del I og II og
opplysninger om endring av, oppheving av eller stryking
fra klasse nevnt i artikkel 15 nr. 3 i direktiv 94/57/EF skal
være tilgjengelige i Sirenac-systemet. De skal
offentliggjøres gjennom informasjonssystemet Equasis
snarest mulig etter at inspeksjonen er avsluttet eller
tilbakeholdingen opphevet.»
13. I artikkel 15 skal nytt nr. 5 lyde:
«5. Bestemmelsene i denne artikkel berører ikke nasjonal
lovgivning om ansvar.»
14. I artikkel 16 skal nytt nr. 2a lyde:
«2a. I tilfelle av tilbakeholding av et skip på grunn av
mangler eller fravær av gyldige sertifikater som fastsatt i
artikkel 9 og vedlegg VI, skal alle utgifter i forbindelse
med tilbakeholdingen i havnen bæres av skipets reder eller
operatør.»

Medlemsstatene skal opprette et system med sanksjoner
for overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i
henhold til dette direktiv, og skal treffe alle tiltak som er
nødvendige for å sikre at disse sanksjonene anvendes. De
fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold
til overtredelsen og virke avskrekkende.»
18. I artikkel 20 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. I tillegg skal Kommisjonen jevnlig underrette
Europaparlamentet og Rådet om framdriften i
gjennomføringen av direktivet i medlemsstatene.»
19. Vedlegg I del II erstattes med teksten i vedlegg I til dette
direktiv.
20. I vedlegg II gjøres følgende endringer:
a) nr. 10 erstattes av følgende numre:
«10.

Dokument om skipets sikkerhetsbemanning

10a

Sertifikater utstedt i henhold til STCWkonvensjonen»,
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b) nytt nr. 35 skal lyde:
«35.

Sertifikat for forsikring eller annen økonomisk
sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (Den
internasjonale
konvensjon
om
erstatningsansvar for oljesølskade, 1992).»

21. I vedlegg III nr. 1 endres «II-8 og II-11» til «og II-8».
22. Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg II til dette
direktiv.
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direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

23. I vedlegg VI gjøres følgende endringer:
a) i nr. 2 («Anvendelse av hovedkriteriene») skal
følgende tekst tilføyes:
«14.

å gi mest mulig informasjon i tilfelle av
ulykke.»

b) i nr. 3.1 endres «Manglende gyldige sertifikater» til
«Manglende gyldige sertifikater og dokumenter»,
c) i nr. 3.2 skal nytt punkt 15 og 16 lyde:
«15)

Manglende gjennomføring av programmet for
utvidet inspeksjon i samsvar med SOLAS 74,
kapittel XI, regel 2.

16)

Fravær av eller funksjonsfeil ved en
ferdskriver (VDR), når bruk av slikt utstyr er
obligatorisk.»

d) i nr. 3.6 skal nytt punkt 5 lyde:
«5.

Besiktelsesrapport mangler eller er ikke i
samsvar med regel 13G(3)(b) i Marpolkonvensjonen.»

24. Vedlegg VIII erstattes med teksten i vedlegg III til dette
direktiv.
25. Vedlegg IX, X, XI og XII tilføyes, med tekst som i vedlegg
IV til dette direktiv.

Artikkel 3
Kommisjonen skal vurdere gjennomføringen av dette direktiv
innen 22. juli 2006. Vurderingen vil blant annet dreie seg om
antall inspektører med ansvar for havnestatskontroll i hver
medlemsstat og antall inspeksjoner som er utført, herunder
obligatoriske utvidede inspeksjoner. Kommisjonen skal
oversende resultatene av vurderingen til Europaparlamentet og
Rådet, og skal på grunnlag av vurderingen avgjøre om det er
nødvendig å foreslå en endring av direktivet eller ytterligere
lovgivning på dette området.

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 19. desember 2001.

Artikkel 2

For Europaparlamentet

For Rådet

1. Medlemsstatene skal innen 22. juli 2003 vedta de lover
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTERBROECK

President
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VEDLEGG I

«II. Samlet prioriteringsfaktor
Følgende skip skal prioriteres for inspeksjon:
1.

Skip som anløper en havn i en medlemsstat for første gang eller etter et fravær på tolv måneder eller mer. Ved
anvendelsen av disse kriterier skal medlemsstatene også ta hensyn til de inspeksjoner som er foretatt av
medlemmer av MOU. Dersom det ikke foreligger nødvendige data for dette formål, skal medlemsstatene
basere seg på de tilgjengelige data fra Sirenac-databasen og inspisere de skip som ikke er blitt registrert i denne
databasen etter at den ble tatt i bruk 1. januar 1993.

2.

Skip som ikke har vært inspisert av en medlemsstat i løpet av de foregående seks måneder.

3.

Skip hvis lovfestede sertifikater vedrørende skipets konstruksjon og utstyr, utstedt i samsvar med
konvensjonene, og klassifikasjonssertifikater er utstedt av en organisasjon som ikke er anerkjent i henhold til
rådsdirektiv 94/57/EF.

4.

Skip som fører flagget til en stat som står på svartelisten offentliggjort i MOUs årsrapport.

5.

Skip som har fått tillatelse til å forlate en medlemsstats havn på bestemte vilkår, som:
a) at mangler utbedres før avgang,
b) at mangler utbedres i neste anløpshavn,
c) at mangler utbedres innen 14 dager,
d) at mangler behandles på andre, nærmere angitte vilkår.
Dersom det er truffet egnede tiltak for skipet og alle mangler er utbedret, skal dette tas hensyn til.

6.

Skip der det er avdekket mangler under en tidligere inspeksjon, etter antall mangler.

7.

Skip som er tilbakeholdt i en tidligere havn.

8.

Skip som fører flagget til en stat som ikke har ratifisert alle relevante internasjonale konvensjoner nevnt i
artikkel 2 i dette direktiv.

9.

Skip med klasse i et klassifikasjonsselskap med et mangelnivå som ligger over gjennomsnittet.

10. Skip i kategoriene nevnt i vedlegg V del A.
11. Skip som er mer enn 13 år gamle.
For skipene nevnt ovenfor skal vedkommende myndighet bestemme prioriteringsrekkefølgen for inspeksjon
ved å ta hensyn til den samlede prioriteringsfaktoren som framkommer i Sirenac-informasjonssystemet, i
samsvar med vedlegg I del I i MOU. Høy faktor angir høy prioritet. Den samlede prioriteringsfaktoren er lik
summen av de relevante faktorverdiene, som angitt innenfor rammen av MOU. Nr. 5, 6 og 7 gjelder bare
inspeksjoner foretatt i løpet av de siste tolv månedene. Den samlede prioriteringsfaktoren må ikke være mindre
enn summen av verdiene fastsatt for nr. 3, 4, 8, 9, 10 og 11.
Med henblikk på artikkel 7 nr. 4 skal den samlede prioriteringsfaktoren likevel ikke ta hensyn til nr. 10.»

_____
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VEDLEGG II
«VEDLEGG V

A. SKIPSKATEGORIER SOM SKAL UNDERKASTES UTVIDET INSPEKSJON (som omhandlet i artikkel 7 nr. 1)
1.

Gass- og kjemikalietankskip som er eldre enn 10 år, beregnet på grunnlag av byggetidspunktet angitt i skipets
sikkerhetssertifikater.

2.

Bulkskip som er eldre enn 12 år, beregnet på grunnlag av byggetidspunktet angitt i skipets
sikkerhetssertifikater.

3.

Oljetankskip med bruttotonnasje på mer enn 3 000 brt som er eldre enn 15 år, beregnet på grunnlag av
byggetidspunktet angitt i skipets sikkerhetssertifikater.

4.

Passasjerskip som er eldre enn 15 år, med unntak av passasjerskip nevnt i artikkel 2 bokstav a) og b) i
rådsdirektiv 1999/35/EF av 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske besiktelser med henblikk på sikker
drift av roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk(1).

B. OPPLYSNINGER SOM SKAL MELDES TIL VEDKOMMENDE MYNDIGHET (som omhandlet i artikkel 7
nr. 3 bokstav a))
A. navn,
B. flagg,
C. eventuelt IMO-identifikasjonsnummer,
D. dødvekttonnasje,
E. skipets byggetidspunkt, beregnet på grunnlag av tidspunktet angitt i skipets sikkerhetssertifikater,
F.

for tankskip:
F.a. konfigurasjon: enkelt skrog, enkelt skrog med SBT, dobbelt skrog,
F.b. tilstand i laste- og ballasttanker: fulle, tomme, nøytraliserte
F.c. lastvolum og lastens art,

G. sannsynlig ankomsttidspunkt i bestemmelseshavnen eller ved losstasjonen, i samsvar med kravene fra
vedkommende myndighet,
H. anløpets planlagte varighet,
I.

planlagte operasjoner i bestemmelseshavnen (lasting, lossing, annet),

J.

planlagte obligatoriske besiktelser og inspeksjoner og omfattende vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som vil
bli utført i bestemmelseshavnen.

C. FRAMGANGSMÅTER I FORBINDELSE MED UTVIDET INSPEKSJON AV VISSE KATEGORIER SKIP
(som omhandlet i artikkel 7 nr. 5)
Med forbehold om praktisk gjennomførbarhet eller eventuelle begrensninger knyttet til sikkerheten for mennesker,
skipet eller havnen, må minst følgende punkter inngå i en utvidet inspeksjon. Inspektørene må være klar over at
den kan utgjøre en fare for en sikker gjennomføring av visse operasjoner om bord, f.eks. håndtering av last, dersom
det må foretas prøver som har en direkte innvirkning på disse operasjonene mens de pågår.

1.

ALLE SKIP (alle kategorier i del A)
— strømstans og start av nødgenerator,
— kontroll av nødbelysning,
— funksjonskontroll av nødbrannpumpen med to brannslanger tilkoplet hovedledningen for brannvann,

(1)
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— lensepumpenes funksjon,
— stenging av vanntette dører,
— utsetting av en livbåt på vannet,
— prøving av fjernstyrt nødstopp for f.eks. kjeler, ventilasjon og drivstoffpumper,
— prøving av styremaskin og hjelpestyremaskin,
— inspeksjon av nødstrømforsyning til radioanlegg,
— inspeksjon og, i den grad det er mulig, prøving av maskinromsseparatoren.
2.

GASS- OG KJEMIKALIETANKSKIP
I tillegg til punktene oppført i nr. 1 skal følgende punkter anses som en del av den utvidede inspeksjonen for
gass- og kjemikalietankskip:
— overvåkings- og sikkerhetsinnretninger for temperatur, trykk og frirom i lastetanker,
— oksygenanalyseapparater og eksplosimetere, herunder kalibrering av disse. Tilgjengeligheten av
kjemikaliedeteksjonsutstyr (sugepumper) med et passende antall egnede gassdeteksjonsrør for den
særskilte lasten som føres,
— materiell for nødevakuering av lugarer som gir tilstrekkelig åndedretts- og øyevern til alle om bord
(dersom slikt materiell kreves for produktene oppført i det internasjonale egnethetssertifikatet eller
sertifikatet for transport av farlige kjemikalier i bulk eller eventuelt sertifikatet for hindring av
forurensning ved transport av kondenserte gasser i bulk),
— kontroll av at produktet som føres, er oppført i det internasjonale egnethetssertifikatet eller sertifikatet for
transport av farlige kjemikalier i bulk eller eventuelt sertifikatet for hindring av forurensning ved transport
av kondenserte gasser i bulk,
— kontroll av at de faste brannslokkingsanleggene på dekk, enten det dreier seg om skum- eller pulveranlegg
eller annet, er som påkrevd for det aktuelle produktet.

3.

BULKSKIP
I tillegg til punktene oppført i nr. 1 skal følgende punkter anses som en del av den utvidede inspeksjonen for
bulkskip:
— mulig korrosjon på underlag for dekksmaskiner,
— mulig deformasjon av og/eller korrosjon på lukedeksler,
— mulig sprekkdannelse eller lokal korrosjon i tverrskipsskott,
— atkomst til lasterom,
— verifisering av at følgende dokumenter finnes om bord, kontroll av disse og bekreftelse av at flaggstaten
eller klassifikasjonsselskapet har påtegnet dem:
1) rapporter om besiktelse av konstruksjon,
2) rapporter om vurdering av skipets tilstand,
3) rapporter om tykkelsesmålinger,
4) beskrivende dokument nevnt i IMO-resolusjon A.744(18).

4.

OLJETANKSKIP
I tillegg til punktene oppført i nr. 1 skal følgende punkter anses som en del av den utvidede inspeksjonen for
oljetankskip:
— fast installert skumslokkingssystem på dekk,
— brannslokkingsutstyr generelt,
— inspeksjon av brannslokkingsapparater i maskinrom, pumperom og rom i innredningen,
— kontroll av nøytralgassens trykk og oksygeninnhold,
— ballasttanker: minst én av ballasttankene innenfor lasteområdet skal undersøkes først fra tankens
mannhull/atkomst fra dekk og deretter innvendig dersom inspektøren fastslår at det foreligger åpenbare
grunner til ytterligere inspeksjon,
— verifisering av at følgende dokumenter finnes om bord, kontroll av dem og bekreftelse av at flaggstaten
eller klassifikasjonsselskapet har påtegnet dem:
1) rapporter etter besiktelse av konstruksjon,
2) rapporter etter vurdering av skipets tilstand,
3) rapporter etter tykkelsesmålinger,
4) beskrivende dokument nevnt i IMO-resolusjon A.744(18).

Nr. 6/175

NORSK utgave

Nr. 6/176

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

5.

PASSASJERSKIP SOM IKKE OMFATTES AV DIREKTIV 1999/35/EF.

I tillegg til punktene oppført i del C nr. 1 kan følgende punkter også anses som en del av utvidet inspeksjon for
passasjerskip:
— prøving av branndeteksjons- og -alarmanlegg,
— prøving av forsvarlig stenging av branndører,
— prøving av høyttaleranlegg,
— brannøvelse der, som et minimum, alle sett med brannmannsutstyr blir demonstrert og en del av
forpleiningspersonalet deltar,
— demonstrasjon som viser at nøkkelpersoner blant besetningsmedlemmene er kjent med
havarikontrollplanen.
Dersom det anses hensiktsmessig, kan inspeksjonen fortsette etter samtykke fra skipsføreren eller operatøren mens
skipet er underveis til eller fra havnen i medlemsstaten. Inspektørene må ikke hindre skipets drift eller provosere
fram situasjoner som etter skipsførerens vurdering kan sette passasjerenes, besetningens eller skipets sikkerhet i
fare.»

_____
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VEDLEGG III
Vedlegg VIII skal lyde:
«VEDLEGG VIII
Offentliggjøring av opplysninger vedrørende tilbakeholdinger og inspeksjoner i medlemsstatenes havner
(som omhandlet i artikkel 15)
I.

Opplysninger som offentliggjøres i samsvar med artikkel 15 nr. 1, skal omfatte
— skipets navn,
— IMO-nummer,
— skipstype,
— tonnasje (brt),
— byggeår, bestemt på grunnlag av datoen angitt i skipets sikkerhetssertifikater,
— navn og adresse til skipets rederi eller operatør,
— for skip som fører flytende eller fast last i bulk, navnet og adressen til befrakteren som er ansvarlig for
valg av skipet og befraktningstype,
— flaggstat,
— klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene som har utstedt eventuelle klassesertifikater til skipet,
— klassifikasjonsselsskapet/klassifikasjonsselskapene og/eller andre parter som har utstedt sertifikater til
skipet i samsvar med de relevante konvensjonene på vegne av flaggstaten, med angivelse av de utstedte
sertifikatene,
— havn og dato for siste utvidede inspeksjon, eventuelt med opplysning om hvorvidt det ble gitt pålegg om
tilbakeholding,
— havn og dato for siste særlige besiktelse, og navnet på organisasjonen som utførte besiktelsen,
— antall tilbakeholdinger i løpet av de foregående 24 måneder,
— tilbakeholdingsstat og -havn,
— dato for oppheving av tilbakeholdingen,
— tilbakeholdingens varighet, i dager,
— antall fastslåtte mangler og grunnene for tilbakeholdingen, uttrykt i klare og utvetydige ordelag,
— beskrivelse av tiltakene truffet av vedkommende myndighet og eventuelt av klassifikasjonsselskapet som
oppfølging etter tilbakeholding,
— dersom skipet er blitt nektet anløp i en havn i Fellesskapet, grunnene til dette, uttrykt i klare og utvetydige
ordelag,
— opplysning om hvorvidt klassifikasjonsselskapet eller annet privat organ som utførte inspeksjonen, hadde
ansvar i forbindelse med de mangler som helt eller delvis er grunn til tilbakeholdingen,
— beskrivelse av de tiltak som er truffet for skip som har fått lov til å fortsette til nærmeste egnede
reparasjonsverft eller er blitt nektet anløp i en havn i Fellesskapet.

II. Opplysninger om inspiserte skip som offentliggjøres i samsvar med artikkel 15 nr. 2, skal omfatte
— skipets navn,
— IMO-nummer,
— skipstype,
— tonnasje (brt),
— byggeår,
— navn og adresse til skipets rederi eller operatør,
— for skip som fører flytende eller fast last i bulk, navnet og adressen til befrakteren som er ansvarlig for
valg av skipet og befraktningstype,
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— flaggstat,
— klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene som har utstedt eventuelle klassesertifikater til dette
skipet,
— klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene og/eller andre parter som har utstedt sertifikater til
skipet i samsvar med de relevante konvensjonene på vegne av flaggstaten, med angivelse av de utstedte
sertifikatene,
— inspeksjonsstat, -havn og -dato,
— antall mangler etter mangelkategori.»

_____
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VEDLEGG IV
Nytt vedlegg IX, X, XI og XII skal lyde:
«VEDLEGG IX
Inspeksjonsrapport utarbeidet i samsvar med artikkel 8
Inspeksjonsrapporten skal inneholde minst følgende punkter:
I.

Alminnelige opplysninger
1.

Vedkommende myndighet som har utarbeidet rapporten

2.

Dato og sted for inspeksjon

3.

Det inspiserte skipets navn

4.

Flagg

5.

Skipstype

6.

IMO-nummer

7.

Kjenningssignal

8.

Tonnasje (brt)

9.

Dødvekttonnasje (der det er relevant)

10. Byggeår, bestemt på grunnlag av datoen angitt på skipets sikkerhetssertifikater
11. Klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene som har utstedt eventuelle klassesertifikater til skipet
12. Klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene og/eller eventuelle andre parter som har utstedt
sertifikater til skipet i samsvar med de relevante konvensjonene på vegne av flaggstaten
13. Navn og adresse til skipets reder eller operatør
14. For skip som fører flytende eller fast last i bulk, navn og adresse til befrakteren som er ansvarlig for valg
av skipet og befraktningstype
15. Sluttdato for utarbeiding av inspeksjonsrapporten
16. Opplysning om at detaljerte opplysninger om en inspeksjon eller en tilbakeholding kan offentliggjøres.
II. Opplysninger vedrørende inspeksjon
1.

Sertifikater utstedt i henhold til de relevante internasjonale konvensjonene, myndighet eller organisasjon
som har utstedt de(t) aktuelle sertifikatet(-ene), med angivelse av utstedelses- og utløpsdato

2.

Deler eller elementer av skipet som er inspisert (ved mer detaljert eller utvidet inspeksjon)

3.

Inspeksjonstype (inspeksjon, mer detaljert inspeksjon, utvidet inspeksjon)

4.

Manglenes art

5.

Tiltak som er truffet.

III. Tilleggsopplysninger ved tilbakeholding
1.

Dato for pålegg om tilbakeholding

2.

Dato for oppheving av tilbakeholding

3.

Arten av de mangler som lå til grunn for pålegg om tilbakeholding (eventuelt med henvisninger til de
relevante konvensjonene)

4.

Opplysninger om siste mellomliggende eller årlige besiktelse
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5.

Eventuelt opplysning om hvorvidt klassifikasjonsselskapet eller et eventuelt annet privat organ som
utførte inspeksjonen, hadde ansvar i forbindelse med de mangler som helt eller delvis er grunn til
tilbakeholdingen

6.

Tiltak som er truffet.

VEDLEGG X
Opplysninger som skal gis i forbindelse med overvåking av gjennomføringen i henhold til artikkel 17
1.

Senest 1. april hvert år skal medlemsstatene gi Kommisjonen følgende data for foregående år:
1.1. Antall inspektører som arbeider på deres vegne innenfor rammen av havnestatskontroll av skip.
Disse opplysningene skal oversendes Kommisjonen ved bruk av tabell etter følgende mønster.
Havn/område

Antall inspektører på
heltid

Antall inspektører på
deltid(1)

Omregning til heltid

Havn X ...
Havn Y ...
SAMLET
(1)

Dersom inspeksjonene som er utført i forbindelse med havnestatskontroll utgjør bare en del av inspektørenes arbeid, må det
samlede antall inspektører omregnes til et antall som tilsvarer inspektører på heltid

Disse opplysningene skal gis på nasjonalt nivå og for hver havn i den aktuelle medlemsstaten. I dette
vedlegg menes med en havn en enkelt havn samt det geografiske området som dekkes av en inspektør eller
en gruppe inspektører og som eventuelt omfatter flere enkelthavner. Samme inspektør kan arbeide i mer
enn én havn eller mer enn ett geografisk område.
1.2. Det samlede antall enkeltskip som har anløpt deres havner på nasjonalt nivå.
2.

Medlemsstatene skal enten:
a) hver sjette måned gi Kommisjonen en liste med bevegelsene til enkeltskip med anløp i deres havner, med
unntak av regelmessige fergeforbindelser, med angivelse av skipenes IMO-nummer og ankomstdato, eller
b) underrette Sirenac-systemet om IMO-nummer og ankomstdato for skip som daglig anløpte deres havner,
med unntak av regelmessige fergeforbindelser.
Medlemsstatene skal gi Kommisjonen en liste over de regelmessige fergeforbindelsene nevnt i bokstav a) og
b) senest seks måneder etter gjennomføringen av dette direktiv, og deretter hver gang det foretas endringer i
disse fergeforbindelsene.

VEDLEGG XI
A. KATEGORIER AV SKIP SOM ER NEKTET ANLØP I FELLESSKAPETS HAVNER (som omhandlet i
artikkel 7b nr. 1)
1.

Gass- og kjemikalietankskip

2.

Bulkskip

3.

Oljetankskip

4.

Passasjerskip

B. FRAMGANGSMÅTER FOR ANLØPSFORBUD I FELLESSKAPETS HAVNER (som omhandlet i artikkel
7b nr. 2)
1.

Dersom vilkårene beskrevet i artikkel 7b er oppfylt, skal vedkommende myndighet i havnen der skipet
holdes tilbake for andre eller eventuelt tredje gang, skriftlig underrette skipets kaptein og reder eller
operatør om at det er vedtatt anløpsforbud for skipet.
Vedkommende myndighet skal også underrette flaggstatens myndighet, det berørte
klassifikasjonsselskapet, de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen, Centre administratif des affaires
maritimes og MOUs sekretariat.
Anløpsforbudet trer i kraft så snart skipet har fått tillatelse til å forlate havnen etter at manglene som førte
til tilbakeholdingen, er utbedret.
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2.

For å få anløpsforbudet opphevet, skal rederen eller operatøren rette en formell anmodning til
vedkommende myndighet i medlemsstaten som vedtok anløpsforbudet. Denne anmodningen skal være
ledsaget av en attest fra flaggstatens myndighet som bekrefter at skipet fullt ut oppfyller de relevante
bestemmelsene i de internasjonale konvensjonene. Anmodningen om oppheving av anløpsforbudet skal
også eventuelt være ledsaget av en attest fra det klassifikasjonsselskapet som skipet har klasse i, der det
bekreftes at skipet er i samsvar med klassifikasjonsstandardene fastsatt av selskapet.

3.

Anløpsforbudet kan oppheves bare etter en ny inspeksjon av skipet i en avtalt havn utført av inspektører
fra vedkommende myndighet i medlemsstaten som vedtok anløpsforbudet, og bare dersom det til denne
medlemsstatens tilfredshet godtgjøres at skipet fullt ut oppfyller de relevante bestemmelsene i de
internasjonale konvensjonene.
Dersom den avtalte havnen ligger i Fellesskapet, kan vedkommende myndighet i bestemmelseshavnens
medlemsstat, med samtykke fra vedkommende myndighet i medlemsstaten som vedtok anløpsforbudet,
tillate at skipet går til den aktuelle havnen med det ene formål å kontrollere at skipet oppfyller vilkårene i
nr. 2.
Den nye inspeksjonen skal være en utvidet inspeksjon som minst skal omfatte de relevante punktene i
vedlegg V del C.
Alle utgifter i forbindelse med denne utvidede inspeksjonen skal bæres av skipets reder eller operatør.

4.

Dersom resultatet av den utvidede inspeksjonen er tilfredsstillende for medlemsstaten i samsvar med nr.
2, oppheves anløpsforbudet. Skipets reder eller operatør skal underrettes om dette skriftlig.
Vedkommende myndighet skal også underrette skriftlig flaggstatens myndighet, det berørte
klassifikasjonsselskapet, de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen, Centre administratif des affaires
maritimes og MOUs sekretariat.

5.

Opplysninger om skip som er nektet anløp i Fellesskapets havner, skal gjøres tilgjengelige i Sirenacsystemet og offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 15 og vedlegg VIII.

VEDLEGG XII
Internasjonale krav og fellesskapskrav til ferdskriver (VDR)
Skip i følgende kategorier som anløper en havn i Fellesskapet, skal være utstyrt med ferdskriver (VDR) som
oppfyller ytelsesstandardene fastsatt i IMO-resolusjon A.861(20) og prøvingskravene fastsatt i standard 61996 fra
Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC):
— passasjerskip bygd 1. juli 2002 eller senere,
— roro-passasjerskip bygd før 1. juli 2002, senest på datoen for første besiktelse utført etter 1. juli 2002,
— andre passasjerskip enn roro-passasjerskip, bygd før 1. juli 2002, senest 1. januar 2004,
— andre skip enn passasjerskip med bruttotonnasje på 3 000 brt eller mer, bygd 1. juli 2002 eller senere.
Skip i følgende kategorier bygd før 1. juli 2002 som anløper en havn i Fellesskapet, skal være utstyrt med
ferdskriver (VDR) som oppfyller de relevante IMO-standardene:
— lasteskip med bruttotonnasje på 20 000 brt og mer, senest på datoen fastsatt av IMO, eller dersom IMO ikke
har gjort vedtak om dette, senest 1. januar 2007,
— lasteskip med bruttotonnasje på 3 000 brt eller mer, men mindre enn 20 000, senest på datoen fastsatt av IMO,
eller dersom IMO ikke har gjort vedtak om dette, senest 1. januar 2008.»
_________________________
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KOMMISJONSMELDING

30.1.2003

2003/EØS/6/24

om retningslinjer for vurderingen av kjemiske, fysiske og biologiske agenser og
industrielle prosesser som anses som farlige for sikkerheten eller helsen til gravide arbeidstakere
og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (rådsdirektiv 92/85/EØF)(*)

SAMMENDRAG
Artikkel 3 nr. 1 i rådsdirektiv 92/85/EØF av 19. oktober 1992 (EFT L 348 av 28.11.1992, s. 1) om
iverksetting av tiltak som forbedrer sikkerhet og helse på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og
arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i
direktiv 89/391/EØF) fastsetter at:
«Kommisjonen skal i samråd med medlemsstatene og med bistand fra Den rådgivende komité for
sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen, utarbeide retningslinjer for vurdering av kjemiske,
fysiske og biologiske agenser og industrielle prosesser som utgjør en fare for sikkerheten eller helsen til
arbeidstakere som definert i artikkel 2.
Retningslinjene nevnt i første ledd skal også omfatte bevegelser og stillinger, mental og fysisk tretthet og
andre typer fysisk og mental belastning forbundet med arbeid som utføres av arbeidstakere som definert i
artikkel 2.»
I samsvar med artikkel 3 nr. 2 er formålet med retningslinjene å tjene som grunnlag for de vurderingene
det vises til i artikkel 4 nr. 1, som fastsetter at: «For alle aktiviteter som kan innebære en særskilt
eksponeringsfare for de agenser, prosesser eller arbeidsforhold som det gis en ikke-uttømmende liste over
i vedlegg I, skal arbeidsgiveren vurdere eksponeringsart, -grad og -tid for arbeidstakere som definert i
artikkel 2 i det berørte foretaket og/eller den berørte virksomheten, enten direkte eller ved hjelp av de
tjenester i forbindelse med vern og forebygging som er nevnt i artikkel 7 i direktiv 89/391/EØF, for å:
— kunne vurdere enhver risiko for sikkerhet eller helse og enhver mulig virkning på graviditeten eller
ammingen til arbeidstakere som definert i artikkel 2,
— avgjøre hvilke tiltak som bør treffes.»
Kommisjonen har, i samråd med medlemsstatene og med bistand fra Den rådgivende komité for sikkerhet,
hygiene og helsevern på arbeidsplassen, utarbeidet retningslinjene nedenfor.
Kommisjonen tillegger alle tiltak som er utformet for å beskytte helsen og sikkerheten til arbeidstakere
den største betydning, og i særdeleshet visse grupper særlig sårbare arbeidstakere, noe som helt klart er
tilfellet når det gjelder gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, og i
enda høyere grad fordi risiko som de vil kunne bli eksponert for, kan skade ikke bare deres egen helse,
men også helsen til deres ufødte eller nyfødte barn, i og med at det er en svært nær fysiologisk forbindelse,
og i tillegg en svært nær følelsesmessig forbindelse, mellom mor og barn.
Av disse grunnene anser Kommisjonen at denne melding utgjør et effektivt og svært praktisk verktøy som
kan tjene som veiledning når det gjelder å vurdere risiko for helsen og sikkerheten til gravide arbeidstakere
og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer. På grunnlag av denne vurderingen vil det være mulig
å treffe mer effektive tiltak.
Ut fra det som er sagt foran, vil Kommisjonen sørge for at disse retningslinjene blir spredt så vidt som
mulig av de organer og personer som har ansvar for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, som ennå ikke er kunngjort i EFT, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2002 av 31. mai
2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner
og menn), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 13.
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INNLEDNING
Graviditet bør ses på som en del av hverdagen, ikke som en sykdom. Vern av helse og sikkerhet når det
gjelder gravide kvinner kan ofte oppnås ved å anvende eksisterende regler og framgangsmåter på de
relevante områdene. Mange kvinner arbeider mens de er gravide, og mange går tilbake i arbeid mens de
fremdeles ammer. Enkelte farer på arbeidsplassen kan imidlertid påvirke helse og sikkerhet hos kvinner
som nylig har født eller som er gravide og hos deres barn. En graviditet medfører store fysiologiske og
psykologiske endringer. Hormonbalansen er svært følsom, og eksponeringer som kan forstyrre denne, kan
føre til komplikasjoner, som for eksempel kan ende med abort.
Forhold som er å anse som akseptable i normale situasjoner, kan være uakseptable under en graviditet.
En tilnærming til risikovurderingen
Risikovurdering er en systematisk undersøkelse av alle sider ved arbeidet for å kunne bestemme faktorer
som sannsynligvis vil skade helsen, samt å slå fast hvordan disse faktorene kan begrenses for å fjerne eller
redusere risikoen.
I samsvar med kravene i direktiv 92/85/EØF må en vurdering omfatte minst tre faser:
1. Bestemmelse av farer (fysiske, kjemiske og biologiske agenser, industrielle prosesser, bevegelser og
stillinger, mental og fysisk tretthet, andre fysiske og mentale belastninger).
2. Bestemmelse av kategorier av arbeidstakere (eksponerte gravide arbeidstakere, arbeidstakere som
nylig har født eller arbeidstakere som ammer).
3. Risikovurdering både kvalitativt og kvantitativt.
Fare: Den iboende egenskapen eller evnen til noe (for eksempel arbeidsmaterialer, utstyr, metoder og
praksis) som har mulighet for å forårsake skade.
Risiko: Sannsynligheten for at den mulige skaden vil inntreffe under de aktuelle bruksforholdene og/eller
den aktuelle eksponeringen, samt mulig omfang av skaden.
Når det gjelder punkt 1 (bestemmelse av farer), er omfattende data allerede tilgjengelige for fysiske
agenser (herunder ioniserende stråling), samt for kjemiske og biologiske agenser.
Med en særlig henvisning til kjemiske agenser fastsetter rådsdirektiv 67/548/EØF, sist endret ved
kommisjonsdirektiv 2000/33/EF om tilnærming av lover og forskrifter når det gjelder klassifisering,
pakking og merking av farlige stoffer, følgende risikosetninger for stoffer og preparater:
—
—
—
—
—
—
—

mulig risiko for varige virkninger (R40)
kan forårsake kreft (R45)
kan forårsake arvelige genetiske skader (R46)
kan forårsake kreft ved innånding (R49)
kan gi fosterskade (R61)
mulig fare for fosterskade (R63)
kan skade barn som får morsmelk (R64)

