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Volumes 1793 to 1818 contain the texts of the Agreement on the European
Economic Area (with protocols, annexes, final act and protocol of correction of
15 July 1993), concluded at Porto on 2 May 1992 and the Protocol adjusting the
above-mentioned Agreement (with annex and final act), concluded at Brussels on
17 March 1993, registered under No. 1-31121. The 26 volumes reproduce the official
texts as follows:

Volumes 1793 and 1794: Spanish
Volumes 1795 and 1796: Danish
Volumes 1797 and 1798: German
Volumes 1799 and 1800: Greek
Volumes 1801 and 1802: English
Volumes 1803 and 1804: French
Volumes 1805 and 1806: Icelandic
Volumes 1807 and 1808: Italian
Volumes 1809 and 1810: Dutch
Volumes 1811 and 1812: Norwegian
Volumes 1813 and 1814: Portuguese
Volumes 1815 and 1816: Finnish
Volumes 1817 and 1818: Swedish

Les volumes 1793 i 1818 renferment les textes de l'Accord sur l'espace 6co-
nomique europ6en (avec protocoles, annexes, acte final et proc~s-verbal de rectifi-
cation du 15 juillet 1993), conclu b Porto le 2 mai 1992 et le Protocole portant adap-
tation de l'Accord susmentionn6 (avec annexe et acte final), conclu A Bruxelles le
17 mars 1993, enregistr6s sous le num6ro 1-31121. Les 26 volumes reproduisent les
textes officiels comme suit:

Volumes 1793 et 1794 : espagnol
Volumes 1795 et 1796: danois
Volumes 1797 et 1798 : allemand
Volumes 1799 et 1800 : grec
Volumes 1801 et 1802: anglais
Volumes 1803 et 1804 : frangais
Volumes 1805 et 1806 : islandais
Volumes 1807 et 1808 : italien
Volumes 1809 et 1810 : n6erlandais
Volumes 1811 et 1812 : norvdgien
Volumes 1813 et 1814: portugais
Volumes 1815 et 1816 : finnois
Volumes 1817 et 1818 : su6dois
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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECR±TARIAT

Aux termes de 'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traitd ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apris l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr6 au Secr6tariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait, ou accord international qui
aurait df 8tre enregistr6 mais ne 'a pas 6t6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e g6n6rale a adopt6 un r~glement destin6 A mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du reglement, vol. 859, p. IX).

Le terme « trait6 > et 'expression < accord international > n'ont W d6finis ni dans la Charte ni dans
le riglement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adopt6e A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a pr6sent6 l'instrument ii l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
'Article 102. II s'ensuit que 'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,

de la part du Secr6tariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une pattie ou toute
autre question similaire. Le Secr6tariat considire donc que les actes qu'il pourrait etre amen6 A accomplir
ne conf~rent pas A un instrument la qualit6 de * trait6 > ou d'< accord international > si cet instrument
n'a pas d6jA cette qualit6, et qu'ils ne conf'rent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss&lerait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publids dans ce Re-
cuei ont W 6tablies par le Secr6tariat de l'Organisation des Nations Unies.
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BILAG 11

TEKNISKE FORSKRIFTER, STANDARDER, PROVNING OG CERTIFICERING

Liste som omhandlet i artikel 23

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fallesskabets retsorden, som f.eks.:

- prmtambler,
- hvem EF-retsakter er rettet til,
- EF's omrAder og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder

eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gwlder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

Henvisninger til artikel 30 og 36 eller artikel 30-36 i Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske
Okonomiske Faillesskab lzses som henvisninger til aftalens artikel 11 og 13 eller 11, 12 og 13 og,
hvor dette er relevant, artikel 18.

I. MOTORKORETOJER

EFTA-staterne mA indtil den 1. januar 1995 anvende deres nationale lovgivning, herunder ogsA nwgte
tilladelse til registrering, saIg, ibrugtagning eller anvendelse af koretojer, som er omfattet af de
pAgaldende direktiver, pA grund af disse koretojers emission af forurenende gasser (alle motorer),
partikler (dieselmotorer) og stwj, selv om koretojerne opfylder kravene i direktiv 70/157/EOF,
70/220/E0F, 72/306/EOF og 88/77/EOF, seneste udgave, og er standardtypegodkendt i henhold til
direktiv 70/156/EOF. Efter den 1. januar 1995 mi EFTA-staterne fortsat anvende deres nationale
lovgivning, men de skal tillade fri bevwgelighed i henhold til EF-reglerne. Alle forslag om at
revidere, ajourfore, udvide eller pA anden mide udbygge EF-reglerne i forbindelse med forhold, som
er omfattet af disse direktiver, er undergivet aftalens almindelige bestemmelser om beslumingstagning.