I forbindelse med vurderingen av eksisterende stoffer og med arbeidet til SCOEL (Scientific Committee
for Occupational Exposure Limits/Vitenskapskomiteen for yrkeshygieniske grenseverdier) har
Kommisjonen også laget en serie dokumenter som delvis gjelder dette emnet.
Punkt 2 (bestemmelse av eksponert arbeidstakerkategori). Mens det ikke er vanskelig å fastslå hvilke
arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, gjelder ikke det samme for gravide arbeidstakere. Det
er en periode på mellom 30 og 45 dager der en arbeidstaker kanskje ikke er klar over at hun er gravid og
derfor ikke kan eller nøler med å opplyse sin arbeidsgiver om dette. Det finnes imidlertid enkelte agenser,
særlig fysiske og kjemiske agenser, som kan skade det ufødte barnet i perioden rett etter unnfangelsen, noe
som betyr at egnede forebyggende tiltak er svært viktige. Problemet er ikke enkelt å løse i og med at det
krever at det tas særlige hensyn når det gjelder alle arbeidstakere ved å redusere deres eksponering for
disse skadelige agensene.
Punkt 3 (kvalitativ og kvantitativ risikovurdering) representerer den vanskeligste fasen i prosessen, i og
med at personen som utfører vurderingen må være kompetent og ta tilbørlig hensyn til relevant
informasjon, herunder informasjon fra den gravide kvinnen selv eller fra hennes rådgivere, ved anvendelse
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av egnede metoder for å kunne fastslå om den påviste faren innebærer en risikosituasjon for arbeidstakere
eller ikke.
Rettslig ramme
Artikkel 3 nr. 1 i rådsdirektiv 92/85/EØF av 19. oktober 1992 (EFT L 348 av 28.11.1992, s. 1) om
iverksetting av tiltak som forbedrer sikkerhet og helse på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og
arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i
direktiv 89/391/EØF) krever at Kommisjonen utarbeider retningslinjer for risikovurdering i samråd med
medlemsstatene og med bistand fra Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helse på
arbeidsplassen.
Disse retningslinjene skal tjene som grunnlag for vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 1 i det samme direktiv,
som er en integrert del av risikovurderingen nevnt i artikkel 9 i Rådets «rammedirektiv» 89/391/EØF om
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen, der det heter:
«For alle aktiviteter som kan innebære en særskilt eksponeringsfare for de agenser, prosesser eller
arbeidsforhold som det gis en ikke-uttømmende liste over i vedlegg I, skal arbeidsgiveren vurdere
eksponeringsart, -grad og -tid for arbeidstakere som definert i artikkel 2 i det berørte foretaket og/eller den
berørte virksomheten, enten direkte eller ved hjelp av de tjenester i forbindelse med vern og forebygging
som er nevnt i artikkel 7 i direktiv 89/391/EØF, for å:
— kunne vurdere enhver risiko for sikkerhet eller helse og enhver mulig virkning på graviditeten eller
ammingen til arbeidstakere som definert i artikkel 2,
— avgjøre hvilke tiltak som bør treffes.»
Det bør bemerkes at:
— Arbeidsgiver er forpliktet til å utføre en risikovurdering for alle kvinnelige arbeidstakere som
oppfyller kriteriene som er fastsatt i artikkel 2 i direktivet (se nedenstående definisjoner). Dette
omfatter personell i væpnede styrker, politiet og visse særlige aktiviteter innen sivilforsvaret.
— Risikovurderingen for gravide arbeidstakere er en ekstra risikovurdering som skal utføres i samsvar
med bestemmelsene i rammedirektivet.
Denne risikovurderingen må ta hensyn til de forebyggende sidene ved rammedirektivet og bør også
minst vise til den mulige risikoen for gravide arbeidstakere, i den grad slik risiko er kjent (for
eksempel risiko som gjelder visse kjemiske stoffer osv).
Tidligere tiltak i forbindelse med dette tiltaket
I 1993-94 utgav Kommisjonen et dokument med tittelen «Retningslinjer for risikovurdering på
arbeidsplassen» [«Guidance on risk assessment at work» ISBN 97-727-4278-9]. Dette dokumentet er ment
for medlemsstatene, for å tas i bruk eller tilpasses med det formål å gi retningslinjer for arbeidsgivere,
arbeidstakere og andre parter som kan stå overfor de praktiske sidene ved reglene for risikovurdering
fastsatt i Rådets «rammedirektiv» 89/391/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes
sikkerhet og helse på arbeidsplassen, særlig artikkel 6 nr.3 bokstav a) og artikkel 9 nr. 1 bokstav a).
Dette dokumentet, som ble offentliggjort i 1996, utgjør et ideelt grunnlag for utarbeidingen av
retningslinjene det er vist til i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 92/85/EØF.

Særlige punkter som bør vektlegges
— For å ta hensyn til rammedirektivets prinsipp om forebygging, bør det, i alle tilfeller der arbeidet blir
omorganisert, komme en ny risikovurdering og arbeidstakere bør i tilstrekkelig grad bli opplært i den
nye organiseringen.
— Det er klart at risikovurderingen det er vist til i direktiv 92/85/EØF, er av en særlig type, ettersom den
er utformet for en stadig skiftende tilstand som varierer fra individ til individ. I tillegg påvirker den
ikke bare kvinnen selv, men også det ufødte barnet og spedbarnet. I bransjer der det forventes å
foreligge fare for reproduksjonen og for graviditeten, er det nødvendig å opplyse alle arbeidstakere om
mulig risiko.
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— En engangsvurdering er kanskje ikke tilstrekkelig, siden graviditet er en dynamisk prosess og ikke en
statisk tilstand. Videre kan ulike former for risiko påvirke kvinnen og hennes ufødte eller nyfødte barn
i varierende grad, ikke bare i de ulike stadiene av graviditeten, men også etter fødselen. Det samme
gjelder der det skjer en endring av arbeidsforhold, utstyr eller maskiner.
— Medisinske råd, rapporter og attester bør ta hensyn til arbeidsforhold. Dette er særlig relevant når det
gjelder symptomer som svangerskapskvalme, økt følsomhet for lukt, for eksempel tobakksrøyk osv,
som må håndteres strengt fortrolig. Fortrolighetene omkring en kvinnes «tilstand» må også sikre at en
arbeidsgiver ikke kan gjøre det kjent at en kvinne er gravid dersom hun ikke ønsker at det blir kjent
eller dersom hun ikke gir sitt samtykke til dette. Dette ville for eksempel kunne føre til en betydelig
psykologisk påkjenning for en kvinne som tidligere har hatt en eller flere aborter.
Under visse forhold kan det være nødvendig å sette i verk tiltak (herunder videreformidling i begrenset
omfang) for å beskytte kvinnens helse, sikkerhet og velferd, men dette bør kun skje med kvinnens
samtykke og etter samråd.
Risikovurderinger bør ta behørig hensyn til medisinske råd og til den enkelte kvinnes interesse.
— Når det gjelder kjemiske farer, bør det bemerkes at eksponeringsgrenser i ulike yrker er fastsatt for
voksne arbeidstakere, og kvinner som arbeider med farlige stoffer bør derfor gjøres oppmerksomme
på den tilleggsrisikoen som disse stoffene kan representere for ufødte barn eller barn som dier.
— Direktivet tillater en viss grad av fleksibilitet både for medlemsstatene og for kvinnene selv når det
gjelder fødselspermisjon etter fødselen (det gir en obligatorisk fødselspermisjon på kun to uker, men
det gis totalt minst 14 uker (fordelt på tiden før og etter fødselen)). De ulike formene for risiko som
kan oppstå for gravide kvinner eller kvinner som nylig har født, bør registreres og vurderes.
— Siden de tre første månedene av graviditeten er den mest sårbare perioden når det gjelder uopprettelige
skader hos det ufødte barnet, bør alle nødvendige beskyttelsestiltak for moren og det ufødte barnet
igangsettes så tidlig som mulig.
GENERELLE PLIKTER FOR ARBEIDSGIVERE NÅR DET GJELDER RISIKOVURDERING
Direktivene krever at arbeidsgivere vurderer ulike former for risiko for alle arbeidstakere, herunder
kvinner som er gravide eller som nylig har født, samt at arbeidsgivere unngår eller begrenser disse
formene for risiko. Under utførelsen av risikovurderingen bør arbeidsgiveren ta hensyn til eksisterende
eksponeringsgrenser i ulike yrker. Eksponeringsgrenser for farlige stoffer og andre agenser blir normalt
fastsatt til nivåer som ikke utsetter gravide eller ammende arbeidstakere eller deres barn for risiko. I noen
tilfeller er det fastsatt lavere eksponeringsnivåer for gravide arbeidstakere enn for andre arbeidstakere.
Direktivet som gjelder gravide kvinner, krever uttrykkelig at arbeidsgivere tar særlig hensyn til risikoen
for kvinner som nylig har født, som ammer eller som er gravide når risikoen ved arbeidsaktiviteten skal
vurderes. Dersom risikoen ikke kan unngås på andre måter, vil det være behov for å endre
arbeidsforholdene eller arbeidstiden, eller tilby passende alternativt arbeid. Dersom dette ikke er mulig,
bør arbeidstakeren fritas for normale plikter så lenge det er nødvendig for å beskytte kvinnens eller barnets
helse eller sikkerhet.
Hva må en arbeidsgiver foreta seg?
I tillegg til å utføre den generelle risikovurderingen som kreves etter rammedirektivet og direktiv
92/85/EØF, må en arbeidsgiver, når denne får melding om at en arbeidstaker er gravid, vurdere de særlige
formene for risiko for denne arbeidstakeren og iverksette tiltak for å sikre at hun ikke eksponeres for noe
som vil skade hennes egen eller hennes kommende barns helse eller sikkerhet.
Arbeidsgiveren må:
— vurdere risikoen,
som betyr at denne må fastslå
a) risikoen som den gravide kvinnen eller moren som nylig har født eller som ammer, eksponeres for,
samt
b) eksponeringens art, intensitet og varighet.
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[Vedlegg 1 inneholder henvisninger til enkelte sider ved en graviditet som kan kreve tilpasninger av
arbeidet eller i organiseringen av arbeidet]
— fjerne faren og unngå eller redusere risikoen,
— iverksette tiltak for å sikre at det ikke forekommer helseskade.
Helseskade betyr i denne sammenheng enhver sykdom eller skade på en persons fysiske eller mentale tilstand,
eller enhver mulig påvirkning på graviditeten eller på det ufødte eller nyfødte barnet, eller på kvinner som nylig
har født.
Dersom vurderingen viser at det foreligger en risiko, må arbeidsgiveren informere kvinnen om risikoen og forklare
hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre at helsen eller sikkerheten til kvinnen eller det ufødte barnet ikke
påvirkes i negativ grad.
Definisjoner
I direktivet for gravide kvinner menes med
a) «gravid arbeidstaker»: arbeidstaker som er gravid og som opplyser arbeidsgiveren om sin tilstand i samsvar
med nasjonal lovgivning og/eller praksis,
b) «arbeidstaker som nylig har født»: arbeidstaker som i henhold til nasjonal lovgivning og/eller praksis nylig
har født og som i samsvar med denne lovgivning og/eller praksis opplyser arbeidsgiveren om sin tilstand,
c) «arbeidstaker som ammer»: arbeidstaker som i henhold til nasjonal lovgivning og/eller praksis ammer og som
i samsvar med denne lovgivning og/eller praksis opplyser arbeidsgiveren om sin tilstand.
Bestemme farene
Fysiske, biologiske og kjemiske agenser, prosesser og arbeidsforhold som kan påvirke helsen og sikkerheten til
kvinner som nylig har født eller som er gravide, er oppført i kapittelet om særlige farer (se nedenfor). Disse
omfatter mulige farer oppført i vedleggene til direktivet om helse og sikkerhet for gravide arbeidstakere.
Mange av farene i tabellen omfattes allerede av særlig europeisk regelverk for helse og sikkerhet, for eksempel
rådsdirektiv 90/394/EØF (med endringer) om kreftframkallende stoffer, rådsdirektiv 90/679/EØF (med endringer)
om biologiske agenser, rådsdirektiv 80/1107/EØF om kjemiske, fysiske og biologiske agenser, som vil trekkes
tilbake ved medlemsstatenes gjennomføring av direktiv 98/24/EF (innen 5. mai 2001), rådsdirektiv 82/605/EØF
om bly, rådsdirektiv 97/43/EURATOM om ioniserende stråling, direktiv 90/269/EØF om manuell håndtering av
tunge gjenstander, samt direktiv 90/270/EØF om dataskjermutstyr. Dersom noen av disse farene er tilstede på
arbeidsplassen, bør arbeidsgivere konsultere relevant regelverk for å få informasjon om hva de bør gjøre. Farer
kan omfatte flere faktorer i sine virkninger.
Fastslå hvem som kan skades og hvordan
Risikovurderingen kan vise at det på arbeidsplassen forekommer et stoff, en agens eller en arbeidsprosess som
ville kunne skade helsen eller sikkerheten til kvinner som nylig har født eller som er gravide eller deres barn. Det
er nødvendig å merke seg at det kan forekomme ulike former for risiko, avhengig av om arbeidstakere er gravide,
nylig har født eller ammer. Definisjonen av arbeidstakere omfatter for eksempel også vedlikeholds- og
rengjøringspersonell, og det kan være behov for samarbeid mellom arbeidsgivere i tilfeller der arbeidstakere hos
en arbeidsgiver for eksempel arbeider som underleverandører på arbeidsplassen til en annen arbeidsgiver.
Opplyse arbeidstakere om risiko
Dersom risikovurderingen avslører en risiko, bør arbeidsgivere opplyse alle berørte arbeidstakere om den mulige
risikoen. De bør også forklare hvilke tiltak de har til hensikt å treffe for å sikre at kvinner som nylig har født eller
som er gravide ikke utsettes for risiko som kan skade dem. Slik informasjon bør også gis til arbeidstakernes
representanter.
Dersom det foreligger en risiko, bør arbeidsgiverne opplyse arbeidstakerne om betydningen av at graviditeten
fastslås på et tidlig stadium.
Unngå risikoen
Dersom det påvises en betydelig risiko for helsen eller sikkerheten til kvinner som nylig har født eller som er
gravide, bør det avgjøres hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere denne.
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Revisjon av risikoen
Arbeidsgiveren skal revidere risikovurderingen for kvinner som nylig har født eller som er gravide dersom
vedkommende blir oppmerksom på eventuelle endringer. Selv om noen farer trolig vil være konstante, vil
muligheten for skade på det ufødte barnet som resultat av en fare, variere med de ulike stadiene i graviditeten.
Videre må det tas hensyn til ulike former for risiko for arbeidstakere som nylig har født eller som ammer.
Arbeidsgivere må sikre at arbeidstakere som ammer, ikke utsettes for risiko som kan skade deres helse eller
sikkerhet så lenge de fortsetter å amme. Direktivet som omhandler minstekravene for sikkerhet og helse på
arbeidsplassen (89/654/EØF), stiller krav om at gravide og ammende kvinner gis mulighet for hvile under egnede
forhold.
I tilfeller der arbeidstakere fortsetter å amme i mange måneder etter fødselen, må arbeidsgivere revidere risikoen
regelmessig. I tilfeller der de påviser en risiko, er det behov for fortsatt å følge de tre trinnene når det gjelder å
unngå eksponering for risiko, dvs. tilpasning av arbeidstid/arbeidsforhold, alternativt arbeid eller fritak for
normale plikter, så lenge det truer helsen og sikkerheten til en ammende arbeidstaker eller hennes barn. Det
viktigste hensynet er eksponering for stoffer som bly, organiske løsemidler, plantevernmidler og mitosehemmende
midler, siden noen av disse stoffene blir skilt ut gjennom morsmelken, og barn antas å være særlig følsomme for
disse. Det viktigste ved dette er «å unngå» — eller å redusere — eksponering. Faglige råd fra kvalifiserte
arbeidsmedisinere kan i særlige tilfeller være påkrevd.
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Hva består risikoen i?

Når det gjelder nattarbeid, bør alternativet være å organisere
dagarbeid for gravide kvinner.

Det kan være behov for å foreta midlertidige justeringer av
arbeidstid og andre arbeidsforhold, herunder tid og hyppighet
for hvilepauser, og å endre skiftmønstre og skiftvarighet for å
unngå risiko.

Hvordan håndtere risikoen
Eksempler på forebyggende tiltak(*)

Annet europeisk
regelverk enn direktiv
92/85/EØF

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Eksemplene i denne kolonnen er bare en veiledning. Andre forebyggende tiltak finnes for alle typer risiko som er nevnt. Det er opp til den enkelte arbeidsgiver å velge hvilke tiltak som er de mest egnede for deres situasjon, samtidig som det tas
hensyn til forpliktelsene som følger av gjeldende regelverk i Fellesskapet og gjeldende nasjonal lovgivning.

Enkelte gravide og ammende kvinner lider av økende tretthet, og
det kan derfor være at de ikke lenger kan arbeide uregelmessige
eller sene skift eller nattarbeid, eller overtid. Arbeidstidsordninger
(herunder bestemmelser om hvilepauser og hyppighet og tid for
disse) kan påvirke helsen til gravide kvinner og deres ufødte barn,
hvordan de kommer seg etter fødselen eller deres evne til å amme,
og kan øke risikoen for stress og stressrelatert dårlig helse. På
grunn av endringer i blodtrykk som kan forekomme under og etter
graviditet og fødsel, kan det være at normale mønstre for pauser
ikke er tilstrekkelig for kvinner som nylig har født eller som er
gravide.

Mental og fysisk tretthet Lang arbeidstid, skiftarbeid og nattarbeid kan ha en betydelig
virkning på helsen til kvinner som nylig har født, som er gravide
og arbeidstid
og kvinner som ammer. Ikke alle kvinner påvirkes på samme måte,
og den tilknyttede risikoen varierer med typen arbeid,
arbeidsforhold og den enkelte kvinne. Dette gjelder i særlig grad
helsetjenesten. Generelt øker imidlertid både mental og fysisk
tretthet under graviditeten og i perioden etter fødselen på grunn av
ulike fysiologiske og andre endringer som finner sted.

Liste over generelle
farer og situasjoner i
tilknytning til disse

Oversikten nedenfor viser generelle farer og situasjoner i tilknytning til disse som det er sannsynlig at de fleste gravide kvinner, samt kvinner som nylig har født nye eller som ammer
støter på:

RISIKOVURDERING AV GENERELLE FARER OG SITUASJONER I TILKNYTNING TIL DISSE
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Det er farlig for gravide arbeidstakere å arbeide i høyden, for Arbeidsgiveren må sikre at gravide arbeidstakere ikke
utsettes for arbeid i høyden.
eksempel i stiger og på plattformer.

Gravide kvinner er mer utsatt for risiko enn andre når de arbeider Avhengig av deres medisinske tilstand, kan det være at
alene, særlig dersom de skulle falle eller ha behov for øyeblikkelig adgang til kommunikasjon med andre, samt nivåer for (fjern) overvåking, må vurderes og revideres for å sikre at hjelp og
medisinsk hjelp.
støtte er tilgjengelig når det er behov for dette, og at
eventuelle nødsprosedyrer tar hensyn til behovene hos
kvinner som nylig har født eller som er gravide.

Kvinner som nylig har født og kvinner som er gravide kan av ulike Når det skal bestemmes hvilke tiltak som skal iverksettes, må
arbeidsgivere ta hensyn til kjente stressfaktorer (som
grunner i særlig grad påvirkes av flere typer yrkesrelatert stress:
skiftmønstre,
usikkerhet
mht.
arbeidsituasjonen,
– hormonelle, fysiologiske og psykologiske endringer som skjer arbeidsmengde osv.), samt særlige medisinske og
og som noen ganger endres raskt under og etter graviditet, og psykologiske faktorer som påvirker den enkelte kvinne.
som enkelte ganger påvirker mottakelighet for stress eller for
angst eller depresjon hos enkelte,

Arbeid i høyden

Arbeid alene

Yrkesrelatert stress

– usikkerhet med hensyn til økonomi, følelser og
arbeidssituasjonen kan påvirkes av endringene i økonomiske
forhold som graviditeten bringer med seg, særlig dersom dette
gjenspeiles i kulturen på arbeidsplassen,

Tretthet på grunn av stående og annet fysisk arbeid har lenge vært Sikre at arbeidstid, arbeidsmengde og arbeidstempo ikke er
for høyt og at arbeidstakerne, der dette er mulig, selv har en
sett i tilknytning til aborter, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt.
viss grad av kontroll med hvordan arbeidet blir organisert.
Det er forbundet med fare å arbeide på trange arbeidsplasser eller
med arbeidsplasser som ikke kan justeres i tilstrekkelig grad til å Sikre at det er muligheter for å sette seg.
ta hensyn til økt magestørrelse, særlig under de siste månedene av
graviditeten. Dette kan føre til belastnings- eller forstuingsskader. Tretthet kan unngås eller reduseres ved å tillate lengre og
Fingerferdighet, smidighet, koordinering, bevegelseshastighet, hyppigere pauser i løpet av arbeidsøkten.
rekkevidde og balanse kan også reduseres, og det kan være behov
Justering av arbeidsplasser eller arbeidsprosedyrer kan bidra
for å vurdere om det foreligger en økt risiko for ulykker.
til å fjerne problemer knyttet til fysiske stillinger, samt
risikoen for ulykker.

Problemer knyttet til
fysiske stillinger sett i
sammenheng
med
aktiviteten til kvinner
som nylig har født eller
som er gravide
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for

voldsrelaterte

situasjoner

på

Kvinner som nylig har lidd tap ved abort, bortadopsjon ved
fødselen eller der et nyfødt barn dør, vil være særlig sårbare for
stress; det samme vil kvinner som har opplevd alvorlig sykdom
eller trauma (herunder keisersnitt) i tilknytning til graviditet eller
fødsel. Under visse forhold kan imidlertid det å komme tilbake til
arbeidet etter slike hendelser være med å avhjelpe stress, men dette
forutsetter et solidarisk og støttende arbeidsmiljø.

Stress er i noen undersøkelser knyttet til økt forekomst av abort, og
dessuten til nedsatt evne til amming.

Ytterligere yrkesrelatert stress kan forekomme dersom en kvinnes
engstelse omkring graviditeten, eller omkring resultatet av den
(f.eks. der det tidligere har forekommet abort eller annen
abnormitet) øker som et resultat av press fra arbeidskolleger eller
fra andre på arbeidsplassen.

Denne risikoen gjelder i særlig grad arbeidstakere som er i direkte
kontakt med kunder og klienter.

Dersom en kvinne eksponeres for risikoen for vold på arbeidet
under graviditeten, når hun nylig har født eller mens hun ammer,
kan dette føre til skader. Det kan lede til at morkaken løsner, til en
abort, for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og kan også påvirke evnen
til å amme.

– mulig eksponering
arbeidsplassen.

Vernetiltak kan omfatte tilpasning av arbeidsforhold eller
– det kan være vanskelig å kombinere arbeid og privatliv, særlig arbeidstider, samt å sikre at den nødvendige forståelse, støtte
med lange, uberegnelige eller usosiale arbeidstider eller der og erkjennelse er til stede når kvinnen kommer tilbake til
arbeidet, samtidig som hennes privatliv respekteres.
annet familieansvar er involvert,

Rammedirektiv
89/391/EØF
kan anvendes.
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Behovet for fysisk hvile kan kreve at det sørges for tiltak for
at kvinnen det gjelder skal ha tilgang til et sted der hun med
passende mellomrom kan sette eller legge seg for seg selv på
en bekvem måte og uten å bli forstyrret.
Gravide må advares mot farene ved røyking, herunder passiv
røyking. Der det ikke er noe offisielt forbud mot røyking i
fellesområder som hvilerom og kantiner, må arbeidsgiveren ta
hensyn til den mulige faren for gravide kvinner som
eksponeres for sigarettrøyk, og om nødvendig treffe
forebyggende tiltak og vernetiltak.

Hvile er viktig for kvinner som nylig har født og kvinner som er
gravide. Trettheten øker under og etter graviditeten og kan
forverres av arbeidsrelaterte faktorer. Behovet for hvile er både
fysisk og mentalt.

Sigarettrøyk er mutagen og kreftframkallende og er en kjent risiko
under graviditeten der moren røyker. Virkningene av passiv
røyking er mindre klare, men det er kjent at dette påvirker hjerte og
lunger, og at det utgjør en risiko for barnets helse. Sigarettrøyk
virker også sensibiliserende på åndedrettet, og det er kjent at det
har forbindelse med astma, som noen ganger utløses under en
graviditet.

Manglende
hvilemuligheter og
andre velferdstiltak

Rådsdirektiv
89/654/EØF (krav til
sikkerhet og helse på
arbeidsplassen)

Direktiv 89/654/EØF
(krav m.h.t sikkerhet
Man bør ikke sitte eller stå uten pauser i lengre tid. Det er og helse på
bedre å skifte mellom å sitte og å stå. Dersom dette ikke er arbeidsplassen)
mulig, bør det være lagt inn muligheter for pauser.
Sikre at det er egnede muligheter til å sette seg.

Særlige endringer under graviditeten når det gjelder
koaguleringsfaktorer og mekanisk sammentrykking av
bekkenvenene i livmoren, utgjør en relativ høy risiko for trombose
eller emboli hos gravide kvinner. Ved stillesitting under
graviditeten skjer det en betydelig økning av mengden av venøst
blod i beina, noe som der kan føre til verking og ødem. Økningen
i den lumbale lordosen som skyldes økningen i omfanget av
magen, kan føre til muskelsmerter i lumbalryggen, noe som kan
intensiveres ved å forbli i en og samme stilling over for lange
perioder.

Kontinuerlig stående (og/eller gående) aktivitet i lange perioder i
løpet av arbeidsdagen bidrar også til økt risiko for for tidlig fødsel.

Fysiologiske endringer under graviditeten (økt blodvolum og
systolisk volum, generell utvidelse av blodårene og mulig
sammentrykning av vener i mage og bekken) øker blodtilførselen i
armer og ben ved stående aktiviteter. Sammentrykking av vener
kan redusere den venøse tilbakestrømmingen fra bekkenet, noe
som fører til en kompenserende økning av morens puls og til
sammentrekninger i livmoren. Dersom den kompensatoriske
økningen ikke er tilstrekkelig, kan dette føre til svimmelhet og
ubehag.

Sittende aktiviteter

Stående aktiviteter
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Tilstrekkelig og egnet ernæring og flytende forfriskninger (særlig
rent drikkevann) med regelmessige mellomrom er svært viktig for
helsen til kvinner som nylig har født eller som er gravide og deres
barn. Appetitt og fordøyelse påvirkes av tidspunkter for, hyppighet
og varighet av matpauser og andre muligheter for å innta mat og
drikke, og dette påvirker også helsen til det ufødte barnet. Dette
påvirkes under og etter graviditeten av hormonelle og fysiologiske
endringer, herunder slike som resulterer i eller påvirker
svangerskapskvalme (normalt tidlig i graviditeten), stillingen til
det ufødte barnet i livmoren, de ernæringsmessige behovene til
den enkelte mor og hennes ufødte barn eller diebarn osv.

Farer som resultat av
uhensiktsmessig
ernæring

Gravide kvinner kan ha behov for hyppigere matpauser og
hyppigere tilgang til drikkevann eller andre lette forfriskninger, og
det kan også være at de bare kan tolerere mat “lite og ofte”
istedenfor i større mengder ved ”normale” måltider. Spisemønstre
og matpreferanser kan endre seg, særlig i de tidlige stadiene av
graviditeten, ikke bare som en reaksjon på svangerskapskvalm,
men også på grunn av ubehag eller andre problemer i senere
stadier av graviditeten.

Uten enkel tilgang til toaletter (og tilhørende hygieniske anlegg)
på arbeidsplassen, noe som kan skyldes avstand, arbeidsprosesser
eller -systemer osv., kan det være økt risiko for helse og sikkerhet,
herunder betydelig risiko for infeksjon og nyresykdom.

Risiko for infeksjon
eller nyresykdom som
følge av utilstrekkelige
hygieniske anlegg

Det må treffes vernetiltak for å ta høyde for dette, særlig når
det gjelder behovet for pauser (hvile, måltider og
forfriskninger), og for å opprettholde egnede hygieniske
standarder.

De særlige behovene til kvinner som nylig har født eller som
er er gravide når det gjelder pauser (hvile, måltider og
forfriskninger) kan fastsettes i samråd med dem dette gjelder.
Disse behovene kan endre seg i løpet av graviditeten.

Vernetiltak omfatter tilpasning av regler for arbeidspraksis,
for eksempel innen kontinuerlige produksjonsprosesser og
teamarbeid, samt egnede tiltak for å gi gravide og kvinner som
ammer anledning til å forlate sin arbeidsplass/aktivitet på kort
varsel oftere enn normalt, eller (dersom dette ikke er mulig)
På grunn av trykk på blæren og andre endringer som skjer under på annen måte foreta midlertidige endringer av
graviditeten, må gravide kvinner ofte gå på toalettet hyppigere og arbeidsforholdene, slik det er angitt i direktiv 92/85/EF.
mer presserende enn andre. Ammende kvinner kan også ha behov
for dette på grunn av økt væskeinntak for å øke
morsmelkproduksjonen.

Rådsdirektiv
89/654/EØF (krav til
sikkerhet og helse på
arbeidsplassen)
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Farer som skyldes
uegnede eller
manglende lokaler

Tilgang til egnede lokaler så arbeidstakere som ammer på en sikker Vernetiltak omfatter:
måte kan melke ut og lagre brystmelk, eller så barn får anledning
til å bli ammet på eller nær arbeidsstedet, kan lette ammingen for — tilgang til et privat rom der moren kan amme eller melke
ut morsmelk,
arbeidende kvinner, og kan i betydelig grad virke beskyttende for
helsen til både mor og barn.
— bruk av sikre, rene kjøleskap for lagring av utmelket
morsmelk på arbeidet, og muligheter for å vaske,
Det er godtgjort at amming kan være en hjelp til å beskytte moren
sterilisere og lagre beholdere,
mot kreft og barnet mot visse sykdommer i barndommen.
Hindringer for amming på arbeidsplassen kan i betydelig grad
— fri tid (uten tap av lønn eller ytelser, og uten frykt for
påvirke helsen til både mor og barn.
sanksjoner) til å melke ut morsmelk eller amme.
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Hva består risikoen i?

Hvordan håndtere risikoen
Eksempler på forebyggende tiltak(*)

Regelmessig eksponering for støt, dvs. plutselige, kraftige slag mot
kroppen eller lavfrekvente vibrasjoner, for eksempel som fører
eller passasjer i terrenggående kjøretøyer, eller for kraftige
bevegelser, kan øke risikoen for abort. Eksponering av hele
kroppen for vibrasjoner over lang tid kan øke risikoen for for tidlig
fødsel eller lav fødselsvekt. Ammende arbeidstakere er ikke utsatt
for større risiko enn andre arbeidstakere.

Arbeidet skal organiseres slik at gravide arbeidstakere og
arbeidstakere som nylig har født, ikke eksponeres for arbeid
som medfører risiko for ubehagelige vibrasjoner av hele
kroppen, særlig lavfrekvente vibrasjoner, mikrotraumer,
risting, støt eller der underkroppen er eksponert for rystelser
eller slag.

Rammedirektiv
89/391/EØF kan
anvendes

Ingen særskilte

Annet europeisk
regelverk enn direktiv
92/85/EØF

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Eksemplene i denne kolonnen er bare en veiledning. Andre forebyggende tiltak finnes for alle typer risiko som er nevnt. Det er opp til den enkelte arbeidsgiver å velge hvilke tiltak som er de mest egnede for deres situasjon, samtidig som det tas
hensyn til forpliktelsene som følger av gjeldende regelverk i Fellesskapet og gjeldende nasjonal lovgivning.