EFTA-staterne har forst ret til at udstede EF-standardtypegodkendelser for hele koretojer og
smrdirektivcertifikater for systemer, komponenter eller separate tekniske enheder i henhold til de i
forste afsnit omhandlede direktiver fra den 1. januar 1995.

Vol. 1796, 1-31121
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OMHANDLEDE RETSAKTER

1 370 L 0156: RAdets direktiv 70/156/EOF af 6. februar 1970 om tilnmrmelse af medlemsstater-
nes Iovgivning om godkendelse af motordrevne koretojer og p h ngskoretojer dertil (EFT nr.
L 42 af 23.2.1970, s. 1), som mndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrwdelse
(EFT or. L 73 af 27.3.1972, s. 115)

- 378 L 0315: RAdets direktiv 78/315/EOF af 21. december 1977 (EFT or. L 81 af
28.3.1978, s. 1)

- 378 L 0547: Ridets direktiv 78/5471EOF af 12. juni 1978 (EFT or. L 168 af 26.6.1978,
s. 39)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterme- Den
Hellenske Republiks tidtrmdelse (EFT or. L 291 af 19.11.1979, s. 108)

- 380 L 1267: Ridets direktiv 80/1267/EOF a! 16. december 1980 (EFT or. L 375 af
31.12.1980, s. 34), berigtiget ved EFT or. L 265 af 19.9.1981, side 28

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmcdelsesvilklrene og tilpasningeme af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraldelse (EFT or. L 302 af 15.11.1985, s. 211)

- 387 L 0358: Ridets direktiv 87/358/EOF af 25. juni 1987 (EFT or. L 192 af 11.7.1987,
s. 51)

- 387 L 0403: Ridets direktiv 87/403/EOF af 25. juni 1987 om supplering af bilag I til
direktiv 70/156/EOF om tilnm-rmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af
motorkoretojer og piAhngskoretojer dertil (EFT or. L 220 af 8.8.1987, s. 44).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I artikel 2, litra a), tilfojes folgende led:

Typengenehmigung i ostrigsk Iovgivning,
tyyppihyviksynti/typgodkinnande i finsk lovgivning,
gerbarvi~urkenning i islandsk lovgivning,
Typengenehmigung i liechtensteinsk lovgivning,
typegodkjenning i norsk Iovgivning,
typgodkinnande i svensk Iovgivning,

- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo i schweizisk lovgivning."

2. 370 L 0157: RAdets direktiv 70/157/EOF af 6. februar 1970 om tiln-rmelse a! medlemsstater-
nes lovgivning om tilladt stojniveau og udstdningssystemer for motordrevne kretojer (EFT
nr. L 42 af 23.2.1970, s. 16), som aendret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 115)
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373 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EOF af 7. november 1973 (EFT nr. L 321 af
22.11.1973, s. 33)

377 L 0212: Ridets diretiv 77/212/EOF a" 8. marts 1977 (EFT nr. L 66 af 12.3.1977,
s. 33)

381 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EOF af 13. april 1981 (EFT nr. L 131 af
18.5.1981, s. 6)

384 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EOF af 3. juli 1984 (EFT or. L 196 af
26.7.1984, s. 47)

384 L 0424: RAdets direktiv 84/424/EOF af 3. september 1984 (EFT nr. L 238 af

6.9.1984, s. 31)

1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltr delse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 211)

389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/E0F af 17. juli 1989 (EFT nr. L 238 af
15.8.1989, s. 43).

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag H tilfojes folgende i fodnoten til punkt 3.1.3:
"A = Ostrig, CH = Schweiz, FL = Liechtenstein, IS = Island, N = Norge, S =

Sverige, SF = Finland".

b) I bilag IV tilfojes folgende i fodnoten vedrorende kendingsbogstavet/bogstaverne for det
land, der udsteder standardtypegodkendelsen:
"A = Ostrig, CH = Schweiz, FL = Liechtenstein, IS = Island, N = Norge, S =

Sverige, SF = Finland".