Støt, vibrasjoner eller
bevegelser

FYSISKE AGENSER — når disse anses å være agenser som forårsaker fosterskader og/eller som kan forårsake at morkaken løsner, og særlig ved:

Liste over generelle
farer og situasjoner i
tilknytning til disse

Siden graviditet er en dynamisk tilstand som innebærer kontinuerlig endring og utvikling, kan like arbeidsforhold reise ulike helse- og sikkerhetsspørsmål for ulike kvinner på ulike
stadier i graviditeten, og igjen når de kommer tilbake i arbeid etter fødselen eller mens de fremdeles ammer. Noen av disse spørsmålene kan forutses og gjelder generelt (som de som
er oppført nedenfor). Andre vil avhenge av de enkelte omstendighetene og personlig medisinsk bakgrunn.

Arbeidsforhold kan ha viktige virkninger på helse, sikkerhet og velferd for kvinner som nylig har født og som er gravide. Enkelte ganger vil det være forholdet mellom de ulike
involverte faktorene som avgjør typen risiko, heller enn én faktor alene.

(HERUNDER FYSISKE, KJEMISKE OG BIOLOGISKE AGENSER OG ARBEIDSFORHOLD OPPFØRT I VEDLEGG 1 OG 2 TIL DIREKTIV 92/85/EØF)

RISIKOVURDERING: SÆRLIGE FARER (OG MÅTER Å UNNGÅ RISIKO PÅ)(*)
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Arbeidsgiveren må opplyse kvinnlige arbeidstakere som
eksponeres for ioniserende stråling om behovet for at de
opplyser om graviditeten så snart som mulig, idet det tas
hensyn til risikoen for eksponering for det ufødte barnet og for
forurensning av brystbarn i tilfelle av en radioaktiv
forurensning av morens kropp.

Rådsdirektiv
96/29/EURATOM
(helsevern mot farene
ved ioniserende
stråling)

Eksponering for ioniserende stråling medfører risiko for det ufødte Så snart en gravid kvinne informerer foretaket om sin tilstand,
barnet, og det finnes derfor særlige bestemmelser for å begrense må vernet av det ufødte barnet være det samme som det som
slik eksponering når det gjelder den gravide og det ufødte barnet. er fastsatt for medlemmer av offentligheten. Forholdene for
den gravide kvinnen i sammenheng med hennes ansettelse er
Dersom en ammende mor arbeider med radioaktiv væske eller dermed slik at den tilsvarende dosen for det ufødte barnet skal
støv, kan barnet eksponeres, særlig ved forurensning av morens være så lav som det er rimelig å kunne oppnå, og at det er lite
sannsynlig at denne dosen vil overstige 1 mSv i løpet av minst
hud.
resten av graviditeten.
Også radioaktiv forurensning som innåndes eller svelges av moren
kan overføres til morsmelken eller via morkaken til det ufødte Gjennomsnittlig eksponering over 5 år for en arbeidstaker kan
ikke overstige 20 mSv per år (og kan ikke overstige 50 mSv i
barnet.
et gitt år).

Ioniserende stråling

Rådsdirektiv
97/43/EURATOM
(farene ved
ioniserende stråling i
forbindelse med
medisinsk bestråling)

Rådsdirektiv
86/188/EØF
(eksponering for støy
på arbeidsplassen)

Langvarig eksponering for kraftig støy kan føre til økt blodtrykk Nasjonale bestemmelser som gjennomfører rådsdirektiv
86/188/EØF, må respekteres. Arbeidsgiver må sikre at
og tretthet.
arbeidstakere som er gravide, som nylig har født eller som
Resultater fra eksperimenter tyder på at dersom det ufødte barnet ammer, ikke eksponeres for støynivåer som overskrider
utsettes for langvarig eksponering for kraftig støy under nasjonale grenseverdier for eksponering basert på direktiv
graviditeten, kan dette påvirke barnets hørsel, samt at lave 86/188/EØF.
frekvenser har større skadepotensiale.
Det må erkjennes at morens bruk av personlig verneutstyr
Det er ingen spesielle problemer for kvinner som nylig har født ikke vil beskytte det ufødte barnet mot fysisk skade.
eller som ammer.

Støy
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Ikke-ioniserende
elektromagnetisk
stråling

Det kan ikke utelukkes at eksponering for elektromagnetiske Det anbefales å minimalisere eksponeringen ved hjelp av Rammedirektiv
89/391/EØF kan
eller magnetiske felt, blant annet i forbindelse med helse- og sikkerhetstiltak.
anvendes.
kortbølgebehandling, plastsveising og herding av klebemidler,
kan innebære en økt risiko for det ufødte barnet.

Retningslinjer for strålevern for alle arbeidstakere, herunder gravide kvinner og ammende mødre, er nylig gjennomgått i lys av reviderte anbefalinger fra Den internasjonale
kommisjonen for strålevern (International Commission on Radiological Protection), og dosegrensene er blitt endret.

Muligheten for at ammende mødre får i seg radioaktiv
forurensning bør vies særlig oppmerksomhet, og disse bør
ikke ansettes i arbeid der risikoen for slik forurensning er høy.

Arbeidsprosedyrer bør utformes slik at de hindrer at gravide
kvinner blir eksponert for ioniserende stråling.
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Risikoen øker i særlig grad i forbindelse med plutselige
temperaturendringer.

Arbeid i ekstrem kulde kan utgjøre en fare for gravide kvinner og
deres ufødte barn. Det må sørges for varme klær.

Evnen til amming kan nedsettes ved dehydrering som skyldes
varme.

Det er ikke godtgjort at amming ikke kan forenes med dykking.

Dykking: Det anbefales at gravide arbeidstakere ikke dykker i det
hele tatt under graviditeten på grunn av mulige virkninger ved at
det ufødte barnet eksponeres for et hyperbarisk miljø.

Arbeidsgiveren må sikre at arbeidstakere som er gravide, er
oppmerksom på at graviditeten kan utgjøre en medisinsk
grunn til at de ikke skal dykke, og slike arbeidstakere bør
For kvinner som nylig har født, er det en liten økning i risikoen for opplyse arbeidsgiveren om eventuelle medisinske grunner til
at de ikke bør dykke, slik at arbeidsgiveren kan treffe egnede
dykkersyke.
tiltak.
Det er ingen fysiologisk grunn til at en ammende mor ikke skulle
kunne arbeide i hyperbarisk atmosfære (selv om det ville kunne
være åpenbare praktiske vanskeligheter).

Det kan ikke forlanges at gravide arbeidstakere skal dykke.

Gravide arbeidstakere bør ikke arbeide i hyperbarisk Rammedirektiv
89/391/EØF
atmosfære.

Gravide kvinner tolererer i mindre grad varme og kan i større grad Gravide arbeidstakere bør ikke eksponeres for langvarig sterk
besvime eller være følsomme for stress forårsaket av varme. varme eller kulde på arbeidsplassen.
Denne risikoen reduseres trolig etter fødselen, men det er ikke klart
hvor raskt en slik bedring skjer. Eksponering for varme kan ha en
negativ påvirkning på graviditeten.

Trykkluft: Personer som arbeider under høyt trykk, er utsatt for
Arbeid i hyperbarisk
atmosfære, for eksempel risiko for å utvikle dykkersyke. Dette skyldes frie bobler av gass i
kretsløpet.
i trykkamre og ved
dykking
Det er ikke klarlagt om gravide kvinner er mer utsatt for risiko for
dykkersyke, men det er en mulighet for at det ufødte barnet vil
kunne ta alvorlig skade av slike gassbobler.

Ekstrem kulde eller
varme
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Mange biologiske agenser i disse tre risikogruppene kan påvirke
det ufødte barnet dersom moren smittes under graviditeten. De kan
overføres via morkaken til det ufødte barnet, eller under eller etter
fødselen, for eksempel ved amming eller ved nær fysisk kontakt
mellom mor og barn. Eksempler på agenser der barnet kan smittes
på en av disse måtene er hepatitt B, hepatitt C, HIV (AIDSviruset), herpes, tuberkulose, syfilis, vannkopper og tyfus. For de
fleste arbeidstakere er risikoen for smitte ikke høyere på
arbeidsplassen enn ute i samfunnet, men i visse yrker er det mer
sannsynlig å bli eksponert for smitte.

Alle biologiske agenser
i gruppe 2, 3 og 4 (se
foran)

Annet europeisk
regelverk enn direktiv
92/85/EØF

Arbeidsgiveren må sikre immunitetstesting (for vannkopper,
toksoplasmose, parvovirus) for risikoyrker, samt overføring til
annet arbeid eller midlertidig fravær under epidemier dersom
arbeidstaker er seronegativ.

Avhenger av risikovurderingen, som for det første vil ta Se foran.
hensyn til den biologiske agensens art, hvordan smitte spres,
hvor sannsynlig det er å komme i kontakt med den og hvilke
kontrolltiltak som finnes. Dette omfatter fysisk inneslutting og
normale hygienetiltak. Bruk av tilgjengelige vaksiner
anbefales, samtidig som det tas hensyn til eventuelle
kontraindikasjoner ved at enkelte av dem blir gitt til kvinner i
tidlige stadier av graviditeten. Dersom det er en kjent høy
risiko for eksponering for en svært smittsom agens, vil det
være best for den gravide arbeidstakeren helt å unngå
eksponering.

Hvordan håndtere risikoen
Eksempler på forebyggende tiltak(*)

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Eksemplene i denne kolonnen er bare en veiledning. Andre forebyggende tiltak finnes for alle typer risiko som er nevnt. Det er opp til den enkelte arbeidsgiver å velge hvilke tiltak som er de mest egnede for deres situasjon, samtidig som det tas
hensyn til forpliktelsene som følger av gjeldende regelverk i Fellesskapet og gjeldende nasjonal lovgivning.

Hva består risikoen i?

Liste over generelle
farer og situasjoner i
tilknytning til disse

1. Biologiske agenser i gruppe 1 betyr agenser som det ikke er sannsynlig vil forårsake sykdom hos mennesker.
2. Biologiske agenser i gruppe 2 betyr agenser som kan forårsake sykdom hos mennesker og som kan utgjøre en fare for arbeidstakere, men det er trolig ingen risiko for spredning
ut i samfunnet og det finnes normalt effektiv profylakse eller behandling tilgjengelig.
3. Biologiske agenser i gruppe 3 betyr agenser som kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker og utgjøre en alvorlig fare for arbeidstakere, de kan utgjøre en risiko for spredning
ut i samfunnet, men det finnes normalt effektiv profylakse eller behandling tilgjengelig.
4. Biologiske agenser i gruppe 4 betyr agenser som kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker og utgjøre en alvorlig fare for arbeidstakere, de kan utgjøre en høy risiko for
spredning ut i samfunnet og det finnes normalt ingen effektiv profylakse eller behandling tilgjengelig.

Direktiv 90/679/EØF (biologiske agenser på arbeidsplassen), med endringer:

BIOLOGISKE AGENSER
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Biologiske agenser som
beviselig kan forårsake
abort eller fysisk og
nevrologisk skade.
Disse agensene omfattes
av gruppe 2, 3 og 4.

Se foran.
Røde hunder og toksoplasmose kan skade det ufødte barnet, det Se foran.
samme kan enkelte andre biologiske agenser, for eksempel
cytomegalovirus (en infeksjon som er vanlig ute i samfunnet) og Eksponering for disse biologiske agensene bør unngås,
unntatt i tilfeller der den gravide kvinnen er beskyttet av sin
chlamydia hos sauer.
immunitetstilstand.
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Hvordan håndtere risikoen
Eksempler på forebyggende tiltak(*)

Den faktiske helserisikoen til disse stoffene kan bare fastslås etter
en risikovurdering av hvert enkelt stoff på arbeidsplassen – dvs.
selv om de oppførte stoffene kan utgjøre en mulig fare for helse
eller sikkerhet, kan det være at det i praksis ikke er noen risiko, for
eksempel dersom eksponeringen er under et nivå som kan
forårsake skade.

R64: kan skade barn som får morsmelk

R63: mulig fare for fosterskade

R61: kan gi fosterskade

R49: kan forårsake kreft ved innånding

R46: kan forårsake arvelige genetiske skader

Rådsdirektiv 98/24/EF
(risiko som gjelder
kjemiske agenser på
arbeidsplassen)

Annet europeisk
regelverk enn direktiv
92/85/EØF

Direktiv 91/155/EØF,
endret ved direktiv
93/112/EØF, som
etablerer et system av
sikkerhetsdatablad.

Rådsdirektiv
90/394/EØF
Forebygging av eksponering må gis høyeste prioritet. Der det (kreftframkallende
ikke er praktisk mulig å forebygge risikoen, kan kontroll av stoffer på
eksponering skje ved en kombinasjon av tekniske tiltak, arbeidsplassen)
sammen med god planlegging og organisering av arbeidet, og
bruk av personlig verneutstyr (PVU). Personlig verneutstyr Rådsdirektiv
bør bare benyttes til kontrollformål dersom alle andre metoder 67/548/EØF
har slått feil. Det kan også benyttes som sekundært vern i (klassifisering,
emballering og
kombinasjon med andre metoder.
merking av farlige
Skadelig agenser bør om mulig utskiftes.
stoffer) med endringer

Disse stoffene er oppført i vedlegg 1 til direktiv 67/548/EØF og er Når det gjelder arbeid med farlige stoffer, herunder kjemiske
merket med følgende risikosetninger:
stoffer som kan forårsake arvelig genetisk skade, har
arbeidsgivere plikt til vurdere helserisikoen for arbeidstakere
R40: mulig risiko for varige virkninger
for slikt arbeid, og om nødvendig forebygge eller kontrollere
risikoen. Ved en slik vurdering bør arbeidsgivere ta hensyn til
R45: kan forårsake kreft
kvinner som er gravide, eller som nylig har født.

Hva består risikoen i?

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Eksemplene i denne kolonnen er bare en veiledning. Andre forebyggende tiltak finnes for alle typer risiko som er nevnt. Det er opp til den enkelte arbeidsgiver å velge hvilke tiltak som er de mest egnede for deres situasjon, samtidig som det tas
hensyn til forpliktelsene som følger av gjeldende regelverk i Fellesskapet og gjeldende nasjonal lovgivning.

Stoffer merket R40,
R45, R46, R49, R61,
R63 og R64

Liste over generelle
farer og situasjoner i
tilknytning til disse

KJEMISKE AGENSER — Kjemiske agenser kan komme inn i menneskekroppen på ulike måter: innånding, svelging, opptak gjennom huden. Følgende kjemiske agenser utgjør så
langt det er kjent en fare for helsen til gravide kvinner og det ufødte barnet:
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Tilgjengelig fra CEFIC (Den europeiske organisasjon for kjemiimdustrien).

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1)

Rådsdirektiv
80/1107/EØF
(kjemiske, fysiske og
biologiske agenser på
arbeidsplassen) som
vil oppheves ved
medlemsstatenes
innarbeiding av
direktiv 98/24/EF
(innen 5. mai 2001).

Forebygging av eksponering må være den viktigste
prioriteringen. I situasjoner der det ikke er praktisk mulig å
forebygge risikoen, kan kontroll av eksponering skje ved en
kombinasjon av tekniske tiltak, sammen med god planlegging
og organisering av arbeidet, og bruk av personlig verneutstyr
(PVU). Personlig verneutstyr bør bare benyttes til
Organisk kvikksølv overføres fra blod til morsmelk. Dette kan kontrollformål dersom alle andre metoder har slått feil. Det
utgjøre en risiko for barnet dersom en kvinne blir sterkt eksponert kan også benyttes som sekundært vern i kombinasjon med
andre metoder.
for kvikksølv før og under graviditeten.

Kvikksølv og
kvikksølvderivater

Organiske kvikksølvforbindelser kan ha skadevirkninger for det
ufødte barnet. Forsøk med dyr og observasjoner av mennesker har
vist at eksponering for disse formene for kvikksølv under
graviditeten kan nedsette veksten til det ufødte barnet, skade
barnets nervesystem og forgifte moren.

Direktiv 88/379/EØF
eller 1999/45/EF
(klassifisering,
emballering og
merking av farlige
preparater) med
endringer eller
tilpasninger

Et preparat som inneholder mer enn angitte konsentrasjoner av et Farlige preparater bør vurderes og tiltak for risikohåndtering
stoff som bærer en av risikosetningene R40, R45, R46, R49, R61, treffes på samme måte som for lignende farlige stoffer.
R63 og R64, vil forventes å representere lignende fare. En god
arbeidsgiver vil anvende vurderingsprinsippene som gjelder for
kjemiske stoffer på preparater som er merket på lignende måte,
dersom disse skulle forekomme på arbeidsplassen.

Preparater merket på
grunnlag av direktiv
88/379/EØF eller
1999/45/EF

Bransjer som benytter kjemiske stoffer, henvises til «Veiledning
om helsevern for gravide kvinner på arbeidsplassen» utgitt av
CEFIC(1). Dette retter særlig oppmerksomheten mot farer ved
kjemiske stoffer og gir veiledning om risikovurdering.
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Farlige kjemiske
agenser som påviselig
kan opptas gjennom
huden. Dette omfatter
visse plantevernmidler.

Mitosehemmende
(cytotoksiske)
legemidler

Forebygging av eksponering må gis høyest prioritet.

Det bør tas særlige forholdsregler for å unngå hudkontakt. Der
dette er mulig, bør det treffes tekniske tiltak for å kontrollere
eksponeringen framfor å benytte personlig verneutstyr som
hansker, overaller eller ansiktsmasker. Området for prosessen
kan for eksempel lukkes eller omformes slik at fordamping
reduseres. I tilfeller der en arbeidstaker er nødt til å benytte
personlig verneutstyr (enten alene eller i kombinasjon med
Når det gjelder arbeidstakere i landbruket bør risikovurderingen tekniske tiltak), skal disse være hensiktsmessige.
avgjøre om det foreligger en gjenværende fare for forurensning fra
f.eks. plantevernmidler som er benyttet tidligere.

Noen kjemiske agenser kan også trenge gjennom intakt hud og tas
opp i kroppen, og der gi skadevirkninger. Disse stoffene er merket
spesielt på listene i vedkommende direktiver. Som for alle stoffer
vil risikoen avhenge av måten stoffet benyttes på, samt dets farlige
egenskaper. Opptak gjennom huden kan skyldes lokal
forurensning, for eksempel fra sprut på hud eller klær, eller i noen
tilfeller eksponering for høye konsentrasjoner av damp i
omgivelsene.

På lang sikt er disse legemidlene årsak til skader på genetisk Det er ingen kjent terskelgrense og eksponering må unngås
informasjon i sæd og egg. Enkelte av disse kan forårsake kreft. eller reduseres.
Opptak skjer ved innånding eller gjennom huden.
Personer som forsøker å bli gravide eller som er gravide eller
En vurdering av risikoen bør særlig omfatte framstillingen av ammer, bør opplyses fullt ut om farene for nedsatt
legemidlet for bruk (apotekere, sykepleiere), hvordan midlet gis reproduksjonsvne.
og hvordan avfall (kjemisk og menneskelig) disponeres.
Ved framstillingen av legemiddelløsningen bør eksponering
gjøres minst mulig ved å benytte vernetøy (hansker, frakk og
maske), verneutstyr (avtrekkshette) og god arbeidspraksis. En
gravide arbeidstaker som framstiller kreftbekjempende
legemiddelløsninger, bør overføres til annet arbeid.
Kommisjonsdirektiv
91/322/EØF og
96/94/EF (veiledende
grenseverdier for
kjemiske agenser på
arbeidsplassen)

Rådsdirektiv
90/394/EØF
(kreftframkallende
stoffer på
arbeidsplassen)
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Karbonmonoksid

De beste forebyggende tiltakene er å fjerne farene ved å endre
prosesser eller utstyr. Der forebygging ikke er praktisk mulig,
bør tekniske tiltak vurderes, i kombinasjon med god
arbeidspraksis og personlig verneutstyr.

Omhyggelig dokumentasjon av slike “utenforliggende” kilder kan
imidlertid være påkrevd for å unngå rettslig ansvar og tvister.

Risikovurderingen kan ytterligere kompliseres av aktiv eller passiv
røyking og/eller forurensning av omgivelsesluften. Dersom disse
kildene fører til høyere COHb-verdi enn yrkesmessig eksponering
ville gjort, fastsettes risikonivået av de utenforliggende kildene,
siden virkningene på COHb ikke er kumulative.

Gitt den ekstreme risikoen ved eksponering for høye CO-nivåer, er
risikovurdering og forebygging av høy eksponering identisk for
alle arbeidstakere.

Det er ingen indikasjon på skadevirkninger for brystbarn som
skyldes morens eksponering for karbonmonoksid, og heller ikke at
moren er betydelig mer følsom for karbonmonoksid etter fødselen.

Gravide kvinner kan ha høyere følsomhet for virkningene av Kvinnelige arbeidstakere bør ikke utsettes for kronisk
eksponering. Selv sporadisk eksponering for CO innebærer en
eksponering for karbonmonoksid.
mulighet for skade.
Karbonmonoksid beveger seg lett gjennom morkaken og kan føre
til at det ufødte barnet vil lide av mangel på oksygen. Det Gravide arbeidstakere bør opplyses om farene ved
eksponering for karbonmonoksid ved røyking.
foreligger bare begrensede data når det gjelder virk
ningene av eksponering for karbonmonoksid på gravide kvinner,
men det er godtgjort at det kan forekomme skadevirkninger for det
ufødte barnet. Både nivået og varigheten av morens eksponering er
viktige faktorer når det gjelder virkningen for det ufødte barnet.

Karbonmonoksid produseres ved at det benyttes bensin, diesel og
flytende petroleumsgass (LPG) som kraftkilde i motorer og i
husholdningsapparater. Risiko oppstår når motorer eller apparater
er i drift i lukkede områder.
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Bly og blyderivater – i
den grad disse agenser
kan absorberes av den
menneskelige organisme

Risiko for gravide og ammende kvinner for eksponering for bly er
spesielt forbudt etter artikkel 6 i direktivet dersom eksponeringen
ville kunne sette kvinnens sikkerhet eller helse i fare.
Risikovurderingen bør baseres på både den enkeltes og
arbeidsgruppens historiske registrering av blynivå i blodet eller på
lignende parametrer, ikke på overvåking av omgivelsesluften. Der
disse nivåene er innenfor området for ikke-eksponerte personer,
vil man kunne konkludere med at det ikke foreligger helsefare.
PbB-nivåer og andre biologiske indikatorer for eksponering kan
imidlertid endres over tid uten at dette har noen åpenbar
sammenheng med (luftbåren) eksponering. Det er derfor en
mulighet for at en endring av overvåkingsindikatoren kan
forekomme uten en økning i eksponeringen. Dette vil kunne tolkes
som som en indikasjon på at det foreligger helsefare.

Risikovurdering

Indikasjoner for sikre nivåer
Eksponering for bly kan ikke måles på en sikker måte når det
gjelder luftbårne eksponeringsnivåer, på grunn av de ulike
opptaksveiene. Biologisk overvåking av blynivået i blodet (PbB)
og overvåking av biologiske virkninger (f.eks. tester for
sinkprotoporphyrin og nivåer av aminolævulinsyre i blodet eller
urinen) er de beste eksponeringsindikatorene.

Historisk er gravide kvinners eksponering for bly knyttet til
aborter, men det er ingen indikasjon på at dette fremdeles er
relevant for de gjeldende aksepterte standardene for eksponering.
Det er sterke indikasjoner på at eksponering for bly, både i
livmoren og etter fødselen, fører til utviklingsproblemer, særlig for
nervesystemet og de bloddannende organene. Kvinner, nyfødte og
små barn er mer følsommer for bly enn voksne menn.

I lys av dette kan det være at det eneste akseptable alternativet
er at gravide og ammende kvinner forbys adgang til alle
områder som inneholder bly. Dette er særlig tilrådelig dersom
det gjelder eksponering for organiske blyforbindelser.

Fordi fjerning av bly fra blodet er en svært langsom prosess,
bør fertile kvinner opplyses om dette. Arbeidsgiveren må
sikre at eksponering for bly reduseres og at kvinner har
mulighet for alternativ plassering til dette er skjedd.

For å beskytte det ufødte barnet må kvinner med Rådsdirektiv
reproduksjonsevne eksponeres for et lavere nivå for 82/605/EØF
(eksponering for
suspensjon av bly i blodet enn andre arbeidstakere.
metallisk bly på
Så snart graviditeten er bekreftet, vil kvinner som er underlagt arbeidsplassen) som
medisinsk overvåking under blydirektivet, normalt bli vil oppheves ved
midlertidig fritatt for arbeid som i betydelig grad eksponerer medlemsstatenes
innarbeiding av
dem for bly.
direktiv 98/24/EF
Bly overføres fra blod til morsmelk. Dette kan utgjøre en risiko for
barnet dersom en kvinne blir sterkt eksponert for bly før og under Europeiske grenseverdier er i ferd med å bli gjennomgått på (innen 5. mai 2001).
nytt.
graviditeten.
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Kjemiske agenser og
industrielle prosesser i
vedlegg I til direktiv
90/394/EØF

De industrielle prosessene som er oppført i vedlegg I til direktiv Direktiv 90/394/EØF krever at det utføres en detaljert
90/394/EØF og som det er vist til i vedlegg IB til direktiv risikovurdering.
92/85/EØF, kan framkalle risiko for kreft.
Unngå eksponering. Dersom risikoen ikke kan vurderes og
Dersom det forekommer kreftframkallende stoffer, bør dette klart kontrolleres gjennom kollektive tiltak, bør det treffes egnede
tiltak for å informere og lære opp arbeidstakere.
angis.

Rådsdirektiv
90/394/EØF
(kreftframkallende
stoffer på
arbeidsplassen)
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Hva består risikoen i?

Hvordan håndtere risikoen
Eksempler på forebyggende tiltak(*)

Direktiv 90/269/EØF
om krav til sikkerhet
og helse i forbindelse
med manuell
håndtering av tunge
gjenstander

Annet europeisk
regelverk enn direktiv
92/85/EØF

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Eksemplene i denne kolonnen er bare en veiledning. Andre forebyggende tiltak finnes for alle typer risiko som er nevnt. Det er opp til den enkelte arbeidsgiver å velge hvilke tiltak som er de mest egnede for deres situasjon, samtidig som det tas
hensyn til forpliktelsene som følger av gjeldende regelverk i Fellesskapet og gjeldende nasjonal lovgivning.

— treffer tiltak for å redusere denne risikoen til lavest mulig
nivå.

Det kan også foreligge risiko for kvinner som nylig har født, for I tilfeller der det er en særlig risiko for ryggskade hos
eksempel er det etter et keisersnitt trolig en midlertidig arbeidstakere, krever direktiv 90/269/EØF at arbeidsgivere
begrensning av evnen til å løfte og håndtere tunge gjenstander.
— unngår behovet for farlig manuell håndtering,
Ammende arbeidstakere kan oppleve ubehag på grunn av økende
bryststørrelse og -følsomhet.
— vurderer risikoen ved slike arbeidsoperasjoner som ikke
kan unngås, og

De endringene en arbeidsgiver bør foreta, vil avhenge av
hvilken risiko som blir påvist i risikovurderingeen og
foretakets situasjon for øvrig. Det kan for eksempel være
mulig å endre arbeidsoppgavens innhold, slik at risikoen ved
manuell håndtering blir redusert for alle arbeidstakere,
herunder kvinner som nylig har født eller som er gravide. Det
Etterhvert som graviditeten utvikler seg, blir en gravid arbeidstaker kan også være nødvendig å ta opp arbeidstakerens særlige
utsatt for økende risiko for skader på grunn av manuell håndtering. behov og redusere mengden fysisk arbeid, eller i framtiden
Dette skyldes hormonell slakking av ligamentene og sørge for hjelpemidler for arbeidstakeren for å redusere
holdningsproblemer ved framskreden graviditet.
risikoen for henne.

Manuell håndtering av Manuell håndtering av tunge gjenstander anses å utgjøre en risiko
tunge gjenstander
for graviditeten, for eksempel risiko for skade på fosteret og for
tidlig fødsel. Risikoen avhenger av påkjenningen, dvs. den tunge
gjenstandens masse, hvordan den løftes og hvor ofte dette skjer i
løpet av arbeidstiden.

Liste over generelle
farer og situasjoner i
tilknytning til disse

ARBEIDSFORHOLD
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Bevegelser og stillinger

Problemer knyttet til fysiske stillinger kan oppstå på ulike stadier i
graviditeten og etter at kvinnen er tilbake i arbeid, avhengig av den
enkelte kvinne og hennes arbeidsforhold. Disse problemene kan
øke etterhvert som graviditeten utvikler seg, særlig dersom
arbeidet innebærer ubekvemme bevegelser eller lange perioder der
arbeidstakeren står eller sitter i én stilling der kroppen utsettes for
risiko ved langvarig statisk belastning eller nedsatt sirkulasjon.
Dette kan bidra til utvikling av åreknuter og hemorroider, samt
ryggsmerter.

Hormonelle endringer hos kvinner som er gravide eller som nylig
har født, kan påvirke ligamentene og øke sjansene for skade. Det
kan være at slik skade ikke viser seg før en tid etter fødselen. Det
bør også rettes særlig oppmerksomhet mot kvinner som kan måtte
håndtere tunge gjenstander i de første tre månedene etter at de er
tilbake i arbeid etter en fødsel.

— egnethet og tilpasningsmulighet for arbeidsutstyr som benyttes.

— ergonomiske faktorer og arbeidsmiljøet generelt, samt

— mønstre av arbeidstid og hvilepauser,

— arbeidets tempo, intensititet og variasjon,

Der det passer, bør det tas u bruk eller tilpasses
arbeidsutstyr og løfteutstyr, lagringsordninger bør
endres eller arbeidsplass eller arbeidsinnhold
omformes.
ange perioder med håndtering av tunge
gjenstander eller ståing eller sitting uten
regelmessig mosjon eller bevegelse for å
opprettholde en sunn sirkulasjon.

—

arbeid i høyden.

ubekvemme bevegelser og stillinger, særlig i
trange rom,

—

—

—

Arten og varigheten av eventuell risiko for skade eller dårlig helse Arbeidsgiveren må sikre at arbeidstakere som er gravide,
som er resultat av bevegelser eller stillinger under og etter nylig har født eller ammer, ikke utsettes for
graviditeten, vil avhenge av en rekke faktorer, herunder
—
manuell håndtering som innebærer risiko for
skade,
— oppgavenes/bevegelsenes art, varighet og hyppighet,
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Forflytning i arbeidet, samt til og fra arbeidsplassen, kan være
problematisk for gravide kvinner, siden det kan innebære risiko for
tretthet, vibrasjoner, stress, statiske stillinger, ubehag og ulykker.
Denne risikoen kan ha en betydelig virkning på helsen til kvinner
som nylig har født og kvinner som er gravide.

Det er ofte vanskelige fysiske arbeidsforhold i gruver og mange av Arbeidsgivere har ansvar for å vurdere risikoen og bør Direktiv 92/104/EØF
(om vernet av
de fysiske agensene som er beskrevet i denne veiledningen iverksette tiltak i samsvar med direktiv 92/104/EØF.
arbeidstakernes
forekommer som en normal del av miljøet i en gruve.
sikkerhet og helse i
utvinningsindustri i
dagbrudd eller under
jord)

Forflytning enten
innenfor eller utenfor
virksomheten

Utvinningsindustri
under jorden

Det kan også forekomme ytterligere risiko når en kvinne kommer
tilbake i arbeid etter en fødsel med medisinske komplikasjoner
som keisersnitt eller dyp venetrombose.

Ryggsmerter under graviditeten kan være knyttet til langvarig
arbeid og dårlig arbeidsstilling, men også til for kraftige
bevegelser. En gravid kvinne kan trenge mer arbeidsrom, eller kan
ha behov for å tilpasse måten hun arbeider på (eller hennes
samspill med andres arbeid eller arbeidsutstyret), siden
graviditeten endrer både hennes størrelse og hvordan hun bekvemt
og sikkert kan bevege seg, stå eller sitte stille i lengre tid.
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Arbeid med
dataskjermutstyr

Det kan også være en viss ergonomisk risiko knyttet til arbeid med
dataskjermutstyr — se foran.

Det har vært betydelig offentlig bekymring om rapporter om
høyere nivåer for aborter og fødselsdefekter blant enkelte grupper
av arbeidstakere som bruker dataskjermutstyr, som særlig skulle
skyldes elektromagnetisk stråling. Det er utført en rekke
vitenskapelige undersøkelser, men sett under ett viser resultatene
av disse undersøkelsene ingen forbindelse mellom aborter eller
fødselsdefekter og arbeid med dataskjermutstyr. Forskning og
gjennomgang av vitenskapelige data vil fortsette.

Nivåene for elektromagnetisk stråling som dataskjermutstyr kan
generere, er godt under de som er fastsatt i internasjonale
anbefalinger for begrensning av den risiko for menneskers helse
som slike utslipp representerer, og Komiteen for strålevern anser
ikke at disse nivåene utgjør noen betydelig helserisiko. Det er
derfor ikke behov for særlige vernetiltak for å beskytte menneskers
helse mot denne strålingen.

I lys av det som er vitenskapelig bevist, trenger gravide Rådsdirektiv
kvinner ikke slutte å arbeide med dataskjermutstyr. Men for å 90/270/EØF om
unngå problemer som skyldes stress og engstelse, bør kvinner dataskjermutstyr
som er gravide og som er bekymret ved tanken på arbeid med
dataskjermutstyr, gis mulighet for å diskutere sin uro med
noen som er tilstrekkelige informert om gjeldende autoritativ
vitenskapelig informasjon og rådgivning.

Selv om det ikke er uttrykkelig oppført i direktiv 92/85/EØF, er Den rådgivende komité og Kommisjonen oppmerksomme på at engstelse omkring stråling
fra dataskjermutstyr og strålingens mulige virkninger på gravide kvinner er utbredt. Det er imidlertid i vesentlig grad godtgjort at disse bekymringene er
grunnløse. Rådene nedenfor gir et sammendrag av den vitenskapelige kunnskapen.
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Arbeidsutstyr og
personlig verneutstyr
(herunder vernetøy)

Arbeidsutstyr og personlig verneutstyr er generelt ikke utformet
for gravide kvinner. Graviditet (og amming) innebærer
fysiologiske endringer som kan gjøre bruk av eksisterende
arbeids- og verneutstyr ikke bare ubekvemt, men også usikkert i
enkelte tilfeller, for eksempel der ustyr ikke passer skikkelig eller
er ubekvemt, eller der kvinnens yrkesmessige bevegelighet,
dyktighet eller koordinering blir midlertidig nedsatt som en følge
av graviditeten eller av at hun nylig har født.

Arbeidsgiveren må utføre en risikovurdering som tar hensyn Direktiv 89/655/EØF
(om minimumskrav til
til risikoendringer etterhvert som graviditeten utvikler seg.
sikkerhet og helse i
Der det er mulig, bør risiko unngås ved tilpasninger eller forbindelse med
erstatninger, f.eks. av egnet alternativt utstyr, for at arbeidet arbeidstakernes bruk
skal kunne utføres på en sikker måte og uten helserisiko. Der av arbeidsutstyr i
dette ikke er mulig, kommer bestemmelsene i direktiv arbeidet)
92/85/EF (artikkel 5) til anvendelse. Usikre arbeidsforhold må
Direktiv 89/656/EØF
ikke tillates.
(om minimumskrav til
sikkerhet og helse i
forbindelse med
arbeidstakernes bruk
av personlig
verneutstyr i arbeidet)
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VEDLEGG
Sider ved graviditeten som kan kreve tilpasninger ved organisering av arbeidet
Bortsett fra de farene som er oppført i tabellen nedenfor, er det andre sider ved graviditeten som kan påvirke arbeidet.
Virkningen av dem vil variere i løpet av graviditeten og bør holdes under oppsyn, for eksempel endres gravide kvinners
holdning for å tilpasse seg kroppens økende størrelse.

Sider ved graviditeten

Svangerskapskvalme

Faktorer på arbeidsplassen

Tidlig skiftarbeid
Eksponering for sterk
lukt/dårlig ventilasjon
Reise/transport

eller

kvalmende

Ryggsmerter

Ståing/manuell håndtering/fysisk stilling

Åreknuter/andre
sirkulasjonsproblemer/hemorroider

Langvarig ståing/sitting

Hvile og velferd

Regelmessig ernæring
Avstand til/tilgjengelighet til hvile-/vaske/spise-/drikkemuligheter
Hygiene
Vansker med å forlate arbeidet/arbeidsstedet

Hyppige/presserende toalettbesøk
Bekvemmelighet
Økende størrelse
Dyktighet,
smidighet,
koordinering,
bevegelseshastighet, rekkevidde kan nedsettes
på grunn av økende størrelse

Bruk av vernetøy/arbeidsutstyr
Arbeid i trange områder/i høyden
Behov for å innta visse fysiske stillinger, f.eks.
bøye seg, strekke seg
Manuell håndtering
Problemer med å arbeide i svært trange områder

Tretthet/stress

Overtid
Kvelds-/nattarbeid
Manglende hvilepauser
For lang arbeidstid
Arbeidets tempo/intensitet

Likevekt
(også relevant for ammende arbeidstakere)

Problemer med arbeid på glatte, våte flater
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2003/EØS/6/25

av 22. juni 2000
om endring av rådsdirektiv 93/104/EF om visse aspekter ved organisering av
arbeidstiden for å omfatte sektorer og virksomhet som er unntatt fra direktivet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

5)

Arbeidstakernes helse og sikkerhet bør vernes på
arbeidsplassen, ikke fordi de arbeider i en bestemt sektor
eller utfører en bestemt virksomhet, men fordi de er
arbeidstakere.

6)

Når det gjelder sektorlovgivning for mobile
arbeidstakere, er det behov for en utfyllende og parallell
tilnærmingsmåte i bestemmelsene om transportsikkerhet
og de berørte arbeidstakernes helse og sikkerhet.

7)

Det må tas hensyn til at virksomheten på havet og
virksomheten til leger under utdanning er av en særlig art.

8)

Vern av helsen og sikkerheten til mobile arbeidstakere i
de unntatte sektorene og virksomhetsområdene bør også
garanteres.

9)

De nåværende bestemmelsene om årlig ferie og
helsekontroll ved nattarbeid og skiftarbeid bør utvides til
å omfatte mobile arbeidstakere i de unntatte sektorene og
virksomhetsområdene.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 137 nr. 2,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 3. april 2000, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I traktatens artikkel 137 er det fastsatt at Fellesskapet skal
støtte og utfylle medlemsstatenes virksomhet for å bedre
arbeidsmiljøet for å verne arbeidernes helse og sikkerhet.
Direktiver som vedtas på grunnlag av nevnte artikkel,
skal unngå å pålegge administrative, økonomiske og
rettslige byrder av en slik art at de motvirker opprettelse
og utvikling av små og mellomstore bedrifter.
I rådsdirektiv 93/104/EF av 23. november 1993 om visse
aspekter ved organisering av arbeidstiden(4) er det
fastsatt minstekrav for sikkerhet og helse i forbindelse
med organisering av arbeidstiden med hensyn til perioder
for døgnhvil, pauser, ukehvil, lengste ukentlige
arbeidstid, årlig ferie samt aspekter ved nattarbeid,
skiftarbeid og arbeidsrytme. Nevnte direktiv bør endres
av følgende grunner.

3)

Vei-, luft-, sjø- og jernbanetransport, fart på innlands
vannveier, saltvannsfiske, andre former for virksomhet
på havet, samt virksomhet som utøves av leger under
utdanning, er unntatt fra virkeområdet til rådsdirektiv
93/104/EF.

4)

I Kommisjonens forslag av 20. september 1990 er ingen
sektorer eller former for virksomhet unntatt fra
rådsdirektiv 93/104/EF, og Europaparlamentet godtok
heller ingen slike unntak i sin uttalelse av 20. februar
1991.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 195 av 1.8.2000, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 14.
1
( ) EFT C 43 av 17.2.1999, s. 1.
(2) EFT C 138 av 18.5.1999, s. 33.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 14. april 1999 (EFT C 219 av 30.7.1999, s.
231), Rådets felles holdning av 12. juli 1999 (EFT C 249 av 1.9.1999, s. 17)
og europaparlamentsbeslutning av 16. november 1999 (ennå ikke
offentliggjort i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 17. mai 2000 og
rådsbeslutning av 18. mai 2000.
(4) EFT L 307 av 13.12.1993, s. 18.

10) De nåværende bestemmelsene om arbeidstid og hvile må
tilpasses mobile arbeidstakere i de unntatte sektorene og
virksomhetsområdene.
11) Alle arbeidstakere bør ha tilstrekkelige hvileperioder.
Begrepet «hvile» må uttrykkes i tidsenheter, dvs dager,
timer og/eller deler av disse.
12) En europeisk avtale om sjøfolks arbeidstid er etter forslag
fra Kommisjonen iverksatt ved et rådsdirektiv(5) i
samsvar med traktatens artikkel 139 nr. 2.
Bestemmelsene i dette direktiv bør derfor ikke få
anvendelse på sjøfolk.
13) Med hensyn til «andelsfiskere» som er arbeidstakere, er
det opp til medlemsstatene i henhold til artikkel 7 i
rådsdirektiv 93/104/EF å avgjøre vilkårene for rett til og
tildeling av årlig ferie, herunder reglene for betaling.

14) Særlige standarder fastsatt i andre fellesskapsdokumenter
med hensyn til for eksempel hvileperioder, arbeidstid,
årlig ferie og nattarbeid for visse kategorier
arbeidstakere, bør ha forrang framfor bestemmelsene i
rådsdirektiv 93/104/EF som endret ved dette direktiv.
(5)

Rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om avtalen om organisering av
sjøfolks arbeidstid inngått mellom Sammenslutningen av skipsredere i Den
europeiske
union
(ECSA)
og
Sammenslutningen
av
transportarbeiderforbund i Den europeiske union (FST) (EFT L 167 av
2.7.1999, s. 33).
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15) På bakgrunn av rettspraksisen til De europeiske
fellesskaps domstol bør bestemmelsen om søndagshvile
oppheves.
16) Domstolen fastslo i sin dom i sak C-84/94, Det forente
kongerike mot Rådet(1), at rådsdirektiv 93/104/EF er i
samsvar med nærhets- og forholdsmessighetsprinsippet
fastsatt i traktatens artikkel 5. Det er ingen grunn til å anta
at dommen ikke får anvendelse på sammenlignbare regler
som berører en rekke aspekter ved organisering av
arbeidstiden
i
unntatte
sektorer
og
virksomhetsområder —
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3. I artikkel 5 utgår følgende ledd:
«Minimumsperioden for hvile nevnt i første ledd skal i
prinsippet omfatte søndagen.»
4. Artikkel 14 skal lyde:
«Artikkel 14
Mer detaljerte fellesskapsbestemmelser
Dette direktiv får ikke anvendelse der andre
fellesskapsdokumenter inneholder mer detaljerte krav med
hensyn til organisering av arbeidstiden for visse yrker eller
former for yrkesvirksomhet.»

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
5. Artikkel 17 nr. 2.1 skal lyde:
Artikkel 1
I direktiv 93/104/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 nr. 3 skal lyde:
«3. Dette
direktiv
får
anvendelse
på
alle
virksomhetssektorer, både offentlige og private, i henhold
til artikkel 2 i direktiv 89/391/EØF, uten at artikkel 14 og
17 i dette direktiv berøres.
Dette direktiv får ikke anvendelse på sjøfolk som definert i
rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om avtalen om
organisering av sjøfolks arbeidstid inngått mellom
Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union
(ECSA) og Sammenslutningen av transportarbeiderforbund
i Den europeiske union (FST) (*), uten at artikkel 2 nr. 8 i
dette direktiv berøres.

«2.1. fra artikkel 3, 4, 5, 8 og 16:
a) for virksomhet som kjennetegnes ved avstand
mellom arbeidstakerens arbeidssted og bosted,
som ved offshorearbeid, eller ved avstand mellom
arbeidstakerens ulike arbeidssteder,
b) for vakt-, overvåkings- og døgnvaktvirksomhet
som krever permanent nærvær for å verne eiendom
og personer, særlig når det dreier seg om vakter,
portnere eller vaktselskaper,
c) for virksomhet som gjør det nødvendig å sikre
vedvarende tjenester eller produksjon, særlig når
det dreier seg om

_______________
(*) EFT L 167 av 2.7.1999, s. 33.»

i) tjenester knyttet til mottak, behandling og/eller
pleie som gis av sykehus eller lignende
institusjoner, herunder virksomhet som utøves
av leger under utdanning, døgninstitusjoner og
fengsler,

2. I artikkel 2 tilføyes følgende:

ii) personer som arbeider i havner eller ved
lufthavner,

«7. «mobil arbeidstaker»: enhver arbeidstaker som er
ansatt som reisende eller flygende personell av et
foretak som driver person- eller godstransport på vei, i
luften eller på innlands vannvei,
8. «offshorearbeid»: arbeid som utføres hovedsakelig på
eller fra offshoreinstallasjoner (også boreplattformer)
direkte eller indirekte i forbindelse med leting,
utvinning eller utnytting av mineralressurser, herunder
hydrokarboner, og dykking i forbindelse med slik
virksomhet, enten fra offshoreinstallasjon eller fra
fartøy,
9. «tilstrekkelig hvile»: at arbeidstakerne får
regelmessige hvileperioder av en varighet som
uttrykkes i tidsenheter, og som er tilstrekkelig lange og
sammenhengende til å sikre at arbeidstakerne på grunn
av tretthet eller uregelmessig arbeidsrytme ikke skader
seg selv, sine kolleger eller andre og at de ikke skader
helsen, verken på kort eller lang sikt.»

(1)

Sml. 1996 I – s. 5755.

iii) presse, radio, fjernsyn, filmproduksjon, postog telekommunikasjon, ambulansetjeneste,
brannvesen eller sivilt beredskap,
iv) produksjon, overføring og forsyning av gass,
vann eller elektrisitet, renovasjonsvesen eller
forbrenningsanlegg,
v) industrier med en arbeidsprosess som av
tekniske grunner ikke kan avbrytes,
vi) forsknings- og utviklingsvirksomhet,
vii) landbruk,
viii) arbeidstakere som driver med persontransport i
byrute,
d) ved forventet ekstraarbeid, særlig
i) innen landbruket,
ii) innen turistnæringen,
iii) innen postvesenet,
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e) for
personer
jernbanetransport

som

arbeider

innenfor

i) i periodisk virksomhet,
ii) som tilbringer arbeidstiden om bord på tog,
eller
iii) i virksomhet som er knyttet til rutetabeller, og
som skal sikre sammenhengende og
regelmessig trafikk.»
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— det gjennomsnittlige antall arbeidstimer
per uke i overgangsperioden, og
— de tiltak som skal vedtas for å redusere
antallet arbeidstimer per uke til et
gjennomsnitt på 48 ved utgangen av
overgangsperioden,

b) med hensyn til artikkel 16 nr. 2, forutsatt at
referanseperioden ikke overstiger tolv måneder i
løpet av første del av overgangsperioden fastsatt i
bokstav a) iii), og deretter seks måneder.»

6. I artikkel 17 nr. 2 tilføyes følgende:
7. Ny artikkel 17a og 17b skal lyde:
«2.4. fra artikkel 6 og artikkel 16 nr. 2 for leger under
utdanning:

«Artikkel 17a
Mobile arbeidstakere og offshorearbeid

a) med hensyn til artikkel 6 for en overgangsperiode
på fem år fra 1. august 2004.
i) Medlemsstatene kan om nødvendig gis
ytterligere to år for å ta hensyn til
vanskelighetene
med
å
oppfylle
arbeidstidsbestemmelsene med hensyn til det
ansvar de har for å organisere og yte
helsetjenester og legehjelp. Minst seks
måneder før utgangen av overgangsperioden
skal den berørte medlemsstaten underrette
Kommisjonen og oppgi grunnene, slik at
Kommisjonen etter passende samråd kan avgi
en uttalelse innen tre måneder etter at den har
mottatt disse opplysningene. Dersom
medlemsstaten ikke følger Kommisjonens
uttalelse, skal den begrunne sin avgjørelse.
Medlemsstatens melding og begrunnelse samt
Kommisjonens uttalelse skal offentliggjøres i
De Europeiske Fellesskaps Tidende og
oversendes til Europaparlamentet.
ii) Medlemsstatene kan om nødvendig gis et
tidsrom på ytterligere ett år for å ta hensyn til
de særlige vanskelighetene med å ivareta
ovennevnte
ansvar.
De
skal
følge
framgangsmåten fastsatt i punkt i).
I forbindelse med overgangsperioden skal
iii) medlemsstatene sikre at den ukentlige
arbeidstiden ikke i noe tilfelle overstiger et
gjennomsnitt på 58 timer i løpet av de første tre
årene av overgangsperioden, et gjennomsnitt
på 56 timer i de påfølgende to årene og et
gjennomsnitt på 52 timer i den perioden som
eventuelt gjenstår.
iv) arbeidsgiveren rådspørre arbeidstakernes
representanter i god tid for om mulig å komme
fram til en avtale om de ordningene som skal
gjelde i overgangsperioden. Innen fristene
fastsatt i punkt iii) kan en slik avtale omfatte

1.
Artikkel 3, 4, 5 og 8 får ikke anvendelse på mobile
arbeidstakere.
2.
Medlemsstatene skal imidlertid treffe de nødvendige
tiltak for å sikre at mobile arbeidstakere har rett til
tilstrekkelig hvile, unntatt under de omstendigheter som er
fastsatt i artikkel 17 nr. 2.2.
3.
Forutsatt at de alminnelige prinsippene for vern av
arbeidstakernes sikkerhet og helse overholdes, og forutsatt
at de berørte partene i arbeidslivet rådspørres samt at det er
gjort en innsats for å oppmuntre til alle relevante former for
sosial dialog, herunder forhandlinger dersom partene
ønsker det, kan medlemsstatene av objektive eller tekniske
grunner eller av grunner knyttet til organiseringen av
arbeidet, utvide referanseperioden nevnt i artikkel 16 nr. 2
til tolv måneder for arbeidstakere som hovedsakelig utfører
offshorearbeid.
4.
Kommisjonen skal 1. august 2005 etter samråd med
medlemsstatene og partene i arbeidslivet på europeisk plan
vurdere hvordan bestemmelsene om arbeidstakere i
offshoreindustrien er gjennomført ut fra et helse- og
sikkerhetsmessig synspunkt med sikte på å foreslå
passende endringer.

Artikkel 17b
Arbeidstakere om bord på sjøgående fiskefartøyer

1.
Artikkel 3, 4, 5, 6 og 8 får ikke anvendelse på
arbeidstakere om bord på sjøgående fiskefartøyer som
seiler under en medlemsstats flagg.
2.
Medlemsstatene skal imidlertid treffe de tiltak som
er nødvendige for å sikre at enhver arbeidstaker om bord på
et sjøgående fiskefartøy som seiler under en medlemsstats
flagg, har rett til tilstrekkelig hvile samt for å begrense
arbeidstiden til gjennomsnittlig 48 timer per uke, beregnet
over en referanseperiode som ikke overstiger tolv måneder.
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3.
Innenfor grensene fastsatt i nr. 2, 4 og 5 skal
medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak for i samsvar
med behovet for å verne disse arbeidstakernes sikkerhet og
helse å sikre at

a) arbeidstiden begrenses til et høyeste antall timer som
ikke skal overstiges innenfor en gitt periode, eller
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ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhet, eller
for å bistå andre fartøyer eller personer i havsnød.

8.
Medlemsstatene kan fastsette at arbeidstakerne om
bord på sjøgående fiskefartøyer som i henhold til nasjonal
lovgivning eller praksis kan drive fiske i et gitt tidsrom i
kalenderåret som overstiger én måned, skal ta ut årlig ferie
i samsvar med artikkel 7 innenfor ovennevnte tidsrom.»

b) det fastsettes et minste antall timer for hvile innenfor
en gitt periode.

Det høyeste antall arbeidstimer eller minste antall timer for
hvile skal fastsettes ved lover og forskrifter eller ved
tariffavtaler eller avtaler mellom partene i arbeidslivet.

4.

Grensene for arbeids- eller hviletid skal være enten

a) lengste arbeidstid skal ikke overstige
i) 14 timer i noen 24-timersperiode, og

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 1. august 2003 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, eller de skal sikre at partene i arbeidslivet senest
denne dato treffer de nødvendige tiltak ved avtale, idet
medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for til enhver
tid å kunne sikre de resultater som kreves ved dette direktiv.
For leger under utdanning skal datoen være 1. august 2004. De
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

ii) 72 timer i noen sjudagersperiode,

eller

b) korteste hviletid skal ikke være mindre enn

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

i) ti timer i noen 24-timersperiode, og
ii) 77 timer i noen sjudagersperiode.
5.
Hviletiden kan inndeles i høyst to perioder, der den
ene skal være minst seks timer lang, og intervallet mellom
to hvileperioder som følger etter hverandre, skal ikke
overstige 14 timer.
6.
I samsvar med de alminnelige prinsippene for vern
av arbeidstakernes helse og sikkerhet, og av objektive eller
tekniske grunner eller av grunner knyttet til organiseringen
av arbeidet, kan medlemsstatene gjøre unntak fra grensene
fastsatt i nr. 2, 4 og 5, herunder fastsettelse av
referanseperioder. Slike unntak skal så langt som mulig
oppfylle de fastsatte standardene, men kan ta hensyn til
hyppigere eller lengre friperioder eller til innvilging av
avspasering til arbeidstakerne. Disse unntakene kan
fastsettes ved

3. Med forbehold for medlemsstatenes rett til å utvikle ulike
lover, forskrifter og avtalebestemmelser på arbeidstidsområdet
på bakgrunn av at situasjonen endrer seg, så lenge
minstekravene fastsatt i dette direktiv overholdes, kan
gjennomføringen av dette direktiv ikke være gyldig grunn for
å senke det alminnelige nivå for vern av arbeidstakerne.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de allerede har vedtatt
eller vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
i) lover og forskrifter, forutsatt at de berørte
arbeidsgiveres og arbeidstakeres representanter
rådspørres og at det gjøres en innsats for å oppmuntre
til alle relevante former for sosial dialog, eller
ii) tariffavtaler eller avtaler mellom partene i arbeidslivet.
7.
Skipsføreren på et sjøgående fiskefartøy skal ha rett
til å kreve at arbeidstakerne om bord arbeider det antall
timer som er nødvendig for å trygge fartøyets, de

Senest 1. august 2009 skal Kommisjonen etter samråd med
medlemsstatene og partene i arbeidslivet på europeisk plan,
vurdere hvordan bestemmelsene om arbeidstakere om bord på
sjøgående fiskefartøyer er gjennomført, og særlig undersøke
om disse bestemmelsene fortsatt er hensiktsmessige, særlig
med hensyn til helse og sikkerhet, med sikte på om nødvendig
å foreslå passende endringer.

NORSK utgave

Nr. 6/218

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Artikkel 4
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Artikkel 6

Senest 1. august 2005 skal Kommisjonen etter samråd med
medlemsstatene og partene i arbeidslivet på europeisk plan,
vurdere hvordan bestemmelsene om arbeidstakere som
arbeider med persontransport i byrute er gjennomført, med
sikte på om nødvendig å foreslå passende endringer for å sikre
en sammenhengende og hensiktsmessig tilnærmingsmåte i
denne sektoren.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 22. juni 2000.

Artikkel 5

For Europaparlamentet

For Rådet

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

N. FONTAINE

J. SÓCRATES

President

Formann

_________________
Erklæring fra Kommisjonen om søndagshvile
Kommisjonen erklærer at den i sin kommende rapport om gjennomføringen av direktivet om arbeidstid (93/104/EF) vil
redegjøre for situasjonen i medlemsstatene med hensyn til lovgivning om søndagshvile.

_________________
Erklæring fra Kommisjonen om gjennomføringen av artikkel 1 nr. 6
Kommisjonen erklærer at den har til hensikt å rådspørre partene i arbeidslivet på europeisk plan samt representanter for
medlemsstatene med sikte på å avgi sin uttalelse tre måneder etter at Kommisjonen har mottatt meldingen fra
medlemsstatene.
___________________________
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KOMMISJONSVEDTAK

2003/EØS/6/26

av 27. november 2001
om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/178/EF om fastsetjing av miljøkriteria for
tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt, skal gjelde for(*)
[meldt under nummeret K(2001) 3680]
(2001/831/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

utan endringar med 18 månader, slik at dei føretaka som
har fått tildelt miljømerket, kan halde fram med å nytte
merket minst inntil revisjonen av vedtak 1999/178/EF er
avslutta.

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 4 og 6, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at
miljømerket kan tildelast eit produkt som har eigenskapar
som gjer at det medverkar til ei monaleg betring av dei
viktigaste miljøfaktorane.
I artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett
at det skal fastsetjast særlege kriterium for tildeling av
miljømerke for kvar produktgruppe, og at både kriteria
for tildeling av miljømerke og krava med omsyn til
vurdering og kontroll i samband med kriteria bør
vurderast på nytt i god tid før slutten av det tidsrommet
som dei kriteria som er spesifiserte for kvar
produktgruppe, gjeld for, og vurderinga skal føre til eit
framlegg om lenging, tilbakekalling eller revisjon.
Kommisjonen har ved vedtak 1999/178/EF(2) fastsett
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
tekstilprodukt, som etter artikkel 3 i det nemnde vedtaket
skal gjelde fram til 28. februar 2002.

5)

Tidsrommet som er fastsett i artikkel 3 i vedtak
1999/178/EF, bør difor lengjast.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt ved
artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1
Tidsrommet som definisjonen av og kriteria for produktgruppa
med kodenummeret «016» skal gjelde for, og som er fastsett i
artikkel 3 i vedtak 1999/178/EF, vert lengt fram til 31. august
2003.

Artikkel 2
Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 27. november 2001.
For Kommisjonen

4)

Som følgje av den nye vurderinga verkar det
føremålstenleg at tidsrommet som definisjonen av
produktgruppa og miljøkriteria skal gjelde for, vert lengt

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 310 av 28.11.2001, s. 29, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 59/2002 av 31. mai 2002 om endring
av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa nr. 44 av 5.9.2002, s. 15.
1
( ) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) TEF L 57 av 5.3.1999, s. 21.

Margot WALLSTRÖM
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

2003/EØS/6/27

av 27. november 2001
om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/179/EF om fastsetjing av miljøkriteria for
tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, skal gjelde for(*)
[meldt under nummeret K(2001) 3681]
(2001/832/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 4 og 6, og
ut frå desse synsmåtane:
1) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at
miljømerket kan tildelast eit produkt som har eigenskapar
som gjer at det medverkar til ei monaleg betring av dei
viktigaste miljøfaktorane.
2) I artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at
det skal fastsetjast særlege kriterium for tildeling av
miljømerke for kvar produktgruppe, og at både kriteria
for tildeling av miljømerke og krava med omsyn til
vurdering og kontroll i samband med kriteria bør
vurderast på nytt i god tid før slutten av det tidsrommet
som dei kriteria som er spesifiserte for kvar
produktgruppe, gjeld for, og vurderinga skal føre til eit
framlegg om lenging, tilbakekalling eller revisjon.
3) Kommisjonen har ved vedtak 1999/179/EF(2) fastsett
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
fottøy, som etter artikkel 3 i det nemnde vedtaket skal
gjelde fram til 28. februar 2002.

med 18 månader, slik at dei føretaka som har fått tildelt
miljømerket, kan halde fram med å nytte merket minst
inntil revisjonen av vedtak 1999/179/EF er avslutta.
5)

Tidsrommet som er fastsett i artikkel 3 i vedtak
1999/179/EF, bør difor lengjast.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt ved
artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1
Tidsrommet som definisjonen av og kriteria for produktgruppa
med kodenummeret «017» skal gjelde for, og som er fastsett i
artikkel 3 i vedtak 1999/179/EF, vert lengt fram til 31. august
2003.

Artikkel 2
Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 27. november 2001.
For Kommisjonen

4) Som følgje av den nye vurderinga verkar det føremålstenleg
at tidsrommet som definisjonen av produktgruppa og
miljøkriteria skal gjelde for, vert lengt utan endringar

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 310 av 28.11.2001, s. 30, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 59/2002 av 31. mai 2002 om endring
av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa nr. 44 av 5.9.2002, s. 15.
1
( ) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) TEF L 57 av 5.3.1999, s. 31.

Margot WALLSTRÖM
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

2003/EØS/6/28

av 17. oktober 2001
om endring av vedlegg V til rådsdirektiv 1999/30/EF om grenseverdier for
svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft(*)
[meddelt under nummer K(2001) 3091]
(2001/744/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 1999/30/EF av 22. juni 1999
om grenseverdier for svoveldioksid, nitrogendioksid og
nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft(1), særlig
artikkel 7 nr. 7, og

3)

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Del II i vedlegg V til direktiv 1999/30/EF erstattes av teksten i
vedlegget til dette vedtak.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Grenseverdier for svoveldioksid, nitrogendioksid og
nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft er
fastsatt i direktiv 1999/30/EF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 12 nr. 2 i rådsdirektiv
96/62/EF(2) —

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 17. oktober 2001.

Metoden for bestemmelse av øvre og nedre
vurderingsterskler for de forurensende stoffer som er
omhandlet i direktivet, må endres for å tydeliggjøre
beregningsmåten.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 278 av 23.10.2001, s. 35, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 16.
(1) EFT L 163 av 29.6.1999, s. 41.

For Kommisjonen
Margot WALLSTRÖM
Medlem av Kommisjonen

(2)

EFT L 296 av 21.11.1996, s. 55.
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VEDLEGG
«II. Bestemmelse av overskridelse av øvre og nedre vurderingsterskler
Overskridelse av øvre og nedre vurderingsterskler skal bestemmes på grunnlag av konsentrasjoner i løpet av de
foregående fem år dersom det foreligger tilstrekkelige data. En vurderingsterskel skal anses for overskredet dersom den
er overskredet i minst tre separate år av de foregående fem år.
Dersom det ikke foreligger data for fem år, kan medlemsstatene bestemme overskridelser av nedre og øvre
vurderingsterskler ved å kombinere kortvarige målekampanjer i den perioden av året og på de stedene som er typiske
for de høyeste forurensningsnivåene med resultater fra utslippsfortegnelser og modellberegninger.»
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2003/EØS/6/29

av 20. januar 1997
om endring av forordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av
avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 130 S nr. 1,
med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

Definisjonane til Fellesskapet av farleg avfall svarar for
augneblinken ikkje fullt ut til definisjonane i Baselkonvensjonen, og dette kan føre til at avfall som høyrer inn
under eksportforbodet i Basel-konvensjonen, framleis kan
verte eksportert frå Fellesskapet. Difor må definisjonane og
listene til Fellesskapet tilpassast på dette området.

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2),
etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 C i
traktaten(3),
med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 1. februar
1993 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn
i og ut av Det europeiske fellesskap(4), særleg artikkel 16, og

ut frå desse synsmåtane:

Det europeiske fellesskapet har sidan 7. februar 1994 vore part
i Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssande
transport av og disponering av farleg avfall.
På den andre konferansen mellom partane i Baselkonvensjonen vart det gjort eit samrøystes vedtak (vedtak
II/12) om straks å forby all eksport frå medlemsstatar i
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
(OECD) av farleg avfall meint for disponering, til statar som
ikkje er medlemmer av OECD, og om frå og med 1. januar
1998 å forby all eksport frå OECD-statar til statar som ikkje er
medlemmer av OECD, av farleg avfall meint for resirkulering
eller attvinning.
På den tredje konferansen mellom partane i Baselkonvensjonen vart det gjort eit samrøystes vedtak (vedtak
III/1) om å endre konvensjonen slik at det vert forbode med all
eksport av farleg avfall meint for disponering frå statar som er
oppførde i vedlegg VII til konvensjonen, til statar som ikkje er
oppførde i dette vedlegget, og om frå og med 1. januar 1998 å
forby all eksport frå statar som er oppførde i vedlegg VII til
konvensjonen, av farleg avfall som nemnt i artikkel 1 nr. 1
bokstav a) i konvensjonen, til statar som ikkje er oppførde i
dette vedlegget.
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 22 av 24.1.1997, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 17.
1
( ) TEF nr. C 164 av 30.6.1995, s. 8.
(2) TEF nr. C 18 av 22.1.1996, s. 18.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 16. januar 1996 (TEF nr. C 32 av 5.2.1996, s.
32), felles haldning frå Rådet av 28. mai 1996 (TEF nr. C 219 av 27.7.1996,
s. 19) og europaparlamentsavgjerd av 18. september 1996 (TEF nr. C 320
av 28.10.1996, s. 75).
4
( ) TEF nr. L 30 av 6.2.1993, s. 1. Forordninga endra ved kommisjonsvedtak
94/721/EF (TEF nr. L 288 av 9.11.1994, s. 36).

Det må innførast eit vedlegg V til forordning (EØF) nr. 259/93
som omfattar dei typane farleg avfall som eksportforbodet i
Basel-konvensjonen gjeld for.

Kommisjonen bør innan 1. januar 1998 revidere og endre det
førnemnde vedlegg V, slik at det fullt ut vert teke omsyn til
avfall som er oppført i den lista over avfall som vart vedteken
i samsvar med artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF av 12.
desember 1991 om farlig avfall(5), og til alle andre lister over
avfall som vert rekna som farleg i medhald av Baselkonvensjonen. Eksport av avfall som er oppført i det
førnemnde vedlegg V og meint for attvinning, bortsett frå
eksport til statar der OECD-vedtaket gjeld, bør vere forboden
frå og med 1. januar 1998.

Det kan vere naudsynt med jamleg revisjon og endring av det
førnemnde vedlegg V, slik at det speglar att semja mellom
partane i Basel-konvensjonen om kva avfall som bør reknast
som farleg i medhald av konvensjonen.

Partane vert oppmoda om å samarbeide og arbeide aktivt for å
sikre at partane i Basel-konvensjonen gjennomfører vedtak
II/12 og III/1 på ein effektiv måte.

Når det gjeld avfall meint for disponering, er all eksport av
denne typen avfall til statar som ikkje er medlemmer av
OECD, forboden i medhald av artikkel 14 i forordning (EØF)
nr. 259/93. I medhald av artikkel 18 i den førnemnde
forordninga er all eksport av avfall til ACP-statar forboden.

I si noverande form inneheld den førnemnde forordninga ingen
føresegner om eit samla forbod mot eksport av farleg avfall
meint for resirkulering eller attvinning til statar som ikkje er
medlemmer av OECD.

Difor bør den førnemnde forordninga endrast —
(5)

TEF nr. L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet endra ved direktiv 94/31/EF
(TEF nr. L 168 av 2.7.1994, s. 28).

NORSK utgave

Nr. 6/224

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Artikkel 16 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 259/93 skal lyde:
«1. All eksport av avfall til nyttiggjøring oppført i vedlegg
V er forbudt, med unntak av eksport til:
a) stater der OECD-vedtaket kommer til anvendelse,
b) andre stater:
— som er parter i Basel-konvensjonen og/eller som
Fellesskapet eller Fellesskapet og dets
medlemsstater har inngått bilaterale, multilaterale
eller regionale avtaler eller ordninger med, i
samsvar med artikkel 11 i Basel-konvensjonen og
med nr. 2 i denne artikkel. All slik eksport skal
imidlertid forbys fra og med 1. januar 1998,
— som enkeltmedlemsstater har inngått bilaterale
avtaler eller ordninger med før denne forordnings
anvendelsesdato, i den grad de er forenlige med
Fellesskapets regelverk og i samsvar med Baselkonvensjonens artikkel 11 og med nr. 2 i denne
artikkel. Disse avtalene og ordningene skal meldes
til Kommisjonen innen tre måneder fra denne
forordnings anvendelsesdato, eller fra avtalenes
eller ordningenes anvendelsesdato, avhengig av
hvilken som er først, og utløper når avtaler og
ordninger inngås i samsvar med første strekpunkt.
All slik eksport skal imidlertid forbys fra og med 1.
januar 1998.

30.1.2003

I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 i
direktiv 75/442/EØF skal Kommisjonen snarest, og senest
1. januar 1998, revidere og endre vedlegg V til denne
forordning, samtidig som det fullt ut tas hensyn til avfall
oppført i den listen over avfall som ble vedtatt i samsvar
med artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF av 12.
desember 1991 om farlig avfall(*), og i alle andre lister
over avfall som betegnes som farlig i henhold til Baselkonvensjonen.
Når det er hensiktsmessig, skal vedlegg V revideres og
endres på nytt etter samme framgangsmåte. Kommisjonen
skal særlig revidere vedlegget med sikte på å gjennomføre
de vedtak som er gjort av partene i Basel-konvensjonen
med hensyn til hvilke typer avfall som bør betegnes som
farlige i henhold til konvensjonen, og til de endringer i
listen over avfall som er vedtatt i samsvar med artikkel 1
nr. 4 i direktiv 91/689/EØF.
____________
(*) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet endret ved
direktiv 94/31/EF (EFT nr. L 168 av 2.7.1994, s. 28).»
Artikkel 2
I forordning (EØF) nr. 259/93 skal nytt vedlegg V lyde:
«VEDLEGG V
Avfall oppført i vedlegg III til denne forordning.
Avfall oppført i vedlegg IV til denne forordning.»
Artikkel 3
Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

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

Utferda i Brussel, 20. januar 1997.
For Rådet
J. VAN AARTSEN
Formann
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KOMMISJONSVEDTAK

2003/EØS/6/30

av 3. juni 1999
om et spørreskjema til bruk for medlemsstatene ved rapportering i henhold til
artikkel 41 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 259/93(*)
[meddelt under nummer K(1999) 1456]
(1999/412/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

5)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt i samsvar med artikkel 6 i direktiv
91/692/EØF —

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 1.
februar 1993 om overvåking og kontroll av avfallstransport
innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap(1), særlig
artikkel 41 nr. 2,
GJORT DETTE VEDTAK:
under henvisning til rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember
1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til
rapporter om gjennomføring av enkelte miljødirektiver(2),
særlig artikkel 6, og
Artikkel 1

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til artikkel 41 nr. 1 i forordning (EØF) nr.
259/93 skal medlemsstatene før utgangen av hvert
kalenderår utarbeide en rapport i samsvar med
Baselkonvensjonens artikkel 13 nr. 3 og sende den til
Baselkonvensjonens sekretariat, med kopi til
Kommisjonen.

2)

I henhold til artikkel 41 nr. 2 i forordning (EØF) nr.
259/93 skal Kommisjonen på grunnlag av disse
rapportene hvert tredje år utarbeide en rapport om
gjennomføringen av nevnte forordning i Fellesskapet og
i dets medlemsstater.

3)

I henhold til artikkel 41 nr. 2 i forordning (EØF) nr.
259/93 kan Kommisjonen for det formål å utarbeide
denne rapporten be om ytterligere opplysninger i samsvar
med artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF.

4)

Den neste treårsrapporten skal dekke tidsrommet fra og
med 2000 til og med 2002.

Spørreskjemaet som er vedlagt dette vedtak, og som gjelder
forordning (EØF) nr. 259/93, vedtas.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal bruke det vedlagte spørreskjemaet
til hvert år å sende Kommisjonen opplysninger, utover
forpliktelsen i henhold til artikkel 41 nr. 1 i forordning (EØF)
nr. 259/93, til å sende Kommisjonen en kopi av den årlige
rapporten i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i Baselkonvensjonen.

2. De årlige opplysningene som gis på grunnlag av dette
spørreskjemaet, skal sendes før utgangen av hvert kalenderår
for foregående kalenderår. Den første rapporten på grunnlag av
dette spørreskjemaet skal omfatte data for 2000, og skal sendes
innen utgangen av 2001.

Artikkel 3

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 156 av 23.6.1999, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 18.
1
( ) EFT L 30 av 6.2.1993, s. 1.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.

Dette vedtak skal gjennomgås i 2004 i lys av erfaringene med
gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 259/93, slik de
framgår av rapportene som samles inn i henhold til dette
vedtak.
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Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 3. juni 1999.
For Kommisjonen
Ritt BJERREGAARD
Medlem av Kommisjonen
———
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VEDLEGG
SPØRRESKJEMA I FORBINDELSE MED MEDLEMSSTATENES RAPPORTERINGSPLIKT
I HENHOLD TIL RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 259/93

Artikkel 1 nr. 3 bokstav d)

Opplysninger om kontroll og transport av avfall oppført i vedlegg II til forordningen
I unntakstilfeller kan transport av avfall oppført i vedlegg II av hensyn til miljøet eller folkehelsen
kontrolleres av medlemsstatene som om avfallet var oppført i vedlegg III eller IV.
Har det vært tilfeller av eksport?

Ja

Nei

Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom ja, fyll ut tabell 1.
Har det vært tilfeller av import?
(sett kryss)
Dersom ja, fyll ut tabell 2.

Artikkel 4 nr. 3 bokstav a) i)

Opplysninger om tiltak som er truffet for helt eller delvis å forby transport av avfall mellom medlemsstater
For å gjennomføre nærhetsprinsippet, prinsippet om prioritet for gjenvinning og selvhjelpsprinsippet på
fellesskapsplan og på nasjonalt plan i henhold til direktiv 75/442/EØF
Har denne bestemmelsen blitt anvendt?

Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom ja, gi nærmere opplysninger om tiltakene som er truffet:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Andre merknader:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Opplysninger om tiltak som er truffet for systematisk å reise innvendinger mot avfallstransporter mellom
medlemsstater
For å gjennomføre nærhetsprinsippet, prinsippet om prioritet for gjenvinning og selvhjelpsprinsippet på
fellesskapsplan og på nasjonalt plan i henhold til direktiv 75/442/EØF
Har denne bestemmelsen blitt anvendt?

Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom ja, gi nærmere opplysninger om tiltakene som er truffet:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Andre merknader:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Artikkel 4 nr. 3 bokstav a) ii)
og iii)

Opplysninger om unntak fra gjennomføringen av nærhetsprinsippet, prinsippet om prioritet for
gjenvinning og selvhjelpsprinsippet
Dersom farlig avfall produseres i en avsendermedlemsstat i en så liten mengde per år at det ville være
uøkonomisk å etablere nye, spesialiserte disponeringsanlegg i denne staten
Er noen medlemsstat blitt bedt om å anvende dette unntaket?

Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom ja, fyll ut tabell 3 og gi nærmere opplysninger nedenfor om tosidige løsninger som er funnet i henhold
til artikkel 4 nr. 3 bokstav a) iii).
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Er det mottatt noen anmodning fra medlemsstater om å anvende dette unntaket?

Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom ja, fyll ut tabell 3 og gi nærmere opplysninger om
artikkel 4 nr. 3 bokstav a) iii).

tosidige løsninger som er funnet i henhold til

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Opplysninger om innvendinger mot planlagte transporter på grunn av at de ikke er i samsvar med direktiv
75/442/EØF
Har denne bestemmelsen blitt anvendt?

Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom ja, fyll ut tabell 4.
Artikkel 9 nr. 1 og 2

Opplysninger om beslutninger fra vedkommende myndigheter som har særskilte gjenvinningsanlegg
innenfor sitt område, om ikke å reise innvendinger mot transporter av visse typer avfall til et bestemt
gjenvinningsanlegg
Har det vært noen tilfeller av dette?

Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom ja, fyll ut tabell 5.
Artikkel 13

Opplysninger om medlemsstatenes systemer for overvåking og kontroll av avfallstransporter innenfor sitt
territorium
Finnes det et system for overvåking og kontroll av avfallstransporter innenfor det nasjonale territorium?
Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom det finnes et slikt system, anvendes systemet nevnt i forordningens avdeling II, VII og VIII?
Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom det anvendes et annet system enn det som er nevnt i forordningens avdeling II, VII og VIII, gi nærmere
opplysninger om systemet som anvendes:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Artikkel 26

Opplysninger om ulovlig transport av avfall
Har det vært noen tilfeller av dette?

Ja

Nei

(sett kryss)
Dersom ja, fyll ut tabell 6.
Gi opplysninger om hvordan ulovlig transport av avfall forbys og straffes innenfor rammen av nasjonal
lovgivning i henhold til denne artikkel.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Opplysninger om finansielle garantier eller tilsvarende forsikring som skal dekke kostnader ved transport
av avfall i henhold til denne forordning, herunder tilfellene nevnt i artikkel 25 og 26, samt kostnader ved
disponering eller gjenvinning
Gi nærmere opplysninger om det nasjonale systemet som er opprettet i samsvar med denne artikkel.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Artikkel 39 nr. 1

Opplysninger om tollsteder som er utpekt av
medlemsstatene med henblikk på transport av
avfall inn i og ut av Fellesskapet

Fyll ut tabell 7

Merknader til utfylling av tabellene:
D- og R-koder er de kodene det vises til i vedlegg II A og II B til direktiv 75/442/EØF med endringer.
Avfallskoder er de kodene det vises til i vedlegg II-IV til rådsforordning (EØF) nr. 259/93, som endret.
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Tabell 1

Eksport av avfall oppført i vedlegg II til forordningen (artikkel 1 nr. 3 bokstav d))

Avfallskode

Kontrollårsak

Eksportert mengde
(tonn)

Transittstat (T) /
importstat (I)

Virksomhet som fører til gjenvinning
R-kode

Tabell 2

Import av avfall oppført i vedlegg II til forordningen (artikkel 1 nr. 3 bokstav d))

Avfallskode

Kontrollårsak

Eksportert mengde
(tonn)

Transittstat (T) /
importstat (I)

Virksomhet som fører til gjenvinning
R-kode
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Tabell 3
Opplysninger om unntak fra gjennomføringen av nærhetsprinsippet, prinsippet om
prioritet for gjenvinning og selvhjelpsprinsippet (artikkel 4 nr. 3 bokstav a) ii) og iii)

Avfallskode

Mengde
(tonn)

Disponeringsform
(endelig disponering)
D-kode

Importstat (I) /
opprinnelsesstat (O)

Henvisning av saken til
Kommisjonen
(Ja/Nei)

Tabell 4
Innvendinger mot planlagte transporter (artikkel 4 nr. 3 bokstav b))

Avfallskode

Mengde avfall
(tonn)

Transittstat (T) /
opprinnelsesstat (O)

ÅRSAK TIL INNVENDINGEN
(sett kryss)

Artikkel 4 nr. 3
bokstav b) i)

Artikkel 4 nr. 3
bokstav b) ii)

Artikkel 4 nr. 3
bokstav b) iii)

ANLEGG
(endelig disponering)
Navn
(gjelder
artikkel 4 nr. 3
bokstav b) ii))

Disponeringsform
D-kode
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Tabell 5
Opplysninger om beslutninger fra vedkommende myndigheter som har særskilte gjenvinningsanlegg innenfor sitt område, om ikke å
reise innvendinger om transporter av visse typer avfall til et bestemt gjenvinningsanlegg (artikkel 9 nr. 1 og 2)

Gjenvinningsanlegg
Vedkommende
myndighet

Navn

Adresse

Tidsrom

Virksomhet som
fører til gjenvinning
R-kode

Teknologier som
benyttes

Avfallstyper
(kode)

Fra

Til

Oppheving
(dato)

Tabell 6

Opplysninger om ulovlig transport av avfall (artikkel 26)

Angivelse av årsaken til at transporten er ulovlig
(sett kryss)
Avfallstyper
(kode)

Mengde
(tonn)

Importstat (I) /
opprinnelsesstat
(O)

Artikkel
26 nr. 1
bokstav
a)

Artikkel
26 nr. 1
bokstav
b)

Artikkel
26 nr. 1
bokstav
c)

Artikkel
26 nr. 1
bokstav
d)

Artikkel
26 nr. 1
bokstav
e)

Artikkel
26 nr. 1
bokstav
f)

Ansvarlig for ulovlig transport
(sett kryss)

Tiltak truffet,
herunder
eventuelle

Melder

Mottaker

Andre
sanksjoner
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Tabell 7
Opplysninger om tollsteder som er utpekt av medlemsstatene med henblikk på transport av avfall inn i og ut av Fellesskapet

TOLLSTED
Sted

Beliggenhet

Kontrollerte import-/eksportstater
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2163/2001

2003/EØS/6/31

av 7. november 2001
om tekniske regler for overføring av statistiske opplysninger om godstransport på vei(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1172/98 av 25.
mai 1998 om statistiske oppgaver over godstransport på vei(1),
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2691/1999(2),
særlig artikkel 5 nr. 2 og artikkel 9, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr.
1172/98 skal Kommisjonen fastsette regler for
medlemsstatenes overføring av opplysninger.

uttalelse fra Komiteen for det statistiske program, nedsatt
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(3) —
VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Det tekniske format for overføring av opplysninger til
Kommisjonen (Eurostat) er angitt i vedlegget til denne
forordning.
Medlemsstatene skal benytte dette format for opplysninger om
referanseåret 2002 og påfølgende år.
Artikkel 2

2)

Det er behov for å spesifisere formatet for overføring av
opplysninger til Eurostat tilstrekkelig detaljert så
opplysningene kan behandles raskt og kostnadseffektivt.

Medlemsstatene skal overføre til Kommisjonen (Eurostat) de
opplysninger og metadata som kreves i henhold til denne
forordning, i elektronisk form, i samsvar med en
utvekslingsstandard foreslått av Kommisjonen (Eurostat).

3)

Denne forordning endrer ikke status for de variabler som
er angitt som valgfrie i forordning (EF) nr. 1172/98.

Artikkel 3

4)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med

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, 7. november 2001.
For Kommisjonen
Pedro SOLBES MIRA
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 291 av 8.11.2001, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 19.
1
( ) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1.
(2) EFT L 326 av 18.12.1999, s. 39.

(3)

EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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VEDLEGG
TEKNISK FORMAT FOR OVERFØRING AV OPPLYSNINGER

1.

DATASTRUKTUR

De enkelte datarader for hvert kvartal, som skal sendes til Eurostat, skal bestå av tre innbyrdes tilknyttede datasett
som omfatter:

A1

variabler for kjøretøyet,

A2

variabler for den enkelte tur,

A3

variabler for godset (i det enkelte transportoppdrag).

Hver «kjøretøyrad» i datasett A1 er tilknyttet en eller flere «turrader» (datasett A2), som inneholder opplysninger
om turene som er foretatt med kjøretøyet i løpet av undersøkelsesperioden (som regel en uke). Hver turrad er i sin
tur tilknyttet ingen, én eller flere «godsrader» (datasett A3), som inneholder opplysninger om de enkelte
transportoppdrag turen omfatter.
Dataenes struktur er vist i figur 1.
Det bør påpekes at det ikke nødvendigvis er flere godsrader for hver turrad.

Kjøretøyrad

Turrad 1

Godsrad 1

Turrad 2

Godsrad 2

Turrad 3

Godsrad 3

Turrad 4

osv.

Turrad 5

osv.

FIGUR 1: Datastruktur

Avhengig av metoden som brukes for å registrere turer og/eller turtype, kan det ved turer med last være bare én
godsrad tilknyttet hver turrad. Ved turer uten last vil det vanligvis ikke finnes tilknyttede godsrader (selv om
godsrader tilknyttet turer uten last er tillatt).
«Metodetillegget» i vedlegg A til forordning (EF) nr. 1172/98 inneholder flere opplysninger.

2.

OVERSIKT OVER FELT

Feltene inneholder følgende opplysninger:
— feltnummer: angir feltets plassering i raden,
— variabel: enten en henvisning til variabelen i forordning (EF) nr. 1172/98, eller en intern identifikator,
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— beskrivelse: kort beskrivelse av innholdet i feltet,
— koding: variabler skal kodes i henhold til vedlegg A-G i forordning (EF) nr. 1172/98. Utfyllende regler for
koding angis i dette vedlegg. Eurostat kan gi ytterligere forklaringer og anbefalinger om koding i håndboken
for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1172/98,
— felttype: angir om feltet inneholder en tallstørrelse eller tekst,
— med unntak av variabel A1.9 skal alle tallfelter inneholde hele tall,
— variabel A1.9 skal ha komma (,) som desimalskilletegn,
— valgfri variabel: angir om en variabel er valgfri i henhold til vedlegg A til forordning (EF) nr. 1172/98,
— største lengde: største tillatte lengde for opplysningene i feltet. For lange felt kan ikke lastes,
— nøkkelfelt: kombinasjonen av verdiene i nøkkelfeltene i et datasett må utgjøre en unik nøkkelverdi innen det
aktuelle datasettet. Dersom det er flere forekomster av samme nøkkelverdi, kan ikke datasettet og tilknyttede
datasett lastes, fordi kjøretøy-, tur- og godsradene ikke kan tilknyttes innbyrdes på riktig måte.

Datasett A1: Variabler for kjøretøyet

Feltnummer

Variabel

Beskrivelse

Koding

Felttype

*=
valgfri
variabel

Største
lengde

*=
nøkkelfelt

1

RCount

Innberettende stat

(1)

Tekst

2

*

2

DsetID

Identifikator for datasettet

A1

Tekst

2

*

3

Year

Datasettets år

4 sifre

Tekst

4

*

4

Quarter

Datasettets kvartal

Q1, Q2, Q3 eller Q4

Tekst

2

*

5

QuestN

Identifikator for
spørreskjemaet

Tekst

9

*

6

A1.1

Mulighet for å bruke Ikke fastsatt
kjøretøyet til kombinert
transport

Tekst

7

A1.3

Den veigående motorvognens I antall år etter førstegangs- Tall
(lastebil eller trekkvogn) registrering
alder

8

A1.6

Transportørens
nærings- 4-sifret nivå i NACE
gruppe i NACE Rev. 1

Tekst

9

A1.8.1

Totalt antall kjørte kilometer km
i undersøkelsesperioden –
med last

Tall

*

1

2

*

Særlige koder
for manglende
verdier

5

4

99
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Beskrivelse

Koding

Felttype
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*=
nøkkelfelt

Særlige koder
for manglende
verdier

Største
lengde

*=
nøkkelfelt

Særlige koder
for manglende
verdier

*=
valgfri
variabel

Største
lengde

*

4

10

A1.8.2

Totalt antall kjørte kilometer km
i undersøkelsesperioden –
uten last (herunder turer
med
trekkvogn
uten
semitrailer)

Tall

11

A1.9

Oppblåsingsfaktor
for
kjøretøyet, benyttes for å få
fullstendige resultater fra
enkeltopplysninger dersom
innsamlingen
av
opplysninger skjer ved
tilfeldig utvalg

Tall

8

12

Stratum

Stratumidentifikator
for
utvalget der kjøretøyet
forekommer

Tekst

7

13

A 2-tilknytning Antall tilknyttede A2-rader

Tall

5

Tall

1

( ) Denne variabel skal kodes ved hjelp av landkodene i vedlegg G til forordning (EF) nr. 1172/98.

Datasett A2: Variabler for den enkelte tur

Feltnummer

Variabel

Beskrivelse

Koding

Felttype

*=
valgfri
variabel

1

RCount

Innberettende stat

(1)

Tekst

2

*

2

DsetID

Identifikator for datasettet

A2

Tekst

2

*

3

Year

Datasettets år

4 sifre

Tekst

4

*

4

Quarter

Datasettets kvartal

Q1, Q2, Q3 eller Q4

Tekst

2

*

5

QuestN

Identifikator for
spørreskjemaet

Tekst

9

*

6

JourN

Identifikator for turen

Tekst

5

*

7

A1.2

Akselkonfigurasjon

Vedlegg B til forordning Tekst
(EF) nr. 1172/98

8

A1.4

Største tillatte totalvekt

100 kg

Tall

4

9

A1.5

Nyttelast

100 kg

Tall

4

*

3
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Variabel

Beskrivelse

Koding

Felttype

Nr. 6/239

*=
valgfri
variabel

Største
lengde

*=
nøkkelfelt

Særlige koder
for manglende
verdier

10

A1.7

Transporttype

Vedlegg A til forordning Tekst
(EF) nr. 1172/98

1

11

A2.1

Turtype

Vedlegg C til forordning Tekst
(EF) nr. 1172/98

1

12

A2.2

Godsets vekt

Bruttovekt i 100 kg

Tall

4

13

A2.3

Lastestedet,
for
den (2)
veigående motorvognen for
godstransport, for en tur
med last

Tekst

5

XX

14

A2.4

Lossestedet,
for
den (2)
veigående motorvognen for
godstransport, for en tur
med last

Tekst

5

XX

15

A2.5

Kjørt distanse: faktisk km
distanse, ikke medregnet
distansen den veigående
motorvognen
for
godstransport
blir
transportert av et annet
transportmiddel

Tall

4

16

A2.6

Tonnkilometer utført i løpet tonn/km
av turen

Tall

8

17

A2.7

Stater krysset i transitt (2)
(høyst fem)

Tekst

10

18

A2.8

Eventuelt lastested der den (2)
veigående motorvognen for
godstransport lastes over på
et annet transportmiddel

Tekst

*

5

XX

19

A2.9

Eventuelt lossested der den (2)
veigående motorvognen for
godstransport er blitt losset
fra et annet transportmiddel

Tekst

*

5

XX

20

A2.10

Kjøretøyets utnyttingsgrad
(uttrykt i største benyttede
lastevolum under turen)

Tekst

*

1

9

21

A 3-tilknytning Antall tilknyttede A3-rader

Tall

Denne variabel skal kodes ved hjelp av landkodene i vedlegg G til forordning (EF) nr. 1172/98.
Denne variabel skal kodes i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg G til forordning (EF) nr. 1172/98.
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Datasett A3: Variabler for godset (i det enkelte transportoppdrag)

Feltnummer

Variabel

Beskrivelse

Koding

Felttype

*=
valgfri
variabel

Største
lengde

*=
nøkkelfelt

Særlige koder
for manglende
verdier

1

RCount

Innberettende stat

(1)

Tekst

2

*

2

DsetID

Identifikator for datasettet

A3

Tekst

2

*

3

Year

Datasettets år

4 sifre

Tekst

4

*

4

Quarter

Datasettets kvartal

Q1, Q2, Q3 eller Q4

Tekst

2

*

5

QuestN

Identifikator for
spørreskjemaet

Tekst

9

*

6

JourN

Identifikator for turen

Tekst

4

*

7

GoodsN

Identifikator for
godsoppdraget

Tekst

6

*

8

A3.1

Transportert varetype, i Vedlegg D til forordning Tekst
henhold til varegrupper med (EF) nr. 1172/98 (NST/R)
referanse til en relevant
klassifikasjon

2

9

A3.2

Godsets vekt

4

10

A3.3

Klassifisering av farlig gods Vedlegg E til forordning Tekst
(EF)
nr.
1172/98
(hovedkategorier i direktiv
94/55/EF)

11

A3.4

Lasttype

Vedlegg F til forordning Tekst
(EF) nr. 1172/98 (1-sifret
nivå i FNs rekommandasjon
nr. 21)

12

A3.5

Godsets lastested

(2)

Tekst

5

XX

13

A3.6

Godsets lossested
Kjørt distanse:

(2)

Tekst

5

XX

Bruttovekt i 100 kg

faktisk

Tall

3

*

1
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Variabel

A3.7

Beskrivelse

Koding

distanse
bortsett
fra km
distansen den veigående
motorvognen
for
godstransport
ble
transportert med et annet
transportmiddel

Felttype

*=
valgfri
variabel

Tall

Nr. 6/241

Største
lengde

*=
nøkkelfelt

4

Denne variabel skal kodes ved hjelp av landkodene i vedlegg G til forordning (EF) nr. 1172/98.
Denne variabel skal kodes i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg G til forordning (EF) nr. 1172/98.

3.

MANGLENDE VERDIER

Dersom annet ikke er angitt, skal manglende verdier i radene kodes som tomme felt (ingen opplysninger mellom
to påfølgende feltskilletegn). For visse felt kan Eurostat anbefale bruk av særlige koder for manglende verdier, eller
andre spesialverdier (se kolonnen «særlige koder for manglende verdier»).
I håndboken om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei
finnes ytterligere opplysninger.

4.

ENDRING I TRANSPORTKONFIGURASJON ELLER -TYPE

Ifølge vedlegg A til forordning (EF) nr. 1172/98 kan det i løpet av undersøkelsesperioden forekomme
konfigurasjonsendringer (tilkopling av en tilhenger kan føre til endret akselkonfigurasjon og lastekapasitet), og
transporttypen kan variere fra tur til tur. Selv om det ikke er påkrevd, bør disse endringene registreres.
For at opplysningene skal kunne overføres med de normale datastrukturene som er beskrevet her, skal variablene
A1.2, A1.4, A1.5 og A1.7 overføres som en del av datasettet A2 (variabler for den enkelte tur).

5.

EUROSTATS VALIDERING AV OPPLYSNINGER

Eurostat skal foreta valideringskontroller av opplysningene medlemsstatene oversender, før opplysningene lastes
inn i produksjonsdatabasen. Dersom et betydelig antall rader ikke blir godkjent i kontrollene, skal Eurostat
underrette medlemsstaten om de feilaktige radene og oppgi årsaken til avvisningen. Medlemsstaten vil bli bedt om
å rette feilene og deretter sende inn samtlige tre datasett for gjeldende kvartal på nytt (ikke bare de feilaktige
radene). Denne framgangsmåten er nødvendig for å sikre at oppblåsingsfaktorene blir korrekte og for å bevare
sammenhengen mellom kjøretøy-, tur- og godsradene.
Dersom antallet feilaktige rader er svært lavt og bare vil kunne ha en ubetydelig innvirkning på analyser, skal
Eurostat laste inn de gyldige radene og se bort fra de feilaktige radene. I slike tilfeller skal den berørte medlemsstat
bli underrettet om de feilaktige radene og årsaken til avvisningen, og gis anledning til å rette opp feilene og sende
inn samtlige tre datasett for gjeldende kvartal på nytt (ikke bare de feilaktige radene), dersom medlemsstaten ønsker
det. Dersom opplysningene sendes inn på nytt, skal Eurostat laste inn de rettede opplysningene. I motsatt fall skal
Eurostat bruke de allerede godkjente opplysningene til utarbeiding av de aggregerte tabellene.

6.

NAVNGIVING AV DATASETT

Navn på datasett skal i samsvar med Stadium-kravene ha formatet «CCYYQnROADAx.ZZZ», der:
CC

Innberettende stat

YY

De to siste sifre i årstallet (f.eks. «01» for 2001)

Særlige koder
for manglende
verdier
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Qn

Kvartal: n= 1-4

ROADAx

Identifikator for datasett:
A1: datasett for kjøretøy
A2: datasett for tur
A3: datasett for gods

.ZZZ

Type datasett:
.dat: enkelt datasett
.zip: komprimert datasett i Pkzip- eller WinZip-format

Eksempler:
1.

Datasettet «ES99Q2ROADA2.zip» er et komprimert «zip»-datasett som inneholder datasettet A1 for Spania,
1999, annet kvartal («ES99Q2ROADA.dat»).

2.

Datasettet «UK99Q3ROADA.dat» inneholder datasettet A2 for Det forente kongerike, 1999, tredje kvartal.

Navnet på datasettet nevnt over skal stå i emnefeltet i den elektroniske raden.
7.

OVERFØRINGSMEDIUM
Foretrukket overføringsmedium for opplysningene er Stadium. De sendes til en adresse oppgitt av Eurostat. Det
gjøres oppmerksom på at elektroniske meldinger har en størrelsesbegrensning som gjør dem uegnet for overføring
av store datasett.

8.

OVERGANGSPERIODE
I en overgangsperiode kan opplysningene også overføres som ASCII-sett med felter av variabel lengde. Semikolon
(;) skal brukes som feltskilletegn.
Alle felt må foreligge, selv om de er tomme (dvs. to påfølgende feltskilletegn).
Det vil ikke bli tatt hensyn til ekstra mellomrom i opplysningsfeltene, med mindre de særlige instruksjonene for et
bestemt felt utelukker forekomsten av ekstra mellomrom.
I overgangsperioden skal Eurostat også godta overføring av opplysninger per post på diskett eller skrivbar
kompaktplate (CD-R). Opplysninger på magnetbånd eller papir godtas ikke.
I overgangsperioden gjelder følgende regler for opplysninger som overføres per elektronisk post:
— opplysninger skal sendes som datasett i vedlegg,
— bare ett datasett kan vedlegges hver enkel melding,
— navnet på datasettet skal angis som emne for meldingen,
— kommentarer til opplysninger (henvisninger til metode eller merknader om kvaliteten på opplysningene osv.)
kan legges inn som uformatert tekst i e-postmeldingen som datasettet er et vedlegg til. Formatert tekst godtas
ikke,
— kommentarer til opplysninger kan også sendes som en separat, uformatert e-postmelding (uten vedlagt
datasett) med henvisningen: «CCYYQnROADA.rem» i emnefeltet. Formatert tekst godtas ikke,
— rettinger: dersom det ønskes foretatt rettinger i en fil som allerede er overført Eurostat, skal det rettede
datasettet oversendes med samme settnavn og en forklaring i uformatert tekst i e-postmeldingen.
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1172/98

Nr. 6/243

2003/EØS/6/32

av 25. mai 1998
om statistiske oppgaver over godstransport på vei(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

4)

Det er derfor hensiktsmessig å endre systemet fastsatt ved
direktiv 78/546/EØF med det formål å få fram en
beskrivelse av hvilke regioner transporten innenfor
Fellesskapet starter i og hvilke regioner den går til, på
samme grunnlag som for nasjonal transport, og å etablere
en sammenheng mellom godstransport og kjøretøyenes
turer ved å måle utnyttelsesgraden for kjøretøyene som
utfører denne transporten.

5)

I samsvar med nærhetsprinsippet er etablering av felles
statistikkstandarder som muliggjør framskaffelse av
harmoniserte opplysninger en oppgave som bare kan
løses effektivt på fellesskapsnivå, mens innsamlingen av
data vil foregå i den enkelte medlemsstat under oppsyn
av de organer og institusjoner som har til oppgave å
utarbeide offisiell statistikk.

6)

Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om
fellesskapsstatistikk(5) gir en referanseramme for
bestemmelsene i denne forordning, særlig dem som
gjelder tilgang til kildene for administrative data,
kostnadseffektiviteten i bruken av tilgjengelige ressurser
og fortrolig behandling av statistiske opplysninger.

7)

Oversending av primærdata som er anonymiserte er
nødvendig for å kunne vurdere resultatenes nøyaktighet
totalt sett.

8)

Det bør sørges for en forsvarlig spredning av de
statistiske opplysningene.

9)

I oppstartingsperioden vil Fellesskapet måtte yte et
økonomisk bidrag til utførelsen av det nødvendige
arbeid.

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 Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

For at Kommisjonen skal kunne utføre de oppgavene den
er tillagt når det gjelder Fellesskapets transportpolitikk,
må den ha til rådighet sammenlignbare, pålitelige,
synkroniserte, regelmessige og omfattende statistiske
data om omfanget av og utviklingen innen området
godstransport på vei utført av kjøretøyer registrert i
Fellesskapet, og om utnyttelsesgraden for kjøretøyene
som utfører denne transporten.

Rådsdirektiv 78/546/EØF av 12. juni 1978 om statistiske
oppgaver over godstransport på vei innenfor rammen av
regional statistikk(4) inneholder ingen bestemmelser om
de transporttypene som ennå ikke var tillatt på det
tidspunkt da direktivet ble vedtatt. De oppgavene som det
ble gitt bestemmelser om, inneholder ulike opplysninger
alt etter om det dreier seg om nasjonal eller internasjonal
transport, og gir ingen informasjon om utnyttelsesgraden
for kjøretøyene som utfører denne transporten.

Det er behov for å utarbeide omfattende regional
statistikk både om selve godstransporten og om
kjøretøyenes turer.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 20.
(1) EFT C 341 av 11.11.1997, s. 9.
(2) EFT C 104 av 6.4.1998.
(3) EFT C 95 av 30.3.1998, s. 33.
(4) EFT L 168 av 26.6.1978, s. 29. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten
av 1994.

10) Det er hensiktsmessig å fastsette en forenklet
framgangsmåte for gjennomføringen av denne
forordning og dens tilpasning til den økonomiske og
tekniske utvikling.
(5)

EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1.
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11) Komiteen for det statistiske program nedsatt ved
beslutning 89/382/EØF, Euratom(1) er blitt rådspurt i
samsvar med beslutningens artikkel 3, og har uttalt at den
støtter denne forordning —

30.1.2003

— «veigående motorvogn for godstransport», enhver enkel
motorvogn (lastebil) eller kombinasjon av veigående
kjøretøyer, dvs. vogntog (lastebil med tilhenger) eller
semitrailervogntog (trekkbil med semitrailer) beregnet på
godstransport,
— «lastebil», et stivt kjøretøy beregnet utelukkende eller
primært på godstransport,

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

— «trekkbil», en veigående motorvogn som utelukkende eller
primært er beregnet på å trekke andre kjøretøyer som ikke
er motordrevet (hovedsakelig semitrailere),
— «tilhenger», et veigående kjøretøy for godstransport
beregnet på å bli trukket av en veigående motorvogn,

Formål og virkeområde

1. Hver medlemsstat skal utarbeide fellesskapsstatistikk om
godstransport på vei med veigående motorvogner for
godstransport registrert i vedkommende medlemsstat og de
turene disse kjøretøyene foretar.

2. Denne forordning får anvendelse for godstransport på
vei, med unntak av transport som foregår med:
a) veigående motorvogner for godstransport hvis tillatte
totalvekt eller dimensjoner overstiger de grenser som
normalt er tillatt i medlemsstatene,
b) landbrukskjøretøyer, militære kjøretøyer og kjøretøyer
tilhørende sentral- eller lokalforvaltningen, unntatt
veigående motorvogner for godstransport som tilhører
offentlige foretak, særlig jernbaneforetak.
Hver medlemsstat kan avstå fra å anvende denne forordning
for veigående motorvogner for godstransport som har en
nyttelast eller største tillatte totalvekt som ligger under en viss
grense. Denne grensen kan ikke overstige 3,5 tonn i nyttelast
eller 6 tonn i største tillatte totalvekt for én enkelt motorvogn.

Artikkel 2
Definisjoner

I dette direktiv menes med:
— «godstransport på vei», all flytting av gods som utføres ved
hjelp av en veigående motorvogn for godstransport,
— «veigående motorvogn», et veigående kjøretøy med motor
som eneste framdriftsmiddel som normalt benyttes til
person- eller godstransport på vei, eller til trekking på vei
av kjøretøyer benyttet til person- eller godstransport,
— «veigående kjøretøy for godstransport», veigående
kjøretøy beregnet utelukkende eller primært på
godstransport (lastebil, tilhenger, semitrailer),
(1)

EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

— «semitrailer», et veigående kjøretøy for godstransport uten
foraksel, utformet slik at en del av kjøretøyet og en
betydelig del av lastens vekt hviler på trekkbilen,
— «semitrailervogntog», en trekkbil koplet til en semitrailer,
— «vogntog», en veigående motorvogn for godstransport
koplet til en tilhenger.
Denne kategorien omfatter også semitrailervogntog
tilkoplet ekstra tilhenger,
— «registrert», å være ført inn i et kjøretøyregister som føres
av et offentlig organ i en medlemsstat, uansett om
registreringen skjer i forbindelse med utlevering av
kjennemerke eller ikke.
I tilfelle transporten foregår med en kombinasjon av
veigående kjøretøyer, dvs. vogntog (lastebil med tilhenger)
eller semitrailervogntog (trekkbil med semitrailer) og den
veigående motorvognen (lastebil eller trekkbil) og
tilhengeren eller semitraileren er registrert i forskjellig
land, skal kjøretøykombinasjonen betraktes som registrert
i det landet der den veigående motorvognen er registrert,
— «nyttelast«, høyeste tillatte godsvekt fastsatt av
vedkommende myndighet i staten der kjøretøyet er
registrert.
Når den veigående motorvognen for godstransport består
av en lastebil med tilhenger, er nyttelasten for det totale
kjøretøyet summen av lastebilens og tilhengerens nyttelast.
— «største tillatte totalvekt», totalvekten for kjøretøyet (eller
kjøretøykombinasjonen) når det står stille i driftsklar stand
med lastevekten som er tillatt av vedkommende myndighet
i staten der kjøretøyet er registrert,
— «Eurostat», den avdelingen i Kommisjonen som har
ansvaret for å utføre de oppgaver som tilfaller denne
institusjon
når
det
gjelder
produksjon
av
fellesskapsstatistikk.
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Artikkel 3

Nr. 6/245

3. Innsendingen skal skje innen fem måneder etter utløpet
av hver tre måneders observasjonsperiode.

Datainnsamling
Den første innsendingen skal dekke første kvartal i året 1999.
1. Medlemsstatene skal samle inn statistiske data om
følgende områder:
4. I en overgangsperiode fra 1. januar 1999 og fram til en
dato fastsatt i samsvar med nr. 5, kan en medlemsstat benytte
en forenklet koding for variablene som er oppført i vedlegg A
del A2 nr. 3, 4, 8 og 9 og del A3 nr. 5 og 6.

a) data om kjøretøyene
b) data om turene
c) data om varene

Den forenklede kodingen består i følgende:
2. De statistiske variablene for hvert område, deres
definisjon og de klassifikasjonsnivåene som benyttes til
spesifiseringsformål, finnes i vedleggene.

— for innenlands transport: koding i samsvar med vedlegg G,

3. Ved fastsettelsen av metode for utarbeiding av de
statistiske oppgavene skal medlemsstatene avstå fra å innføre
formaliteter i forbindelse med grensepassering mellom
medlemsstatene.

5. Datoen for når overgangsperioden omhandlet i nr. 4
utløper, skal fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 10 så
snart de tekniske forutsetningene er til stede som muliggjør en
effektiv regional koding for både innenlands og internasjonal
transport i samsvar med vedlegg G nr. 1 og 2.

4. Nærmere detaljer for innsamlingen av data og innholdet i
vedleggene skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
10.

— for internasjonal transport: én kode for hvert land.

Artikkel 6
Spredning av resultatene

Artikkel 4
Resultatenes nøyaktighet

Metodene for innsamling og behandling av dataene skal
utvikles på en slik måte at de statistiske resultatene
medlemsstatene sender inn, oppfyller minstekrav til
nøyaktighet som tar hensyn til de strukturelle særtrekkene ved
veitransporten i medlemsstatene. Disse kravene skal fastsettes
etter framgangsmåten som det er redegjort for i artikkel 10.

Artikkel 5
Innsending av opplysninger til Eurostat

1. Medlemsstatene skal hvert kvartal sende inn til Eurostat
behørig verifiserte primærdata for de variablene som er nevnt i
artikkel 3 og oppført i vedlegg A, uten å oppgi navn, adresse og
registreringsnummer.

Bestemmelsene som gjelder spredningen av de statistiske
opplysningene om godstransport på vei, inklusive struktur og
innhold i resultatene som skal spres, skal fastsettes etter
framgangsmåten som det er redegjort for i artikkel 10.

Artikkel 7
Rapporter

1. Medlemsstatene skal senest på datoen for første
kvartalsvise innsending av opplysninger sende Eurostat en
rapport om de metodene som er benyttet ved innsamlingen av
dataene.

Medlemsstatene skal også opplyse Eurostat om eventuelle
vesentlige endringer i metodene som er benyttet ved
innhentingen av dataene.

Denne innsendingen skal, når det er hensiktsmessig, også
omfatte data fra foregående kvartaler dersom tidligere
innsendte data var foreløpige.

2. Medlemsstatene skal hvert år gi Eurostat opplysninger
om størrelsen på utvalgene, ikke-besvart-prosenten og
påliteligheten i hovedresultatene, det siste i form av
standardavvik eller konfidensintervaller.

2. Nærmere regler for innsending av dataene omhandlet i nr.
1, eventuelt også statistiske tabeller basert på disse dataene,
skal fastsettes etter framgangsmåten som det er redegjort for i
artikkel 10.

3. Når datainnsamlingen har pågått i tre år, skal
Kommisjonen levere en rapport til Europaparlamentet og til
Rådet om den erfaringen som er vunnet under arbeidet som er
utført i henhold til denne forordning.
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Artikkel 8

Artikkel 10

Finansielt bidrag

Framgangsmåte

1. I løpet av de første tre årene med utarbeiding av
statistiske oppgaver som fastsatt i denne forordning, skal
medlemsstatene motta finansiell støtte fra Fellesskapet til
dekning av påløpte kostnader for utført arbeid.

Kommisjonen skal bistås av Den statistiske programkomiteen,
heretter kalt «komiteen».

2. Bevilgningene til dette tiltaket skal fastsettes som ledd i
det årlige budsjettarbeidet.
3. Budsjettmyndigheten fastsetter hvert år de bevilgninger
som skal stilles til rådighet.
4. I rapporten som er omhandlet i artikkel 7 nr. 3, skal
Kommisjonen opplyse hvordan fellesskapsbevilgningene til
dette tiltaket er brukt.
På grunnlag av denne rapporten skal Kommisjonen vurdere om
ytterligere finansielle bidrag er nødvendige for en ny
treårsperiode.

Artikkel 9
Gjennomføringsregler

Reglene for gjennomføringen av denne forordning, herunder
tiltakene for å tilpasse den til den økonomiske og tekniske
utvikling, skal, i den grad dette ikke innbebærer en
uforholdsmessig kostnadsøkning for medlemsstatene og/eller
byrde for oppgavegiverne, vedtas i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10. Disse reglene angår
særlig:
— nærmere detaljer for datainnsamlingen og innholdet i
vedleggene,

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.
Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen omgående
underrette Rådet om dem. I dette tilfellet
— skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene den
har vedtatt, i tre måneder regnet fra den dag underretningen
ble gitt,
— kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen
beslutning innen fristen fastsatt i første strekpunkt.

Artikkel 11
Direktiv 78/546/EØF

1. Medlemsstatene skal framskaffe resultatene for årene
1997 og 1998 i samsvar med direktiv 78/546/EØF.
2. Direktiv 78/546/EØF oppheves fra og med 1. januar
1999.

— kravene til nøyaktighet,
— nærmere detaljer for innsending av dataene til Eurostat,
eventuelt også statistiske tabeller basert på disse dataene,
— spredningen av resultatene,

Ikrafttredelse

— fastsetting av utløpsdato for overgangsperioden omhandlet
i artikkel 5 nr. 5 for innsending av variablene nevnt i
artikkel 5 nr. 4.

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 12

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 25. mai 1998.
For Rådet
J. CUNNINGHAM
Formann
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VEDLEGG A

LISTE OVER VARIABLER

Opplysningene skal oppgis for hvert kjøretøy og spesifiseres på følgende måte:
A1. data om kjøretøyet,
A2. data om turen,
A3. data om godset i enkelttransportoppdraget.

A1 VARIABLER OM KJØRETØYET
Ifølge definisjonen i forordningens artikkel 2 er veigående motorvogn for godstransport enhver enkel veigående
motorvogn (lastebil) eller enhver kombinasjon av veigående kjøretøyer, dvs. vogntog (lastebil med tilhenger) eller
semitrailervogntog (trekkbil med semitrailer) beregnet på godstransport.
Følgende opplysninger om kjøretøyet skal oppgis:
1.

muligheten for å benytte kjøretøyene til kombinert transport (valgfritt),

2.

akselkonfigurasjonen i henhold til vedlegg B (valgfritt),

3.

alderen på den veigående motorvognen (lastebil eller trekkbil), i antall år (etter førstegangsregistrering),

4.

største tillatte totalvekt, i 100 kg,

5.

nyttelast, i 100 kg,

6.

transportørens næringsgruppe i NACE Rev. 1 (fire siffer) (valgfritt)(1),

7.

transporttype (leie-/egentransport),

8.

totalt antall kjørte kilometer i undersøkelsesperioden,

8.1. med last,
8.1. uten last (omfatter også turer med trekkbil uten semitrailer) (valgfritt),
9.

oppblåsing av kjøretøydataene, benyttes for å få fullstendig resultat fra primærdataene dersom
datainnsamlingen skjer ved tilfeldig utvalg.

Konfigurasjonsendringer
Når den veigående motorvognen som er utvalgt til undersøkelsen er en lastebil som brukes alene, dvs. uten
tilhenger, gjennom hele tidsrommet for undersøkelsen, utgjør den i seg selv den veigående motorvognen til
godstransport.
Men når den veigående motorvognen som er utvalgt til undersøkelsen er en trekkbil — som i dette tilfellet vil være
tilkoplet en semitrailer — eller når den er en lastebil med tilkoplet tilhenger, gjelder de dataene som kreves i
henhold til forordningen for kjøretøyet for godstransport sett under ett. I slike tilfeller kan det forekomme
konfigurasjonsendringer i løpet av undersøkelsesperioden (en lastebil kan tilkoples en tilhenger i løpet av perioden,
eller trekkbilen kan bytte semitrailer). Da må de forskjellige konfigurasjonene registreres og kjøretøydataene
oppgis for hver tur. Dersom det imidlertid ikke er mulig å registrere disse suksessive konfigurasjonene, skal
variablene for kjøretøyet registreres for konfigurasjonen som benyttes ved begynnelsen av den første turen med last
i undersøkelsesperioden eller for den konfigurasjonen som er mest benyttet under den aktuelle perioden.
Endringer i transporttype
På samme måte kan transporten alt etter turtype utføres enten som egentransport eller leietransport, og
transporttypen må registreres for hver tur. Dersom det imidlertid ikke er mulig å registrere disse endringene, skal
det for variabelen «transporttype» oppgis den som svarer til hovedbruken.
(1)

Statistisk klassifikasjon av økonomisk virksomhet i De europeiske fellesskaper.
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A2 VARIABLER FOR DEN ENKELTE TUR

I undersøkelsesperioden utfører den veigående motorvognen for godstransport turer enten uten last (det er ikke noe
gods eller tom emballasje i lastebilen, tilhengeren eller semitraileren, og de er derfor «fullstendig tomme») eller
med last (det er enten gods eller tom emballasje i lastebilen, tilhengeren eller semitraileren, og tom emballasje
utgjør en egen type gods). Kjørt distanse med last for en veigående motorvogn er avstanden mellom første lastested
og siste lossested (hvor den veigående motorvognen blir losset fullstendig). En tur med last kan derfor omfatte flere
enkelttransportoppdrag.
Følgende data skal oppgis for hver tur:
1.

turtype i henhold til klassifikasjonen i vedlegg C,

2.

vekten på gods som er fraktet i løpet av turen eller hver strekning av turen, bruttovekt i 100 kg,

3.

lastestedet (for den veigående motorvognen for godstransport, for en tur med last),
— definisjon: lastestedet er det første stedet der gods lastes om bord på den veigående motorvognen for
godstransport som tidligere var fullstendig tom (eller det stedet der en trekkbil koples til en semitrailer
med last). For en tur uten last er det lossestedet for den sist avsluttede turen med last (begrepet «stedet der
tur uten last begynner»),
— koding: lastestedet kodes etter bestemmelsene i vedlegg G,

4.

lossestedet (for den veigående motorvognen for godstransport, for en tur med last),
— definisjon: lossestedet er det siste stedet der gods losses av den veigående motorvognen for godstransport,
som etterpå er fullstendig tom (eller det stedet der trekkbilen koples fra en semitrailer). For en tur uten last
er det lastestedet for den påfølgende turen med last (begrepet «stedet der tur uten last slutter»),
— koding: lossestedet kodes i samsvar med bestemmelsene i vedlegg G,

5.

kjørt distanse: faktisk distanse, ikke medregnet den distansen den veigående motorvognen for godstransport
blir transportert av et annet transportmiddel,

6.

tonnkilometer utført i løpet av turen,

7.

land som er krysset i transitt (høyst fem) kodet med henvisning til geonomenklaturen(1),

8.

eventuelt lastested der den veigående motorvognen for godstransport lastes over på et annet transportmidddel
i samsvar med bestemmelsene i vedlegg G (valgfritt),

9.

eventuelt lossested der den veigående motorvognen for godstransport er blitt losset av et annet
transportmidddel i samsvar med bestemmelsene i vedlegg G (valgfritt),

10. opplysning om hvorvidt den veigående motorvognen for godstransport under den aktuelle turen er «fullastet»
(mulighet 2) eller «ikke fullastet» (mulighet 1), angitt ved det høyste lastevolum under turen (mulighet 0 = ved
konvensjon for turer uten last) (valgfritt).

A3 VARIABLER OM GODSET (i et enkelttransportoppdrag)

Under en tur med last kan det utføres flere enkelttransportoppdrag. Et enkelttransportoppdrag er definert som en
transport av en type gods (definert med henvisning til et gitt klassifikasjonsnivå) mellom laste- og lossestedet.
Følgende data skal oppgis om et enkelttransportoppdrag under en tur med last:

(1)
(2)

1.

Varegrupper med referanse til en relevant klassifikasjon (se vedlegg D),

2.

godsets vekt: bruttovekt i 100 kg,

3.

om nødvendig, klassifiseringen av godset i henhold til hovedkategoriene i direktiv 94/55/EF(2) som er oppført
i vedlegg E,

Landlisten for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater.
Rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om transport av farlig gods på vei
(EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7). Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv 96/86/EF (EFT L 335 av 24.12.1996, s. 43). For de siste
endringene i vedleggene, se EFT L 251 av 15.9.1997, s. 1.
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4.

lastetype som oppgitt i vedlegg F (valgfritt),

5.

godsets lastested, kodet i henhold til bestemmelsene i vedlegg G,

6.

godsets lossested, kodet i henhold til bestemmelsene i vedlegg G,

7.

kjørt distanse, faktisk distanse bortsett fra distansen den veigående motorvognen for godstransport ble
transportert av et annet transportmiddel,

TRANSPORTOPPDRAG UTFØRT I LØPET AV EN «OPPSAMLINGS- OG DISTRIBUSJONSTUR» (turtype 3)
For denne type tur, med flere laste- og/eller lossesteder, er det praktisk talt umulig å be transportørene om en beskrivelse
av enkelttransportoppdragene.
For disse turene, når de er identifisert som tilhørende denne typen, anses vanligvis at det finner sted et
enkelttransportoppdrag som bestemmes på grunnlag av opplysningene om hele turen.
Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om hvordan den definerer denne type tur og redegjøre for de
forenklingene den er nødt til å anvende på tilsvarende tranportoppdrag under innsamlingen av data.

Metodologisk vedlegg
Turer med last og enkelttransportoppdrag
Alt etter hvilken medlemsstat det gjelder, foregår datainnsamlingen på følgende grunnlag:
— enten en beskrivelse av hvert enkelttransportoppdrag (med tilleggsopplysninger om turer uten last),
— eller en beskrivelse av turene kjøretøyet foretar for å utføre disse enkelttransportoppdragene.
Under en tur med last utføres det i de aller fleste tilfeller bare ett enkelttransportoppdrag med:
— én enkelt type lastet gods (med henvisning til benyttet varenomenklatur, i dette tilfellet de 24 gruppene som er
avledet av NST/R-nomenklaturen)(1),
— ett enkelt sted for pålasting av varene,
— ett enkelt sted for lossing av varene,
I dette tilfellet er de to metodene helt likeverdige, og uansett hvilken som benyttes,gjør de innsamlede opplysningene
det mulig å beskrive både:
— godstransporten (samtlige enkelttransportoppdrag), og
—

turene som foretas av kjøretøyene som utfører disse operasjonene, med detaljopplysninger om
kjøretøyenes kapasitet og utnyttelsen av denne kapasiteten (tur med last, med utnyttelseskoeffisient,
tur uten last).

Innenfor rammen av denne forordning skal både godstransporten og kjøretøyenes turer beskrives, men det er ikke
ønskelig å pålegge transportørene en altfor stor økning i statistikkbyrden ved å be dem om detaljerte beskrivelser av
godstransporten og kjøretøyenes turer.
Medlemsstatenes statistikkontorer må derfor ved kodingen av spørreskjemaene rekonstrurere de dataene som ikke
uttrykkelig kreves oppgitt av transportørene på grunnlag av de dataene de samler inn, enten om
«enkelttransportoppdraget» eller «kjøretøyenes turer».
Problemet vil melde seg når flere enkelttransportoppdrag utføres i løpet av en tur med last, fordi:
— det er flere laste- og/eller lossesteder for varene (men i begrenset antall, da det ellers vil dreie seg om
«oppsamlings- og distribusjonsturer», som skal behandles på en egen måte).
I dette tilfellet skal de forskjellige laste- og/eller lossestedene registreres med tanke på nøyaktig beregning av
utførte tonnkilometer i løpet av turen, og statistikkontoret kan rekonstruere enkelttransportoppdragene,
— og/eller det faktum at det transporteres flere ulike godstyper i løpet av en tur med last, noe som vanligvis ikke
registreres i statistikkene, siden bare godstypen (en enkelt type eller hovedtypen) kreves oppgitt.
I dette tilfellet vil informasjonstapet bli godtatt, og medlemsstater som benytter denne type forenkling, skal gjøre
Kommisjonen uttrykkelig oppmerksom på det.

(1)

NST: standardisert varenomenklatur for transportstatistikk.
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VEDLEGG B
KLASSIFISERING AV AKSELKONFIGURASJONER
Når det benyttes en kombinasjon av kjøretøyer, beregnes antall aksler for hele vogntoget, dvs. akslene på lastebilen eller
trekkbilen pluss akselene på tilhengeren eller semitraileren.
Følgende akselkategorier skal tas med:

Kode
1.

2.

3.

4.

Antall aksler på enkelt kjøretøy (lastebil):
2

120

3

130

4

140

annet

199

Antall aksler for kjøretøykombinasjoner:
lastebil og tilhenger
2+1

221

2+2

222

2+3

223

3+2

232

3+3

233

annet

299

Antall aksler for kjøretøykombinasjoner:
trekkbil og semitrailer
2+1

321

2+2

322

2+3

323

3+2

332

3+3

333

annet

399

Bare trekkbil

499

VEDLEGG C
KLASSIFISERING AV TURTYPER
1.

Tur med last omfattende ett enkelt enkelttransportoppdrag.

2.

Tur med last som omfatter flere enkelttransportoppdrag, men ikke betraktes som en oppsamlings- eller
distribusjonstur.

3.

Tur med last med oppsamling eller distribusjon.

4.

Tur uten last.
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VEDLEGG D
KLASSIFISERING AV VARER
Vareklassifiseringen skal være i samsvar med NST/R-nomenklaturen inntil Kommisjonen, etter samråd med
medlemsstatene, beslutter å erstatte den med en ny.
VAREGRUPPER

Varegrupper

Kapittel i
NST/R(1)

1

0

Betegnelse

01

Korn

2

02, 03

Poteter, andre friske eller fryste grønnsaker, frisk frukt

3

00, 06

Levende dyr, sukkerbeter

4

05

Tre og kork

5

04, 09

Tekstiler og avfall, andre råvarer av animalsk og
vegetabilsk opprinnelse

11, 12, 13, 14, 15,
16, 17

Næringsmidler og fôr

18

Oljefrø og oljeholdige frukter, fett

6

1

7
8

2

21, 22, 23

Fast mineralsk brensel

9

3

31

Råolje

32, 33, 34

Petroleumsprodukter

41, 46

Jernmalm, jern- og stålavfall og støv fra masovner

45

Ikke-jernholdig malm og avfall

10
11

4

12
13

5

51, 52, 53, 54, 55,
56

Metallurgiske produkter

14

6

64, 69

Sement, kalk, andre bearbeidede byggematerialer

61, 62, 63, 65

Råmineraler og bearbeidede mineraler

15
16

7

71, 72

Naturgjødsel og kunstgjødsel

17

8

83

Kjemiske kullprodukter, tjære

18

81, 82, 89

Kjemiske produkter unntatt kjemiske kullprodukter og
tjære

19

84

Cellulose og papiravfall

91, 92, 93

Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner, motorer, også
umonterte, samt deler

21

94

Metallvarer

22

95

Glass, glassvarer, keramiske produkter

23

96, 97

Lær, tekstiler, klær, diverse ferdige varer

24

99

Forskjellige varer

20

(1)

Grupper i
NST/R(1)

9

Publikasjon fra De europeiske fellesskaps statistiske kontor (1968-utgaven).
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VEDLEGG E

KLASSIFISERING AV KATEGORIENE AV FARLIG GODS(*)
1

Eksplosive stoffer og gjenstander

2

Gasser, komprimerte, flytende eller oppløst under trykk

3

Brannfarlige væsker

4.1

Brannfarlige faste stoffer

4.2

Selvantennende stoffer

4.3

Stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann

5.1

Oksiderende stoffer

5.2

Organiske peroksider

6.2

Giftige stoffer

6.2

Infeksjonsfremmende stoffer

7

Radioaktivt materiale

8

Etsende stoffer

9

Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

(*) Hver kategori er enten en klasse eller en undergruppe av en klasse i klassifikasjonen av typer av farlig gods som definert i direktiv
94/55/EF vedlegg A del I randnummer 2002(1).

(1)

Vedlegg A og B til direktiv 94/55/EF. De siste endringene til disse vedleggene står i EFT L 251 av 15.9.1997 s.1
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VEDLEGG F

KLASSIFISERING AV LASTETYPER(*)
0

Flytende bulkgods (ingen fraktenhet)

1

Fast bulkgods (ingen fraktenhet)

2

Storcontainere

3

Andre containere

4

Gods på pall

5

Forhåndsbuntet gods

6

Selvdrevne mobile enheter

7

Andre mobile enheter

8

(Reservert)

9

Andre lastetyper

(*) De forente nasjoner, Den økonomiske kommisjon for Europa - koder for frakt-, emballasje- og emballasjematerialetyper,
rekommandasjon 21 vedtatt av Arbeidsgruppen om tiltak for å lette internasjonale handelsprosedyrer, Genève, mars 1986.

VEDLEGG G

KODING AV LASTE- OG LOSSESTEDER
1.

Nivå 3 i nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS) for medlemsstatene i Det europeiske fellesskap.

2.

Lister over adminstrative regioner framskaffet av den berørte tredjestat, for stater som ikke er medlemmer i Det
europeiske fellesskap, men er avtaleparter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS),
dvs. Island, Liechtenstein og Norge.

3.

Landliste for statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2691/1999

2003/EØS/6/33

av 17. desember 1999
om regler for gjennomføringen av rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske
oppgaver over godstransport på vei(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

5)

Vedlegg A og G til forordning (EF) nr. 1172/98 bør derfor
endres.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for De europeiske fellesskaps
statistiske program nedsatt ved vedtak 89/382/EØF,
Euratom(2) —

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1172/98 av 25.
mai 1998 om statistiske oppgaver over godstransport på vei(1),
særlig artikkel 9, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1172/98 skal
Kommisjonen fastsette regler for innsending av data fra
medlemsstatene.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 1172/98 gjøres følgende endringer:

Det er nødvendig å fastsette landkodene for internasjonal
transport i overgangsperioden fastsatt i artikkel 5 i nevnte
forordning.

1) I vedlegg A del A2 skal nr. 7 lyde:

Bruken av to forskjellige landkodingssystemer som
oppført i vedlegg A og G til forordning (EF) nr. 1172/98
er ikke forenlig med en effektiv innsending av data fra
medlemsstatene.

2) Vedlegg G erstattes av vedlegget til denne forordning.

Det er ønskelig å opprette en ny liste over landkoder
basert på regionkodesystemet i NUTS.

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

«7. Land som er krysset i transitt (høyst fem) kodet i
samsvar med vedlegg G.»

Artikkel 2

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

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1999.
For Kommisjonen
Pedro Solbes MIRA
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 326 av 18.12.1999, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 20.
(1) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1.

(2)

EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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VEDLEGG
«VEDLEGG G
KODING AV LAND OG REGIONER

1.

Med unntak av bestemmelsene i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1172/98 om forenklet koding for visse variabler i
en overgangsperiode, skal laste- og lossesteder kodes på følgende måte:
a) Regional oppdeling på nivå 3 i nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS) for medlemsstatene i Det
europeiske fellesskap.
b) Lister over administrative regioner framskaffet av den berørte tredjestat, for stater som ikke er medlemmer i
Det europeiske fellesskap, men er avtaleparter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(EØS), dvs. Island, Liechtenstein og Norge.
c) For andre tredjestater bør alfa-2-kodene i ISO-3166 brukes. De mest brukte kodene er oppført i listen nedenfor.

2.

Ved forenklet koding av internasjonal transport i overgangsperioden i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr.
1172/98 samt ved koding av land krysset i transitt (vedlegg A del A2 nr. 7) skal følgene landkoder brukes:
a) Alfa-2-delen av NUTS-kodene, som oppført i listen nedenfor for medlemsstatene i Det europeiske fellesskap.
b) For alle andre stater bør alfa-2-kodene i ISO-3166 brukes. De mest brukte kodene er oppført i listen nedenfor.

Liste over landkoder

a) EU-medlemsstater (tilsvarer alfa-2-landkodene i NUTS)

NB: Landene er oppført i den offisielle EU-rekkefølgen:
Land

Kode

Belgia

BE

Danmark

DK

Tyskland

DE

Hellas

GR

Spania

ES

Frankrike

FR

Irland

IE

Italia

IT

Luxembourg

LU

Nederland

NL

Østerrike

AT

Portugal

PT

Finland

FI

Sverige

SE

Det forente kongerike

UK
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b) Andre land (alfa-2-kodene i ISO-3166)

NB: Landene er oppført etter kode.
Land

Kode

Albania

AL

Bosnia-Hercegovina

BA

Bulgaria

BG

Republikken Hviterussland

BY

Sveits

CH

Kypros

CY

Den tsjekkiske republikk

CZ

Estland

EE

Republikken Kroatia

HR

Ungarn

HU

Island

IS

Liechtenstein

LI

Litauen

LT

Latvia

LV

Republikken Moldova

MD

Den tidligere jugoslaviske
republikken Makedonia

MK

Malta

MT

Norge

NO

Polen

PL

Romania

RO

Russland

RU

Republikken Slovenia

SI

Den slovakiske republikk

SK

Tyrkia

TR

Ukraina

UA

Jugoslavia

YU

For land som ikke står oppført på listen, bør alfa-2-kodene i ISO-3166 brukes.»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1917/2000

2003/EØS/6/34

av 7. september 2000
om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95
med hensyn til statistikk over handelen med tredjestater(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 22.
mai 1995 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes
varehandel med tredjestater(1), sist endret ved forordning (EF)
nr. 374/98(2), særlig artikkel 21, og

4)

Det er viktig å definere hvilke særlige varebevegelser
som krever særlige bestemmelser. Det bør iverksettes
harmoniseringstiltak på fellesskapsplan

5)

Det er nødvendig å fastsette en frist for oversending av
resultatene til Kommisjonen samt regler for korrigering,
slik at det sikres en regelmessig og ensartet spredning.

6)

Det er en forbindelse mellom statistikken over handelen
med tredjestater og tollprosedyrene. Det bør derfor tas
hensyn til bestemmelsene i rådsforordning (EØF) nr.
2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av
Fellesskapets tollkodeks(3), endret ved tiltredelsesakten
for
Østerrike,
Finland
og
Sverige,
og
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993
om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning
(EØF) nr. 2913/92 om innføring av Fellesskapets
tollkodeks(4), sist endret ved forordning (EF) nr.
1602/2000(5).

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for statistikk over varehandel med
tredjestater —

ut fra følgende betraktninger:
1)

Med henblikk på utarbeiding av statistikk over handelen
med tredjestater bør det fastlegges nødvendige
gjennomføringsregler for innsamling av opplysninger og
for bearbeiding, oversending og spredning av resultatene,
slik at det kan utarbeides harmoniserte statistikker.

2)

Det er viktig at formålet med statistikk over handelen
med tredjestater blir tydelig uttrykt, særlig for å unngå
dobbelttelling eller å utelukke visse transaksjoner, og at
statistikkens periodisitet fastlegges.

3)

Definisjonen av hvilke opplysninger som skal gis, og
reglene for hvordan de skal angis i det statistiske
informasjonsmediet, bør utfylles.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVDELING I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
KAPITTEL 1

— som er frigitt for fri omsetning etter å ha vært underlagt

tollprosedyren for innenlands bearbeiding
bearbeiding under tollvesenets kontroll,

Formål og referanseperiode
Artikkel 1
I denne forordning menes med «import», de varebevegelsene
som er nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr.
1172/95, heretter kalt «grunnforordningen», og med «eksport»,
de varebevegelsene som er nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i
grunnforordningen.
Artikkel 2
I henhold til artikkel 6 nr. 2 i grunnforordningen skal statistikk
over handelen med tredjestater ikke omfatte varer:
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 229 av 9.9.2000, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 22.
1
( ) EFT L 118 av 25.5.1995, s. 10.
(2) EFT L 48 av 19.2.1998, s. 6.

eller

— som er oppført i listen over unntak i vedlegg I.

Artikkel 3
1. Den statistiske terskelen nevnt i artikkel 12 i
grunnforordningen skal fastsettes slik for hver varetype at
import eller eksport til en verdi av over 800 euro eller med en
nettovekt på over 1 000 kilo omfattes av statistikken over
handelen med tredjestater.
2. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om den
statistiske terskelen den har fastsatt i nasjonal valuta.
(3)
(4)
(5)

EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1.
EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1.
EFT L 188 av 26.7.2000, s. 1.
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Artikkel 4
1. Referanseperioden skal være den kalendermåneden
varene ble importert eller eksportert.
2. Dersom det statistiske informasjonsmediet er
Enhetsdokumentet, skal den dato da tollmyndighetene
godkjenner dette dokumentet, være bestemmende for hvilken
kalendermåned opplysningene gjelder.
KAPITTEL 2
Definisjoner av opplysninger
Artikkel 5
Definisjonene av opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 og 2
og artikkel 10 nr. 3 første strekpunkt i grunnforordningen og
reglene for hvordan de skal oppføres i det statistiske
informasjonsmediet, er angitt i artikkel 6 til 14.
Artikkel 6
1. «Den tollmessige behandling eller tollmessige bruk» skal
bestemmes på grunnlag av prosedyren hvis kodeangivelser er
oppført i vedlegg 38 til forordning (EØF) nr. 2454/93.
2. Uten at bestemmelsene om Enhetsdokumentet berøres,
skal den statistiske prosedyren angis i det statistiske
informasjonsmediet når medlemsstatene ikke krever
opplysning om tollmessig behandling eller tollmessig bruk.

Nr. 6/259

b) «avsenderland»: det land hvorfra varene opprinnelig ble
sendt til importmedlemsstaten, uten at de i et
mellomliggende land har vært gjenstand for opphold eller
rettshandel som ikke er direkte forbundet med transporten.
Dersom et slikt opphold eller en slik rettshandel har funnet
sted, skal det siste mellomliggende landet anses som
avsenderland,
c) «bestemmelsesland»: det land som på tidspunktet for
eksporten er kjent som det endelige landet varene skal
eksporteres til,
d) «eksport- eller importmedlemsstat»: den medlemsstat der
formalitetene i forbindelse med eksporten eller importen
ordnes,
e) «bestemmelsesmedlemsstat»: den medlemsstat som på
tidspunktet for importen er kjent som varenes endelige
bestemmelsessted,
f) «faktisk eksportmedlemsstat»: den medlemsstat, bortsett
fra eksportmedlemsstaten, hvorfra varene opprinnelig ble
sendt med henblikk på eksport, dersom eksportøren ikke er
etablert i eksportmedlemsstaten.
Dersom varene opprinnelig ikke ble sendt fra en annen
medlemsstat med henblikk på eksport, eller dersom
eksportøren er etablert i eksportmedlemsstaten, er den
faktiske eksportmedlemsstaten den samme som
eksportmedlemsstaten.

3. Medlemsstater som benytter seg av valgmuligheten
fastsatt i nr. 2, skal utarbeide listen over statistiske prosedyrer
som skal angis i det statistiske informasjonsmediet, på en slik
måte at de statistiske opplysningene kan innberettes til
Kommisjonen i samsvar med kodene fastsatt i nr. 4.

2. Med forbehold for tollbestemmelsene, og i henhold til
artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i grunnforordningen, skal
opprinnelseslandet angis i det statistiske informasjonsmediet.

4.

a) for varer med ukjent opprinnelse,

Kodene for de statistiske prosedyrene er:

a) import:

b) for følgende varer, selv om opprinnelsen er kjent:

1

— ordinær

3

— etter utenlands bearbeiding

5

— til innenlands bearbeiding, suspensjonsordning

6

— til innenlands bearbeiding, drawback-ordning

7

— etter økonomisk begrunnet utenlands bearbeiding

av tekstiler

— varer som hører under kapittel 97 i Den kombinerte

nomenklatur,
— varer som er importert etter utenlands bearbeiding,
— returvarer

og andre varer med opprinnelse i
Fellesskapet.

b) eksport:
1

— ordinær

3

— etter utenlands bearbeiding

5

Avsenderlandet må likevel angis i følgende tilfeller:

— etter innenlands bearbeiding, suspensjonsordning

6

— etter innenlands bearbeiding, drawback-ordning

7

— til økonomisk begrunnet utenlands bearbeiding av

De månedlige oppgavene over transaksjonene nevnt i bokstav
a) og b) som medlemsstatene oversender Kommisjonen, skal
inneholde avsenderlandet dersom dette ikke er medlem i Den
europeiske union. I andre tilfeller skal kode QW (eller 960)
brukes.

tekstiler.
Artikkel 7
1.

3. For de særlige varebevegelsene omhandlet i avdeling II
skal partnerlandene nevnt i avdelingen om nødvendig brukes.

I denne forordning menes med:

a) «opprinnelsesland»: det land der varene har sin
opprinnelse i henhold til avdeling II kapittel 2 avsnitt 1 i
forordning (EØF) nr. 2913/92,

4. De landene som er definert i nr. 1, skal betegnes og kodes
i samsvar med artikkel 9 i grunnforordningen.
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Artikkel 8
I forbindelse med bestemmelse av den varemengden som skal
angis i det statistiske informasjonsmediet, menes med:
a) «nettovekt»: varens faktiske masse uten noen form for
emballasje; dersom det ikke er vedtatt andre bestemmelser
i henhold til artikkel 10 nr. 4 i grunnforordningen, skal
nettovekten angis i kilogram for hver underposisjon i Den
kombinerte nomenklatur,
b) «andre enheter»: målenheter for å angi mengden, bortsett
fra målenheter for å angi massen uttrykt i kilogram; de skal
angis i samsvar med opplysningene i den gjeldende versjon
av Den kombinerte nomenklatur, rett ut for listen over de
berørte underposisjonene som offentliggjøres i nevnte
nomenklaturs første del «Innledende bestemmelser».
Artikkel 9
1.

Den statistiske verdien skal være:

30.1.2003

6. Den statistiske verdien som skal oppgis i det statistiske
informasjonsmediet, skal angis i nasjonal valuta.
Medlemsstatene kan gi tillatelse til at det angis en verdi uttrykt
i en annen valuta.
Den valutakursen som skal brukes ved fastsettelse av den
statistiske verdien, skal være enten den valutakursen som er
fastsatt ved beregning av tollverdien, eller den offisielle
valutakursen på eksport- eller importtidspunktet.
Når deklarasjonen er periodisk, kan medlemsstatene fastsette
en standardsats for denne perioden for omregning til nasjonal
valuta, med forbehold for tollbestemmelsene.
Artikkel 10
1. Med «transportmåte ved den ytre grense» menes den
transportmåte, bestemt ved det aktive transportmiddelet, som
varene
— ved eksport antas å forlate Fellesskapets statistikkområde

med,
— ved eksport, varenes verdi på det sted og på det tidspunkt

de går ut av eksportmedlemsstatens statistikkområde,

— ved import antas å være brakt inn på Fellesskapets

statistikkområde med.

— ved import, varenes verdi på det sted og på det tidspunkt de

kommer inn på importmedlemsstatens statistikkområde.
2.

Beregningen av varenes verdi nevnt i nr. 1 skal foretas:

— på grunnlag av fakturabeløpet for varene når det dreier seg

om salg eller kjøp,
— i øvrige tilfeller, på grunnlag av det beløpet som ville ha

blitt fakturert dersom det hadde dreid seg om salg eller
kjøp.
I de tilfellene der tollverdien er fastsatt og definert i samsvar
med forordning (EØF) nr. 2913/92, skal den utgjøre grunnlaget
for fastsettelse av varenes verdi.
3. Den statistiske verdien skal omfatte bare de
tilleggskostnadene, som transport- og forsikringskostnader,
som gjelder den del av strekningen som:

2. Med «transportmåte innenfor Fellesskapet» menes den
transportmåte, bestemt ved det aktive transportmiddelet, som
varene
— ved eksport antas å forlate avgangsstedet med,
— ved import kommer til ankomststedet med.

Denne opplysningen skal kreves bare i de tilfellene som er
fastsatt i tollbestemmelsene.
3.

Transportmåtene nevnt i nr. 1 og 2 er:
A

B

1

10

Sjøtransport

12

Jernbanevogn på sjøgående skip

16

Veigående motorvogn på sjøgående skip

17

Tilhenger eller semitrailer på sjøgående skip

18

Fartøy på innlands vannveier, fraktet på sjøgående
skip

20

Jernbanetransport

23

Veigående motorvogn på jernbanevogn

3

30

Veitransport

4

40

Lufttransport

5

50

Post

7

70

Faste transportsystemer

8

80

Innlands vannvei

9

90

Egen framdrift

— ligger i eksportmedlemsstatens statistiske område når det

dreier seg om eksport,

Betegnelse

— ligger utenfor importmedlemsstatens statistiske område når

det dreier seg om import.
Den statistiske verdien skal imidlertid ikke omfatte de
avgiftene som skal betales ved eksport eller import, som toll,
merverdiavgift, særavgifter, andre avgifter, tilbakebetaling ved
eksport eller andre avgifter med tilsvarende virkning.
4. For varer som har gjennomgått en bearbeidingsprosess,
skal den statistiske verdien fastsettes som om varene var
produsert i sin helhet i bearbeidingslandet.
5. For varer som formidler informasjon, f.eks. disketter,
databånd, film, tegninger, lyd- og videobånd, CD-ROM-plater,
som det handles med for å gi informasjon, skal den statistiske
verdien være basert på varenes samlede kostnad, dvs. den skal
omfatte ikke bare mediet, men også informasjonen som
formidles.

2
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4. Transportmåtene skal angis i det statistiske
informasjonsmediet med kodene i kolonne A i listen i nr. 3.

som helt eller delvis er opphevet i henhold til konvensjoner,
avtaler eller særlige fellesskapsforordninger.

Medlemsstatene kan kreve at transportmåtene angis i det
statistiske informasjonsmediet med kodene i kolonne B i
nevnte liste.

2. Preferansen skal angis i samsvar med kodene fastsatt for
dette formål i forordning (EØF) nr. 2454/93.
Artikkel 12

5. Transport i containere i henhold til artikkel 670 bokstav
g) i forordning (EØF) nr. 2454/93 må angis ved kryssing av
den ytre grense, unntatt når transportmåten er angitt med
kodene 5 (50), 7 (70) og 9 (90).

1. Med «fakturabeløp» menes det beløp som er angitt på
fakturaen, eller i dokumenter som erstatter den.
2.

Med «valuta» menes den valuta fakturabeløpet er angitt i.

For dette formål benyttes kodene:
Artikkel 13
0: varer som ikke fraktes i containere,
1.

I denne forordning menes med:

a)

«transaksjon»: enhver handling, enten den er
forretningsmessig eller ikke, som fører til en
varebevegelse som omfattes av statistikk over handelen
med tredjestater,

b)

«transaksjonens art»: samtlige kjennetegn som skiller en
transaksjon fra en annen.

2.

Listen over transaksjonene er oppført i vedlegg II.

1: varer som fraktes i containere.
6. Nasjonaliteten til det aktive transportmiddelet ved den
ytre grense, slik den er kjent ved eksport eller import, må også
angis, unntatt når transportmåten ved den ytre grense er angitt
med kodene 2 (20 og 23), 5 (50), 7 (70) og 9 (90).
For dette formål skal landkodene fastsatt i henhold til artikkel
9 i grunnforordningen benyttes.
7. Med
«aktivt
transportmiddel»
menes
det
transportmiddelet som sørger for framdriften. Ved kombinert
transport eller dersom det er flere transportmidler, skal det
aktive transportmiddelet være det som sørger for framdriften
av hele kombinasjonen.

De skal angis i informasjonsmediet med tallkodene i kolonne
A eller med en kombinasjon av kodene i kolonne A og deres
underinndelinger i kolonne B, i samsvar med nevnte liste.
Artikkel 14

Nasjonaliteten til det aktive transportmiddelet skal være
registreringslandet, slik det er kjent når formalitetene ordnes.

1. Med «leveringsvilkår» menes de bestemmelsene i
salgsavtalen som fastsetter selgers og kjøpers forpliktelser i
samsvar med Det internasjonale handelskammers Incotermskoder.

Artikkel 11
1.

Med «preferanse» menes ordningen med preferansetoll

2. Leveringsvilkårene skal angis i informasjonsmediet med
de kodene og om nødvendig de opplysningene som skal gis i

AVDELING II
SÆRLIGE BESTEMMELSER
KAPITTEL 1

2.

Særlige varebevegelser omfatter:

a) komplette industrianlegg,
b) skip og luftfartøyer, i henhold til kapittel 3 i denne
avdeling,
Definisjoner og alminnelige bestemmelser

c) produkter fra havet,
d) forråd og forsyninger til skip og luftfartøyer,
e) delforsendelser,

Artikkel 15

f) militært materiell,
g) anlegg på åpent hav,
h) romfartøyer,

1. Med «særlige varebevegelser» menes varebevegelser
med særlige trekk som har betydning for forståelsen av
opplysningene, og som alt etter omstendighetene er knyttet til
bevegelsen som sådan, varetypen, transaksjonen som fører til
varebevegelsen, eller varenes eksportør eller importør.

i) deler til motorvogner og luftfartøyer,
j) postsendinger,
k) petroluemsprodukter,
l) avfallsstoffer.
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3. Dersom det ikke er fastsatt andre bestemmelser i denne
forordning eller bestemmelser vedtatt i samsvar med artikkel
21 i grunnforordningen, skal de særlige bevegelsene angis i
henhold til nasjonale bestemmelser på området.
4. Medlemsstatene skal vedta de nødvendige bestemmelser
for å anvende dette kapittel og kan om nødvendig bruke andre
kilder til statistiske opplysninger enn dem som er fastsatt i
artikkel 7 i grunnforordningen.
KAPITTEL 2

30.1.2003

Den forenklede prosedyren skal likevel ikke være til hinder for
at vedkommende myndighet kan klassifisere bestanddeler
under de underposisjoner de hører under i Den kombinerte
nomenklatur, i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i
rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(1).
3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i nr. 2 anser at
verdien av de komplette industrianleggene er for lav til at det
er berettiget å registrere dem under underposisjonene for de
kapitlene de hører under, skal særlige underposisjoner, fastsatt
i Den kombinerte nomenklatur, få anvendelse.
Artikkel 18

Komplette industrianlegg
Artikkel 16
1. Med «komplett industrianlegg» menes en samling
maskiner, apparater, redskaper, utstyr, instrumenter og
materialer, heretter kalt «bestanddeler», som hører under ulike
posisjoner i nomenklaturen basert på Det harmoniserte system,
og som til sammen er ment å utgjøre en stor vareproduserende
eller tjenesteytende enhet.
Alle andre varer som skal benyttes til å oppføre et komplett
industrianlegg, kan anses som bestanddeler til dette anlegget,
med mindre de i henhold til grunnforordningen er unntatt fra
statistikk.

Kodenumrene for underposisjonene til komplette
industrianlegg skal fastsettes etter følgende regler, i samsvar
med Den kombinerte nomenklatur:
1) Koden skal bestå av åtte sifre.
2) De to første sifrene skal være henholdsvis 9 og 8.
3) Det tredje sifferet, som viser at det dreier seg om eksport
av komplette industrianlegg, skal være 8.
4) Det fjerde sifferet varierer fra 0 til 9, alt etter det
eksporterte, komplette industrianleggets viktigste
økonomiske virksomhet og i samsvar med følgende
klassifisering:

2. Ved statistisk registrering av eksport av komplette
industrianlegg kan det benyttes en forenklet prosedyre for
deklarering. De som har ansvar for å skaffe til veie
opplysninger, skal på anmodning gis tillatelse til å benytte
denne forenklede prosedyren på de vilkår som er fastsatt i
denne forordning.

Kode

3. Den forenklede prosedyren kan benyttes bare ved eksport
av komplette industrianlegg der hvert enkelt anleggs samlede
statistiske verdi overstiger 1,5 millioner euro, med mindre det
dreier seg om komplette industrianlegg som skal brukes om
igjen. I så fall skal medlemsstatene underrette Kommisjonen
om hvilke kriterier som er lagt til grunn.
Et komplett industrianleggs samlede statistiske verdi er lik
summen av bestanddelenes statistiske verdi og den statistiske
verdien til varene nevnt i nr. 1 annet ledd.
Artikkel 17
1. I dette kapittel får de underposisjoner som er fastsatt i
kapittel 98 i Den kombinerte nomenklatur, anvendelse på de
bestanddeler i komplette industrianlegg som hører under
kapittel 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 og 94,
både for de nevnte kapitler og for hver av de posisjoner de
består av.
2. I dette kapittel skal bestanddeler som hører under et
bestemt kapittel, klassifiseres under den underposisjonen i
kapittel 98 som gjelder det aktuelle kapittel, med mindre
vedkommende myndighet oppført i listen i nevnte kapittel
krever at de skal klassifiseres i kapittel 98 under de relevante
underposisjoner på posisjonsnivå i nomenklaturen basert på
Det harmoniserte system, eller at bestemmelsene i nr. 3 skal få
anvendelse.
(1)

Økonomisk virksomhet

0

Energi (herunder produksjon og distribusjon av
vanndamp og varmtvann)

1

Utvinning av mineraler som ikke brukes til å
produsere energi (herunder bearbeiding av
metallholdig malm og torvskjæring), produksjon
av ikke-metallholdige mineralske produkter
(herunder glassindustri)

2

Jern- og stålindustri, metallbearbeidingsindustri
(unntatt mekanisk verkstedindustri og produksjon
av transportmateriell)

3

Mekanisk verkstedindustri og produksjon av
transportmidler, instrumenttillaging

4

Kjemisk industri (herunder produksjon av kunstige
eller syntetiske fibrer), gummi- og plastindustri

5

Nærings- og nytelsesmiddelindustri

6

Industri for produksjon av tekstiler, lærvarer,
skotøy og klær

7

Treforedlings- og papirindustri (herunder grafisk
produksjon og forlagsvirksomhet), annen
produksjonsvirksomhet

8

Transport (unntatt tjenester i tilknytning til
transport, reisebyråer, spedisjon, lagring og
vareopplag) og kommunikasjon

9

Oppsamling, rensing og distribusjon av vann,
tjenester i tilknytning til transport, annen
økonomisk virksomhet
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5) Det femte og sjette sifferet tilsvarer nummeret på det
kapittel i Den kombinerte nomenklatur som
underposisjonen tilhører. Ved anvendelse av artikkel 17 nr.
3 skal femte og sjette siffer likevel være 9.
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tredjeland der den fysiske eller juridiske person er
etablert som overdrar eiendomsretten til skipet eller
luftfartøyet,
— ved eksport, det tredjeland der den fysiske eller

6) For underposisjoner

juridiske person er etablert som eiendomsretten til
skipet eller luftfartøyet overdras til.

— som befinner seg på kapittelnivå i Den kombinerte

nomenklatur, er sjuende og åttende siffer 0
— som befinner seg på posisjonsnivå i nomenklaturen

basert på Det harmoniserte system, tilsvarer sjuende og
åttende siffer tredje og fjerde siffer i denne posisjonen.
7) Vedkommende myndighet nevnt i artikkel 17 nr. 2 skal
fastsette de betegnelser og kodenumre i Den kombinerte
nomenklatur som skal benyttes i det statistiske
informasjonsmediet for å beskrive bestanddelene i et
komplett industrianlegg.
Artikkel 19
1. De som har ansvar for å skaffe til veie statistiske
opplysninger, kan benytte den forenklede prosedyren bare
dersom de på forhånd har fått tillatelse til dette i henhold til de
regler som hver medlemsstat skal fastsette innenfor rammen av
dette kapittel.
2. Når det dreier seg om et komplett industrianlegg der
bestanddelene eksporteres av flere medlemsstater, skal hver
medlemsstat gi tillatelse til å benytte den forenklede
prosedyren for sin egen eksport. Slik tillatelse kan imidlertid
gis bare dersom det framlegges dokumenter som viser at den
samlede statistiske verdi fastsatt i artikkel 16 nr. 3 er oppnådd,
eller dersom andre kriterier tilsier at den forenklede prosedyren
bør benyttes.
3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i artikkel
17 nr. 2 ikke er den myndighet som har ansvar for å utarbeide
statistikk over eksportmedlemsstatens handel med tredjestater,
skal den ikke gi tillatelse uten at sistnevnte myndighet har gitt
sin tilslutning.

Artikkel 21
1. Statistikk over handelen med tredjestater skal omfatte
følgende og innberettes til Kommisjonen:
a) overdragelse av eiendomsretten til et skip eller et luftfartøy
fra en fysisk eller juridisk person etablert i et tredjeland til
en fysisk eller juridisk person etablert i en medlemsstat.
Denne transaksjonen skal likestilles med import,
b) overdragelse av eiendomsretten til et skip eller et luftfartøy
fra en fysisk eller juridisk person etablert i en medlemsstat
til en fysisk eller juridisk person etablert i et tredjeland.
Denne transaksjonen skal likestilles med eksport. Dersom
skipet eller luftfartøyet er nytt, skal eksporten registreres i
byggemedlemsstaten,
c) angivelse av skip eller luftfartøyer til prosedyren for
innenlands bearbeiding og gjenutførsel av dem til et
tredjeland etter innenlands bearbeiding,
d) angivelse av skip eller luftfartøyer til prosedyren for
utenlands bearbeiding og gjeninnførsel av dem etter
utenlands bearbeiding.
2. Resultatene av transaksjonene nevnt i nr. 1 bokstav a) og
b) som medlemsstatene oversender Kommisjonen, skal
utarbeides på grunnlag av følgende opplysninger:
— koden som tilsvarer underoppdelingen i Den kombinerte

nomenklatur,
— den statistiske prosedyren,
— partnerlandet,

KAPITTEL 3
Import og eksport av skip og luftfartøyer
Artikkel 20
I dette kapittel menes med:
a) «skip»: skip som benyttes til sjøfart nevnt i tilleggsnote 1
og 2 i kapittel 89 i Den kombinerte nomenklatur, samt
krigsskip,
b) «luftfartøyer»: fly som hører under KN-kode 8802 og er til
sivil bruk, forutsatt at de er beregnet på å benyttes av et
luftfartsselskap, eller til militær bruk,
c) «eiendomsrett til et skip eller et luftfartøy»: det faktum at
en fysisk eller juridisk person er registrert som eier av et
skip eller et luftfartøy,

— for skip, mengden i antall stykker og i andre enheter som

måtte være fastsatt i Den kombinerte nomenklatur, og for
luftfartøyer, mengden i nettovekt og i andre enheter,
— den statistiske verdien.

Artikkel 22
Medlemsstatene
skal
benytte
alle
tilgjengelige
informasjonskilder ved anvendelsen av dette kapittel.
KAPITTEL 4
Forråd og forsyninger for skip og luftfartøyer
Artikkel 23
I dette kapittel menes med:

d) «partnerland»:
— «forråd for skip og luftfartøyer»: de forskjellige
— ved import, det tredjeland der skipet eller luftfartøyet

er bygd, dersom det er nytt. I andre tilfeller det

produktene som er beregnet på å konsumeres av skipenes
eller luftfartøyenes besetning og passasjerer,
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— «skips- og luftfartøysforsyninger»: de produkter som er

nødvendige for driften av motorene, maskinene og annet
utstyr på skip og luftfartøyer, f.eks. drivstoff, olje og
smøremidler.

30.1.2003

eksportmåneden for den siste delleveringen, med angivelse av
den samlede verdien av den komplette varen og med bruk av
nomenklaturkoden for vedkommende vare.

Artikkel 24

KAPITTEL 6

1. Statistikk over handelen med tredjestater skal omfatte
følgende og innberettes til Kommisjonen:

Militært materiell
Artikkel 27

a) enhver levering av forråd og forsyninger til skip og
luftfartøyer stasjonert i en havn eller en lufthavn i den
innberettende medlemsstaten når den fysiske eller juridiske
personen som er ansvarlig for den kommersielle driften av
dem, er etablert i en tredjestat, forutsatt at det dreier seg om
fellesskapsvarer eller ikke-fellesskapsvarer som er
underlagt prosedyren for innenlands bearbeiding eller
bearbeiding under tollvesenets kontroll. Denne
transaksjonen skal betraktes som eksport,

1. Statistikk over handel med tredjestater som omfatter
eksport og import av varer til militært bruk i henhold til
gjeldende definisjon i medlemsstatene, skal innberettes til
Kommisjonen.
2. De månedlige oppgavene over transaksjonene nevnt i nr.
1 som medlemsstatene innberetter til Kommisjonen, skal
inneholde følgende data:

b) enhver levering av forråd og forsyninger til nasjonale skip
eller luftfartøyer som er stasjonert i en havn eller en
lufthavn i den innberettende medlemsstaten, forutsatt at det
dreier seg om ikke-fellesskapsvarer som ikke er frigitt av
tollvesenet for fri omsetning eller underlagt prosedyren for
innenlands bearbeiding eller bearbeiding under
tollvesenets kontroll. Denne transaksjonen skal betraktes
som import.

a) koden som svarer til underinndelingen i nomenklaturen
nevnt i artikkel 8 i grunnforordningen,

2. De månedlige oppgavene over leveringene nevnt i nr. 1
bokstav a) som medlemsstatene innberetter til Kommisjonen,
skal inneholde følgende data:

e) den statistiske verdien.

a) produktkoden, i henhold til følgende forenklede koding:
— 9930 24 00: varer fra kapittel 1 til 24 i Det

harmoniserte system,

b) koden for partnerlandet,
c) den statistiske prosedyren,
d) mengden i nettovekt og eventuelt i mengde/enhet,

3. De medlemsstater som ikke kan anvende bestemmelsene
i nr. 2 av hensyn til militære hemmeligheter, skal treffe
nødvendige tiltak for, som et minimum, å sikre at den
statistiske verdien av eksport og import av varer beregnet på
militær bruk omfattes av de månedlige oppgavene som
innberettes til Kommisjonen.

— 9930 27 00: varer fra kapittel 27 i Det harmoniserte

system,

KAPITTEL 7

— 9930 99 00: varer som er oppført andre steder.

b) den spesielle landkoden QS (eller 952),

Anlegg på åpent hav
Artikkel 28

c) den statistiske prosedyren,
d) mengden i nettovekt,
e) den statistiske verdien.
KAPITTEL 5
Delforsendelser

1. I dette kapittel menes med «anlegg på åpent hav», det
utstyr og de innretninger som er installert på åpent hav for å
lete etter og utvinne mineralressurser.
2. «Utenlandske» anlegg, i motsetning til «nasjonale»
anlegg, betyr de anlegg der den fysiske eller juridiske personen
som er ansvarlig for den kommersielle bruken, er etablert i en
tredjestat.

Artikkel 25
Artikkel 29
I dette kapittel menes med «delforsendelser», import eller
eksport i flere leveringer, av bestanddeler til komplette varer,
demontert av kommersielle eller transportmessige årsaker.

1. I en gitt medlemsstat skal statistikk over handel med
tredjestater som omfatter følgende, innberettes til
Kommisjonen:

Artikkel 26
I de månedlige oppgavene som medlemsstatene innberetter til
Kommisjonen, skal data om import og eksport av
delforsendelser utarbeides bare en gang, i import- eller

a) levering av varer til nasjonale anlegg direkte fra en
tredjestat eller fra et utenlandsk anlegg. Denne
transaksjonen skal betraktes som import,
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b) levering av varer til en tredjestat eller til et utenlandsk
anlegg fra et nasjonalt anlegg. Denne transaksjonen skal
betraktes som eksport,
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b) angivelse av et romfartøy til prosedyren for utenlands
bearbeiding og import av det etter utenlands bearbeiding,

c) levering av varer til et nasjonalt anlegg fra et tollager
beliggende på en medlemsstats statistikkområde. Denne
transaksjonen skal betraktes som import,

c) utskyting i rommet av et romfartøy som har vært gjenstand
for overdragelse av eiendomsrett mellom en fysisk eller
juridisk person etablert i en tredjestat og en fysisk eller
juridisk person etablert i en medlemsstat.

d) import til denne medlemsstatens statistikkområde av varer
fra et utenlandsk anlegg,

Denne transaksjonen skal registreres som import i
medlemsstaten der den nye eieren er etablert,

e) eksport fra denne medlemsstatens statistikkområde av
varer som skal til et utenlandsk anlegg.

d) utskyting i rommet av et romfartøy som har vært gjenstand
for overdragelse av eiendomsrett mellom en fysisk eller
juridisk person etablert i en medlemsstat til en fysisk eller
juridisk person etablert i en tredjestat.

2. De månedlige oppgavene over transaksjonene nevnt i
nr. 1 som medlemsstatene innberetter til Kommisjonen, skal
inneholde følgende data:
a) koden som svarer til underinndelingen i Den kombinerte
nomenklatur.
Med
forbehold
for
tollbestemmelsene,
skal
medlemsstatene likevel kunne bruke de forenklede kodene
fastsatt i artikkel 24 nr. 2 bokstav a) dersom varene er dem
som er nevnt i artikkel 23,
b) koden for partnerlandet.
Med forbehold for tollbestemmelsene, skal partnerlandet
likevel være det land der den fysiske eller juridiske
personen som har ansvar for den kommersielle bruken av
vedkommende anlegg, er etablert, når det gjelder varer
som kommer fra eller skal til slike anlegg.
c) den statistiske prosedyren,

Denne transaksjonen skal registreres som eksport av
medlemsstaten der produksjonen av det ferdige
romfartøyet fant sted,
e) overdragelse av eiendomsrett til et romfartøy i bane fra en
fysisk eller juridisk person etablert i en tredjestat til en
fysisk eller juridisk person etablert i en medlemsstat.
Denne transaksjonen skal registreres som import,
f) overdragelse av eiendomsrett til et romfartøy i bane fra en
fysisk eller juridisk person etablert i en medlemsstat til en
fysisk eller juridisk person etablert i en tredjestat. Denne
transaksjonen skal registreres som eksport.

2. De månedlige oppgavene over transaksjonene nevnt i nr.
1 bokstav c)-f) som medlemsstatene oversender Kommisjonen,
skal inneholde følgende data:

d) mengden i nettovekt,
e) den statistiske verdien.

a) koden som svarer til underinndelingen i nomenklaturen
nevnt i artikkel 8 i grunnforordningen,
b) koden for partnerlandet.

KAPITTEL 8
Romfartøyer

Ved transaksjonene nevnt i nr. 1 bokstav c) er partnerlandet
det land der produksjonen av det ferdige romfartøyet fant
sted.

Artikkel 30
I dette kapittel menes med:
a) «romfartøy»: innretninger som f.eks. satellitter som kan
forflytte seg i rommet utenfor jordens atmosfære,
b) «eiendomsrett til romfartøy»: det faktum at en fysisk eller
juridisk person er registrert som eier av et skip eller et
romfartøy.

Ved transaksjonene nevnt i nr. 1 bokstav d) og f) er
partnerlandet det land der den fysiske eller juridiske
personen som eiendomsretten til romfartøyet er overdratt
til, er etablert.
Ved transaksjonene nevnt i nr. 1 bokstav e) er partnerlandet
det land der den fysiske eller juridiske personen som
overdrar eiendomsretten til romfartøyet, er etablert,
c) den statistiske prosedyren,

Artikkel 31
d) mengden i nettovekt og i mengde/enhet,
1. Statistikk over handelen med tredjestater skal omfatte
følgende og innberettes til Kommisjonen:
a) angivelse av et romfartøy til prosedyren for innenlands
bearbeiding og eksport av det til en tredjestat etter
innenlands bearbeiding,

e) den statistiske verdien.
Ved import nevnt i nr. 1 bokstav c) omfatter den statistiske
verdien transport- og forsikringskostnader i forbindelse
med frakt til utskytingsbasen og oppskytingen i rommet.
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AVDELING III
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 32

inneholder, i minst to år etter utgangen av det året mediene
gjelder for.

I henhold til artikkel 13 i grunnforordningen skal
medlemsstatene uten opphold og senest seks uker etter
utgangen av referanseperioden oversende Kommisjonen de
månedlige resultatene av sin statistikk over handelen med
tredjestater.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen sine nasjonale
instrukser og alle senere endringer av dem.

Artikkel 33

Artikkel 36

1. Dersom
opplysningene
i
det
statistiske
informasjonsmediet må korrigeres, skal korreksjonene foretas
i resultatene for referanseperioden.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 840/96(1) oppheves med
virkning fra 1. januar 2001.

2. Medlemsstatene skal minst én gang hvert kvartal
oversende de korrigerte månedlige opplysningene og en fil
som inneholder de samlede korrigerte årlige opplysningene.
Artikkel 34
Medlemsstatene
skal
oppbevare
de
statistiske
informasjonsmediene nevnt i artikkel 7 og 23 i
grunnforordningen, eller i alle tilfeller opplysningene de

Artikkel 35

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som
henvisninger til denne forordning.
Artikkel 37
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 7. september 2000.
For Kommisjonen
Pedro SOLBES MIRA
Medlem av Kommisjonen
_________

(1)
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VEDLEGG I
Liste over unntak nevnt i artikkel 2
Det skal ikke utarbeides data for følgende varer:
a) lovlige betalingsmidler og verdipapirer,
b) monetært gull,
c) nødhjelp til katastrofeområder,
d) varer som skal benyttes til diplomatiske eller tilsvarende formål:
1) varer som omfattes av diplomatisk og konsulær immunitet el.l.,
2) gaver til statssjefer, regjerings- eller parlamentsmedlemmer,
3) gjenstander som sendes som et ledd i gjensidig administrativ bistand,
e) varer som ikke inngår i en kommersiell transaksjon:
1) ordener, æresbevisninger, ærespriser, medaljer og minneemblemer,
2) reiseutstyr, proviant og andre reiseeffekter, herunder sportsartikler, til personlig bruk eller forbruk, som tas
med av den reisende, sendes på forhånd eller ettersendes,
3) bryllupsutstyr, flyttegods eller arvegods,
4) likkister og urner, utsmykning til graver og gjenstander til vedlikehold av graver og gravmonumenter,
5) reklametrykksaker, bruksanvisninger, prislister og andre reklameartikler,
6) varer som er blitt ubrukelige, eller som ikke kan benyttes til industrielle formål,
7) ballast,
8) frimerker,
9) farmasøytiske produkter som benyttes ved internasjonale sportsarrangementer,
f)

produkter som brukes i forbindelse med ekstraordinære felles aksjoner for å verne personer eller miljøet,

g) varer som er gjenstand for ikke-kommersiell utveksling mellom fysiske personer som bor i de områder som
medlemsstatene definerer som grenseområder (grensetrafikk); produkter som framstilles av produsenter av
landbruksvarer på eiendommer som ligger utenfor, men i umiddelbar nærhet av statistikkområdet der driftsenheten
ligger,
h) forutsatt at handelen med dem er midlertidig, varer som importeres eller eksporteres med henblikk på reparasjon
av transportmidler, containere og tilhørende transportmateriell, men som ikke er underlagt en prosedyre for
bearbeiding, samt deler som skiftes ut under reparasjon,
i)

varer som eksporteres til nasjonale væpnede styrker stasjonert utenfor statistikkområdet, samt importerte varer som
var fraktet ut av statistikkområdet av nasjonale væpnede styrker, samt varer som erverves eller avhendes på en
medlemsstats statistikkområde av fremmede væpnede styrker som er stasjonert der,

j)

varer som formidler informasjon, f.eks. disketter, databånd, film, tegninger, lyd- og videobånd, CD-ROM-plater,
som det handles med for å gi informasjon, når de ble utviklet etter bestilling fra en bestemt kunde eller når de ikke
inngår i en kommersiell transaksjon, samt varer som utfyller en tidligere levering, f.eks. en oppdatering, og som
varens mottaker ikke faktureres for,

k) utskytingsutstyr for satellitter:
— ved eksport og import med henblikk på utskyting i rommet,
— på tidspunktet for utskyting i rommet.
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VEDLEGG II

Liste over transaksjoner nevnt i artikkel 13 nr. 2

B

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Transaksjoner som innebærer faktisk eller tilsiktet
overdragelse av eiendomsrett mot betaling eller
annet vederlag (unntatt transaksjoner som skal
registreres under kode 2, 7, 8) (a) (b) (c)

Retur av varer etter registrering av den opprinnelige
transaksjonen under kode 1 (d), vederlagsfri
erstatning av varer (d)

Transaksjoner (ikke midlertidige) som innebærer
overdragelse av eiendomsrett uten vederlag
(økonomisk eller annet)

Transaksjoner med henblikk på leiearbeid (e) eller
reparasjon (f) (unntatt transaksjoner som skal
registreres under kode 7)

Transaksjoner etter leiearbeid (e) eller reparasjon (f)
(unntatt transaksjoner som skal registreres under
kode 7)

Transaksjoner uten overdragelse av eiendomsrett,
f.eks. leie, lån, operasjonell leasing (g) og annen
midlertidig bruk (h) unntatt leiearbeid og
reparasjoner (levering og retur)

7.

Transaksjoner som ledd i et felles forsvarsprogram
eller andre felles mellomstatlige produksjonsprogrammer (f.eks. Airbus)

8.

Levering av materialer og utstyr i tilknytning til en
bygge- og anleggskontrakt(i)

9.

Andre transaksjoner

1.

Endelig kjøp/salg (b)

2.

Levering av varer til salg etter besiktigelse eller på
prøve, til kommisjonssalg eller salg med en
kommisjonær som mellomledd

3.

Byttehandel (naturalytelser)

4.

Reisendes innkjøp til privat bruk

5.

Finansiell leasing (kjøp på avbetaling) (c)

1.

Retur av varer

2.

Erstatning av returnerte varer

3.

Erstatning (f.eks. i henhold til garanti) av ikkereturnerte varer

1.

Varer levert som ledd i hjelpeprogrammer som helt
eller delvis administreres eller finansieres av Det
europeiske fellesskap

2.

Annen offentlig støtte

3.

Annen støtte (privat, ikke-statlig organisasjon)

4.

Annet

1.

Leiearbeid

2.

Reparasjon og vedlikehold mot vederlag

3.

Reparasjon og vedlikehold, vederlagsfritt

1.

Leiearbeid

2.

Reparasjon og vedlikehold mot vederlag

3.

Reparasjon og vedlikehold, vederlagsfritt

1.

Leie, lån operasjonell leasing

2.

Annen midlertidig bruk
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(a) Denne rubrikk omfatter de fleste eksport- og importtransaksjoner, det vil si transaksjoner:
— der eiendomsrett overdras mellom en bosatt og en ikke-bosatt, og
— der det foreligger eller vil foreligge et vederlag i form av penger eller naturalytelse (byttehandel)
NB: Dette gjelder også varer som sendes mellom avdelinger i samme foretak eller samme foretaksgruppe, og
varer som sendes til/fra distribusjonslagre, med mindre transaksjonene ikke er gjenstand for betaling eller
annet vederlag (i så fall skal en slik transaksjon registreres under kode 3).
(b) Herunder reservedeler og andre erstatningsvarer mot vederlag.
(c) Finansiell leasing: leien beregnes slik at den helt eller nesten dekker varenes verdi. Risikoene og fordelene som
knytter seg til eiendomsretten til en vare, overføres til leieren. Ved kontraktens utløp blir leieren den faktiske eier
av varene.
(d) Retur eller erstatning av varer som opprinnelig er registrert under rubrikk 3-9 i kolonne A, hører under de
tilsvarende rubrikker.
(e) Leiearbeid, enten det utføres under tollmyndighetenes kontroll eller ikke, registreres under rubrikk 4 og 5 i kolonne
A. Bearbeiding som utføres for egen regning av den som påtar seg leiearbeidet, hører ikke under disse rubrikkene
og registreres under rubrikk 1 i kolonne A.
(f) Reparasjon av en vare innebærer at den settes i sin opprinnelige stand. Det kan dreie seg om endringer eller
forbedringer.
(g) Operasjonell leasing: alle former for leie som ikke er finansiell leasing, nevnt i note (c).
(h) Denne rubrikken omfatter varer som er eksportert/importert med henblikk på gjeninnførsel/-utførsel, og uten
overdragelse av eiendomsrett.
(i) Ved transaksjoner som skal registreres under rubrikk 8 i kolonne A, skal det ikke faktureres for varene hver for seg,
men bare for varenes samlede verdi. I motsatt fall registreres transaksjonene under rubrikk 1.
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VEDLEGG III
Liste over leveringsvilkår nevnt i artikkel 14 nr. 2

Første delrubrikk

Betydning

Annen delrubrikk

Incoterms-koder

Incoterms CCI/ECE Genève

Angivelse av sted

EXW

Fra fabrikk

Stedet der fabrikken ligger

FCA

Fritt til transportør

... avtalt sted

FAS

Fritt til skipssiden

Avtalt innskipingshavn

FOB

Fritt om bord

Avtalt innskipingshavn

CFR

Fraktfritt (C & F)

Avtalt bestemmelseshavn

CIF

Kostnads-, forsikrings- og fraktfritt

Avtalt bestemmelseshavn

CPT

Frakt betalt til

Avtalt bestemmelsessted

CIP

Frakt og forsikring betalt til

Avtalt bestemmelsessted

DAF

Levert ved grensen

Avtalt leveringssted ved grensen

DES

Levert fra skip

Avtalt bestemmelseshavn

DEQ

Levert fra kai

Fortollet ... avtalt havn

DDU

Levert ufortollet

Avtalt bestemmelsessted i importstaten

DDP

Levert fortollet

Avtalt leveringssted i importstaten

XXX

Andre leveringsvilkår enn dem som er
oppgitt over

Nøyaktig angivelse av kontraktsvilkårene

Tredje delrubrikk
1: Sted på den berørte medlemsstats territorium
2: Sted i en annen medlemsstat
3: Andre steder (utenfor Fellesskapet)

30.1.2003

30.1.2003

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 6/271

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2001

2003/EØS/6/35

av 20. august 2001
om endring av artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1917/2000 om fastsettelse av visse
gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95 med hensyn til
statistikk over handelen med tredjestater)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 22.
mai 1995 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes
varehandel med tredjestater(1), sist endret ved forordning (EF)
nr. 374/98(2), særlig artikkel 21, og

Artikkel 3 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1917/2000(3) skal
lyde:
«Artikkel 3
1.
Den statistiske terskelen nevnt i artikkel 12 i
grunnforordningen skal fastsettes slik for hver varetype at
data om import eller eksport som overstiger 1000 euro i
verdi eller 1000 kg i nettovekt, samles inn for utarbeiding
av statistikk over handelen med tredjestater.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Dersom det brukes en terskel for hver transaksjon i
statistikk over handelen med tredjestater, kan det oppnås
betydelige innsparinger i kostnadene ved innsamling av
opplysningene, med et begrenset tap av nøyaktighet.

2)

Det er viktig at statistikk over handelen med tredjestater er
fullstendig, særlig i betraktning av at den brukes på
makroøkonomisk nivå til å utarbeide nasjonalregnskap og
betalingsbalanse. Bruk av en statistisk terskel må derfor
oppveies av et anslag over dataene under terskelen.

3)

Beløpet for den statistiske terskelen ble beregnet på en
slik
måte
at
målet
om
innsparing
i
innsamlingskostnadene fullt ut oppnås, samtidig som det
tar hensyn til prisutviklingen og opprettholder relevansen
og nøyaktigheten i statistikken som offentliggjøres i
samsvar med Den kombinerte nomenklatur.

4)

Andre framgangsmåter kan forenkle og begrense
datainnsamlingsarbeidet uten at kvaliteten påvirkes, for
eksempel ved bruk av elektroniske oppgaver.
Anvendelsen av den statistiske terskelen må derfor være
frivillig.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for statistikk over varehandel med
tredjestater —

2.
Det skal være frivillig for medlemsstatene å anvende
terskelen nevnt i nr. 1.
3.
Dataene som jevnlig innsendes av medlemsstatene
som anvender en statistisk terskel, skal justeres slik at
verdien av handelen under terskelen tas med i statistikken
over handelen med tredjestater, i det minste for samtlige
varer.
I mangel av harmoniserte bestemmelser vedtatt av
Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
artikkel 21 i grunnforordningen, skal hver medlemsstat
bruke den justeringsmetode den betrakter som mest
hensiktsmessig.
4.
Medlemsstater som anvender en statistisk terskel,
skal underrette Kommisjonen om beløpet for denne
terskelen og om den justeringsmetode som er brukt.»
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 20. august 2001

For Kommisjonen
Pedro SOLBES MIRA
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 224 av 21.8.2001, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 22.
1
( ) EFT L 118 av 25.5.1995, s. 10.
(2) EFT L 48 av 19.2.1998, s. 6.

(3)

EFT L 229 av 9.9.2000, s. 14.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD nr. 1411/2001/EF

30.1.2003

2003/EØS/6/36

av 27. juni 2001
om ei fellesskapsramme for samarbeid for å fremje berekraftig byutvikling(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

FOR

DEN

høveleg rettsleg grunnlag for finansiering av slikt arbeid
over fleire år.

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 175 nr. 1,
med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

5)

Europaparlamentet har vedteke fleire resolusjonar(7) om
styrking av bymiljøpolitikken i Den europeiske unionen.

6)

Regionutvalet har vedteke ei fråsegn om grensekryssande
og
tverrnasjonalt
samarbeid
mellom
lokale
styresmakter(8) og ei fråsegn om kommisjonsmeldinga
«Ein dagsorden for byane i Den europeiske unionen»(9).

7)

I det femte handlingsprogrammet for miljø vert det
sannkjent at alle dei aktørane det gjeld, medrekna
Kommisjonen og lokale styresmakter, bør samarbeide og
gjennomføre samordna tiltak for å nå målet om
berekraftig utvikling og dele det ansvaret som er knytt til
dette arbeidet.

8)

I kapittel 28 i Agenda 21, som var temaet i den
protokollen som vart underskriven under verdstoppmøtet
i Rio i 1992, er det fastsett at dei fleste lokale
styresmakter i kvar einskild stat bør få i stand ei
samrådsordning med folket, og nå fram til semje om ein
lokal Agenda 21-handlingsplan.

9)

For å kunne nå måla om ei berekraftig byutvikling og
gjennomføre Agenda 21 og regelverket til Fellesskapet er
det naudsynt å fastsetje, utarbeide og utveksle god
praksis mellom lokale styresmakter og syte for at dei vert
gjorde meir medvitne om slik praksis.

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2),
med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),
etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1)

I traktaten er det fastsett at det skal utarbeidast og
gjennomførast ein fellesskapspolitikk på miljøområdet,
og det er gjort greie for måla og prinsippa for denne
politikken.

2)

Ved vedtakinga av europaparlaments- og rådsavgjerd nr.
2179/98/EF(5) stadfesta Fellesskapet at det held fast ved
den framgangsmåten og den overordna strategien som
Kommisjonen har valt i programmet sitt «Mot ei
berekraftig utvikling»(6).

3)

Mange av dei internasjonale pliktene til Fellesskapet,
særleg med omsyn til kampen mot klimaendringar, kan
berre gjennomførast i samarbeid med lokale
styresmakter.

4)

I meldinga si «Berekraftig byutvikling i Den europeiske
unionen: ei handlingsramme» av 28. oktober 1998 plikta
Kommisjonen seg til å halde fram med å støtte
nettverksarbeidet mellom lokale styresmakter og sikre eit

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 191 av 13.7.2001, s. 1, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 66/2002 av 31. mai 2002 om endring
av protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid på særlege område utanfor dei
fire fridommane, sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa
nr. 44 av 5.9.2002, s. 24.
(1) TEF C 56 E av 29.2.2000, s. 68.
2
( ) TEF C 204 av 18.7.2000, s. 35.
(3) TEF C 317 av 6.11.2000, s. 33.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 14. desember 2000 (enno ikkje offentleggjord
i TEF), og rådsavgjerd av 18. juni 2001.
(5) TEF L 275 av 10.10.1998, s. 1.
(6) TEF C 138 av 17.5.1993, s. 5.

10) Det er naudsynt å auke kapasiteten i nettverka til dei
lokale styresmaktene på europeisk plan og utarbeide og
utveksle god praksis på området berekraftig byutvikling
og Agenda 21 på lokalt plan, og samordne denne
verksemda slik at Kommisjonen får opplysningar og
fråsegner frå lokale styresmakter om nye og moglege
framtidige perspektiv på område som gjeld berekraftig
utvikling.
(7)
(8)
(9)

TEF C 226 av 20.7.1998, s. 34 og 36, og TEF C 279 av 1.10.1999, s. 44.
TEF C 51 av 22.2.1999, s. 21.
TEF C 251 av 10.8.1998, s. 11.
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11) Ettersom måla for det framlagde tiltaket, dvs. utveksling
av retningslinjer for god praksis på europeisk plan og
medvitsaukande tiltak blant lokale styresmakter ved hjelp
av europeiske nettverk, ikkje i tilstrekkeleg grad kan
nåast av medlemsstatane og difor betre kan nåast på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar
med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i
traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve,
slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje
denne avgjerda lenger enn det som er naudsynt for å nå
desse måla.
12) Det er viktig å fastsetje kva for tiltaksområde som skal
prioriterast innanfor fellesskapsramma for samarbeid.
13) Det er naudsynt å fastsetje effektive metodar for kontroll
og vurdering og å syte for at moglege støttemottakarar og
ålmenta får tilstrekkelege opplysningar.
14) Gjennomføringa av denne samarbeidsramma bør
vurderast i lys av røynslene frå dei første
gjennomføringsåra, og Europaparlamentet og Rådet bør
få melding om dette.
15) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer
det
viktigaste
referansegrunnlaget
for
budsjettstyresmakta, slik det er definert i punkt 33 i den
tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 mellom
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(1).
16) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne
avgjerda, skal vedtakast i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(2) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1
Det vert skipa ei fellesskapsramme for samarbeid (heretter
kalla «samarbeidsramma») for å gje økonomisk og teknisk
støtte til nettverk av lokale styresmakter som er organiserte i
minst fire medlemsstatar, eventuelt òg i byar i dei statane som
er nemnde i artikkel 8, med sikte på å fremje utarbeiding,
utveksling og gjennomføring av god praksis på følgjande
område:
— gjennomføring av miljøregelverket til EU på lokalt plan,
(1)
(2)

TEF C 172 av 18.6.1999, s. 1.
TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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— berekraftig byutvikling,
— lokal Agenda 21.
Hovudpartnarane skal vere Kommisjonen, nettverk av lokale
styresmakter, organiserte aktørar med fleire interesser i
bymiljøet, fellesskapsnett som t.d. ikkje-statlege
organisasjonar, universitet og andre aktørar som er organiserte
på europeisk plan.

Artikkel 2
1. Dei typane verksemd som kan gjevast fellesskapsstøtte
innanfor denne samarbeidsramma, er definerte i vedlegget.
2. Kommisjonen kan gje støtte til alle nettverk av lokale
styresmakter slik det er definert i artikkel 1, eller når det gjeld
dei oppfølgingstiltaka som er nemnde i del C i vedlegget, til
andre som ønskjer å utvikle slik verksemd.
3. Fellesskapsstøtta skal omfatte verksemd som skal gå føre
seg i det året som det finansielle tilskotet vert gjeve for,
og/eller i dei to etterfølgjande åra.
4. Vedlegget inneheld ei rettleiande oversikt over fordelinga
av den økonomiske støtta mellom dei ulike typane verksemd.

Artikkel 3
Kommisjonen skal, i samsvar med den framgangsmåten som er
fastsett i artikkel 11 nr. 2, vurdere dei innsende framlegga og
blant desse velje ut dei prosjekta som skal finansierast innanfor
dei prioriterte områda som er nemnde i artikkel 4.

Artikkel 4
1. Kommisjonen skal offentleggjere i Tidend for Dei
europeiske fellesskapa ei melding som inneheld ei utgreiing
om dei prioriterte områda som prosjekt skal finansierast
innanfor, saman med utveljings- og tildelingskriterium og
framgangsmåtar for søking og godkjenning.
2. Framlegg til prosjekt som treng finansiering, skal sendast
inn til Kommisjonen av nettverka av lokale styresmakter slik
det er definert i artikkel 1, og for dei typane verksemd som er
nemnde i del C i vedlegget, av andre som har rett til å ta imot
støtte.
3. Innbydingar til å kome med framlegg om prosjekt
innanfor denne samarbeidsramma skal offentleggjerast i
Tidend for Dei europeiske fellesskapa innan 31. januar kvart år.
Etter ei vurdering av framlegga skal Kommisjonen innan 31.
mai avgjere kva prosjekt som skal finansierast. På grunnlag av
avgjerda om kva prosjekt som skal finansierast, skal det med
dei støttemottakarane som er ansvarlege for gjennomføringa,
gjerast ei avtale som fastset rettane og pliktene til partnarane.
4. Ei liste over støttemottakarane og dei prosjekta som vert
finansierte gjennom denne samarbeidsramma, skal
offentleggjerast saman med opplysningar om storleiken på
støtta.
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Artikkel 5
Kommisjonen skal syte for at det er samanheng,
komplementaritet og samverknad mellom fellesskapsverksemd
og -prosjekt som skal gjennomførast innanfor denne
samarbeidsramma, og andre fellesskapsprogram og -initiativ,
særleg URBAN-initiativet, som er nemnt i artikkel 20 i
rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 av 21. juni 1999 om
fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfond(1).
Prosjekt
som
vert
finansierte
gjennom
andre
fellesskapsprogram og -fond, kan ikkje finansierast gjennom
denne samarbeidsramma.

30.1.2003

h) ein innsats for å styrkje og fornye offentlege tenester av
allmenn interesse.

Artikkel 8
Denne samarbeidsramma skal vere open for deltaking for
nettverk av lokale styresmakter, medrekna byar i dei sentralog austeuropeiske statane, på Kypros og Malta og dessutan i
andre statar som har inngått assosieringsavtaler med
Fellesskapet.

Artikkel 6

Artikkel 9

1. Denne samarbeidsramma tek til å gjelde 1. januar 2001
og går ut 31. desember 2004. Den finansielle ramma for
gjennomføringa av denne samarbeidsramma er 14 millionar
euro for tidsrommet 2001–2004.

1. For å sikre at verksemda til mottakarane av
fellesskapsstøtta skal lukkast, skal Kommisjonen gjere
naudsynte tiltak for å:

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

a) stadfeste at den verksemda som det er gjort framlegg om
for Kommisjonen, er vorten gjennomførd på rett måte,
b) førebyggje og motverke avvik,

2. Økonomisk støtte på 350 000 euro eller meir kan gjevast
berre dersom rekneskapane til støttemottakaren for det
føregåande året er vortne godkjende av ein offentleg godkjend
revisor. Rekneskapane for det tidsrommet som tilskotet vert
nytta i, skal òg godkjennast av ein offentleg godkjend revisor.
Økonomisk støtte på under 350 000 euro kan gjevast berre
dersom rekneskapane til støttemottakaren for det føregåande
året ligg føre i ei form som er godkjend av Kommisjonen og
vert lagde fram i denne forma i det tidsrommet som tilskotet
vert nytta i.
Artikkel 7
Prosjekta skal medverke til å verkeleggjere dei måla som er
nemnde i artikkel 1, og skal veljast ut på grunnlag av følgjande
allmenne kriterium:
a) eit gunstig høve mellom nytte og kostnad,
b) ein vedvarande mangfaldiggjerande verknad på europeisk
plan,
c) eit effektivt og balansert samarbeid mellom dei ulike
partnarane med omsyn til programplanlegging og
gjennomføring av verksemda, og dessutan økonomisk
deltaking,
d) ein del av den økonomiske deltakinga,
e) ein innsats for ein fleirnasjonal metode, særleg for
samarbeid over landegrensene innanfor Fellesskapet og
eventuelt utover fellesskapsgrensene med nabostatar,
f) ein innsats for ein integrert metode for fleire sektorar og for
ei berekraftig byutvikling, samstundes som det vert teke
omsyn til dei sosiale, økonomiske og miljømessige
dimensjonane ved ei slik utvikling,
g) graden av medverknad frå alle partnarane, medrekna
representantar for det sivile samfunnet,
(1)

TEF L 161 av 26.6.1999, s. 1.

c) eventuelt krevje tilbake summar som er vortne betalte ut på
urettkome vis.
2. Utan at det rører ved den revisjonen som vert utførd av
Revisjonsretten i medhald av artikkel 248 i traktaten, og ved
kontrollar som vert utførde i medhald av artikkel 279 bokstav
c) i traktaten, kan tenestemenn og andre tilsette i Kommisjonen
utføre kontrollar på staden, medrekna stikkprøvekontrollar, av
verksemd
som
vert
finansiert
gjennom
denne
samarbeidsramma.
Kommisjonen skal på førehand varsle støttemottakarane om
kontrollar som skal utførast på staden, med mindre det er sterk
mistanke om svik eller om misbruk av støtta.
3. Mottakarane av den økonomiske støtta skal syte for at
alle underlagsdokument om kostnadene ved ein type verksemd
er tilgjengelege for Kommisjonen i eit tidsrom på fem år etter
at den siste utbetalinga i samband med denne verksemda fann
stad. Dokumenta kan òg vere tilgjengelege i elektronisk form.

Artikkel 10
1. Kommisjonen kan redusere, oppheve eller krevje tilbake
den økonomiske støtta som er gjeven gjennom ei avtale,
dersom det vert oppdaga avvik, eller dersom det viser seg at
avtala utan godkjenning frå Kommisjonen er vorten endra i
strid med dei avtalte måla eller gjennomføringsvilkåra.
2. Dersom fristane ikkje er vortne etterlevde, eller dersom
utviklinga i gjennomføringa av ei avtale berre rettferdiggjer
bruk av ein del av den økonomiske støtta som er vorten tildelt,
skal Kommisjonen be støttemottakaren om å leggje fram ei
forklaring innan ein fastsett frist. Dersom støttemottakaren
ikkje gjev eit tilfredsstillande svar, kan Kommisjonen stanse
den resterande økonomiske støtta og krevje at summar som alt
er vortne betalte ut, snøgt vert betalte tilbake. Kommisjonen
pliktar seg til å vurdere slike forklaringar på ein grundig og
snøgg måte.
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3. Støttemottakaren skal kvart år leggje fram for
Kommisjonen ein framdriftsrapport for avtaler som varer i
meir enn eitt år, og ein finansiell rapport for kvar avtale innan
seks månader etter at avtala sluttar å gjelde. Kommisjonen
fastset kva form og innhald desse rapportane skal ha. Dersom
rapportane ikkje vert lagde fram innan dei fastsette fristane, har
mottakaren ikkje lenger rett til vidare finansiering innanfor
ramma av denne avgjerda. Kommisjonen pliktar seg til å
vurdere rapportane innan ein rimeleg frist for å unngå
unaudsynlege seinkingar i utbetalingane.

3.

Nr. 6/275

Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 12
Kommisjonen skal vurdere gjennomføringa av denne
samarbeidsramma og seinast 31. mars 2003 leggje fram ein
rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 13
4. Alle urettkomne utbetalingar skal betalast tilbake til
Kommisjonen. Det kan leggjast til renter på summar som ikkje
vert betalte tilbake i rett tid. Kommisjonen fastset nærmare
reglar for gjennomføringa av dette nummeret.
Artikkel 11
1.

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. januar 2001 til 31. desember
2004.

Utferda i Luxembourg, 27. juni 2001.

Kommisjonen skal få hjelp av eit rådgjevande utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 i
rådsavgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

For Europaparlamentet

For Rådet

N. FONTAINE

B. ROSENGREN

President

Formann

NORSK utgave

Nr. 6/276

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

30.1.2003

VEDLEGG

Rettleiande fordeling av ressursar
100 %

Typar verksemd som kan tildelast økonomisk støtte frå Fellesskapet

A. Informasjon og informasjonsutveksling om berekraftig byutvikling og lokal
Agenda 21 og betring av miljøkvaliteten i område med både miljøproblem og
sosioøkonomiske problem

40 %

— utvikle verktøy for opplæring av, informasjon til, dokumentasjon til og
medvitsaukande tiltak blant fagfolk, målgrupper, lokale avgjerdstakarar og
ålmenta, medrekna lokale styresmakter som ønskjer å betre
miljøprestasjonane sine,
— fremje, overføre og formidle god praksis og resultat av
demonstrasjonsprosjekt i område med både miljøproblem og
sosioøkonomiske problem, mellom anna til lokale styresmakter som ikkje
tek del i nettverk som er omfatta av denne avgjerda.
B. Samarbeid mellom dei partnarane som berekraftig byutvikling og Agenda 21 på
europeisk plan kjem ved
— fremje samarbeid mellom dei partnarane
fellesskapshandlingsprogrammet for miljø,

som

er

nemnde

40 %

i

— i samsvar med nærleiks- og partnarskapsprinsippet gjere ein innsats
innanfor ramma av dei nasjonale programma for å hjelpe lokale
styresmakter, mellom anna med gjennomføring av miljøpolitikken til
Fellesskapet, byomformingsprosjekt og byfornyingsplanar for å betre
kvaliteten på det lokale bymiljøet, ved hjelp av ein integrert metode,
— lette dialogen, samordninga og utvekslinga av informasjon mellom dei
nettverka av lokale styresmakter som er organiserte på europeisk plan, og
organa til Fellesskapet,
— støtte skipinga av partnarskap, òg med partnarar frå dei statane som er
nemnde i artikkel 8.
C. Oppfølgingstiltak som er naudsynte for å analysere og føre tilsyn med verksemd
på området berekraftig byutvikling og lokal Agenda 21
— rapportar om nivået av, omfanget av og typen problem i byar som vil kunne
handsamast på fellesskapsplan,
— analysar av innslaget på lokalt plan av ein metode for berekraftig
byutvikling på andre område enn i miljøpolitikken, med særleg vekt på
samanhengen med strukturpolitikken,
— kontroll- og støttefunksjonar for konsolidering, samordning, bruk,
formidling og utvikling av overvakingsinitiativet for ei berekraftig utvikling
på lokalt plan/felles europeiske indikatorar.

20 %
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