3. 370 L 0220: Ridets direktiv 70/220/E0F af 20. marts 1970 om tiln~rmelse af medlemsstater-
nes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forArsaget af udstodningsgas fra
koretojsmotorer med styret tznding (EFT nr. L 76 af 6.4.1970, s. 1), sor xndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvikArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 115)

- 374 L 0290: RAdets direktiv 74/290/EOF af 28. maj 1974 (EFT nr. L 159 af 15.6.1974,
s. 61)

- 377 L 0102: Kommissionens direktiv 77/102/EOF af 30. november 1976 (EFT nr. L 32 af
3.2.1977, s. 32)

- 378 L 0665: Kommissionens direktiv 78/665/EOF af 14. juli 1978 (EFT hr. L 223 af
14.8.1978, s. 48)

- 383 L 0351: RAdets direktiv 83/351/EOF af 16. juni 1983 (EFT nr. L 197 af 20.7.1983,
s. 1)

Vol. 1796, 1-31121
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- 388 L 0076: Ridets direktiv 88/76/E0F af 3. december 1987 (EFT nr. L 36 af 9.2.1988,
S. 1)

- 388 L 0436: RAdets direktiv 88/436/EOF af 16. juni 1988 (EFT nr. L 214 af 6.8.1988,
s. 1), berigtiget ved EFT nr. L 303 af 8.11.1988, s. 36

* 389 L 0458: RAdets direktiv 89/458/EOF af 18. juli 1989 (EFT nr. L 226 af 3.8.1989, s. 1)

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/E0F af 17. juli 1989 (EFT nr. L 238 af
15.8.1989, s. 43)

- 391 L 0441: Ridets direktiv 91/441/EOF af 26. juni 1991 (EFT nr. L 242 af 30.8.1991,
S. 1).

4. 370 L 0221: RAdets direktiv 70/221/EOF af 20. marts 1970 om tilnwrmelse af medlemsstater-
nes lovgivning om beholdere for flydende brmndstof og afskarmning pA motordrevne koretojer
og pAhwngskoretojer dertil (EFT nr. L 76 af 6.4.1970, s. 23), berigtiget ved EFT nr. L 65 af
15.3.1979, s. 42, som indret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 116)

- 379 L 0490: Kommissionens direktiv 79/490/EOF af 18. april 1979 (EFT nr. L 128 af
26.5.1979, s. 22), berigtiget ved EFT nr. L 188 af 26.7.1979, s. 54, -ndret ved
Kommissionens direktiv 81/333/E0F af 13. april 1981

- 381 L 0333: Kommissionens direktiv 81/333/EOF af 13. april 1981 (EFT nr. L 131 af
18.5.1981, s. 4).

5. 370 L 0222: RAdets direktiv 70/2221E0F af 20. marts 1970 om tiInaermelse af medlemsstater-
nes lovgivning om monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader pA motordrevne
Icwretojer og pAhmngskoretojer dertil (EFT nr. L 76 af 6.4.1970, s. 25), som Tndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrwdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 116).

6. 370 L 0311: R.dets direktiv 70/31 1I/EF af 8. juni 1970 om tilntrmelse af medlemsstaternes
Iovgivning om styreapparater for motordrevne koretojer og pAhlngskoretojer dertil (EFT Dr.
L 133 a" 18.6.1970, s. 10), berigtiget ved EFT nr. L 196 af 3.9.1970, s. 14, som Wndret ved:

- 172 B: Akt vedrarende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Daninarks, [rands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrtdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 116).

7. 370 L 0387: Rkdets direktiv 70/3871EOF af 27. juli 1970 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
Iovgivning om dore i motordrevne koretojer og pAhmngskoretojer dertil (EFT hr. L 176 af
10.8.1970, s. 5), som xndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrazdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltratdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 116).

Vol. 1796, 1-31121
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8. 370 L 0388: Ridets direktiv 70/388/EOF af 27. juli 1970 om tilnwrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om motordrevne koretojers lydsignalapparater (EFT nr. L 176 af 10.8.1970,
s. 227), berigtiget ved EFT hr. L 329 af 25.11.1982, s. 31, sor xndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltrazdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrwdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 116)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Den-
Hellenske Republiks tiltr delse (EFT or. 291 af 19.11.1979, s. 108)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 212).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I bilag 1, punkt 1.4.1, tilfojes folgende til teksten i parentes:

"12 for Ostrig, 17 for Finland, IS for Island, FL for Liechtenstein, 16 for Norge, 5 for
Sverige, 14 for Schweiz".

9. 371 L 0127: R.dets direktiv 71/127/EOF af 1. marts 1971 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om forerspejle til motordrevne koretojer (EFT nr. L 68 af 22.3.1971, s. 1), som
wndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltrwdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrwdelse

(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 116)

- 379 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EOF af 20. juli 1979 (EFT nr. L 239 af
22.9.1979, s. 1)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkhrene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrwdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

- 385 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EOF af 18. februar 1985 (EFT nr. L 90 af
29.3.1985, s. 1)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT or. L 302 af 15.11.1985, s. 212)

- 386 L 0562: Kommissionens direktiv 86/5621EOF af 6. november 1986 (EFT nr. L 327 af
22.11.1986, s. 49)

- 388 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/E0F af 16. maj 1988 (EFT or. L 147 af
14.6.1988, s. 77).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I tilI g 2 til bilag II tilfojes folgende i listen over kendingsnumre i punkt 4.2:

"12 for Ostrig, 17 for Finland, IS for Island, FL for Liechtenstein, 16 for Norge, 5 for

Sverige, 14 for Schweiz".
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10. 371 L 0320: Ridets direktiv 71/320/EOF af 26. juli 1971 om tilnarmelse af medlemsstaternes
lovgivning om brernseapparater for visse kategorier af motordrevne koretojer og
pAhwngskoretojer dertil (EFT or. L 202 af 6.9.1971, s. 37), som wndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende titradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands titrwdelse
(EFT or. L 73 af 27.3.1972, s. 118)

374 L 0132: Kommissionens direktiv 74/132/EOF a! 11. februar 1974 (EFT or. L 74 af
19.3.1974, s. 7)

375 L 0524: Kommissionens direktiv 75/524/EOF af 25. juli 1975 (EFT or. L 236 a!
8.9.1975, s. 3)

379 L 0489: Kommissionens direktiv 79/4891EOF af 18. april 1979 (EFT or. L 128 af
26.5.1979, s. 12)

385 L 0647: Kommissionens direktiv 85/647/EOF af 23. december 1985 (EFT or. L 380
af 31.12.1985, s. 1)

388 L 0194: Kommissionens direktiv 88/194/EOF a! 24. marts 1988 (EFT nr. L 92 af
9.4.1988, s. 47).

11. 372 L 0245: RAdets direktiv 72/245/EGF af 20. juni 1972 om tilnalrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om radiostojdaimpning af tandingsmotorer i motordrevne koretojer (EFT nr. L 152
af 6.7.1972, s. 15), som xndret ved:

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/4911E0F af 17. juli 1989 (EFT or. L 238 af
15.8.1989, s. 43).

12. 372 L 0306: Rtdets direktiv 72/306/EOF af 2. august 1972 om tilnmrmelse af medlemsstater-
nes lovgivning om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer til
fremdrift af koretojer (EFT nr. L 190 a! 20.8.1972, s. 1), berigtiget ved EFT nr. L 215 a!
6.8.1974, s. 20, som wndret ved:

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EOF af 17. juli 1989 (EFT or. L 238 af
15.8.1989, s. 43).

13. 374 L 0060: RAdets direktiv 74/60/EOF af 17. december 1973 om tilnrmelse af medlemssta-
ternes lovgivning vedrorende motordrevne koretojers indre indretning (kabinens indre, bortset
fra indvendige forerspejle, betjeningsorganers udformning, tag eller skydetag, ryghmn og
s.debagsider) (EFT nr. L 38 af 11.2.1974, s. 2), berigtiget ved EFT r. L 215 af 6.8.1974,
s. 20, og EFT or. L 53 af 25.2.1977, s. 30, som wndret ved:

- 378 L 0632: Kommissionens direktiv 78/6321EOF af 19. maj 1978 (EFT nr. L 206 af
29.7.1978, s. 26).

14. 374 L 0061: RAdets direktiv 74/61/EOF af 17. december 1973 om tilnxrmelse a! medlemssta-
ternes Iovgivning om tyverisikring af motorkoretojer (EFT or. L 38 a! 11.2.1974, s. 22),
berigtiget ved EFT nr. L 215 af 6.8.1974, s. 20.
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15. 374 L 0297: Ridets direktiv 74/297/EOF af 4. juni 1974 om tilnwrmelse af medlhmsstaternes
lovgivning om den indvendige indretning af motorkoretojer (styreapparatets opforsel ved
sammenstod) (EFT nr. L 165 af 20.6.1974, s. 16).

16. 374 L 0408: Ridets direktiv 74/408/EOF af 22. juli 1974 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om motorkeretojers indvendige udstyr (sadernes modstandsdygtighed og forankring)
(EFT nr. L 221 af 12.8.1974, s. 1), som wndret ved:

- 381 L 0577: RAdets direktiv 81/577/EOF af 20. juli 1981 (EFT hr. L 209 af 29.7.1981,
s. 34).

17. 374 L 0483: Ridets direktiv 74/483/EOF af 17. september 1974 om tilnmrmelse af medlemssta-
ternes lovgivning om udragende dele pA motordrevne koretojer (EFT hr. L 266 af 2.10.1974,
s. 4), som .ndret ved:

- 379 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EOF at 18. april 1979 (EFT nr. L 128 af
26.5.1979, s. 1)

- 1 85 I: Akt vedrrende tiltraxdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraxdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 212).

Direktivets bestemmelser gielder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I bilag I tilfojes folgende i fodnoten til punkt 3.2.2.2:

"12 for Ostrig, 17 for Finland, IS for Island, FL for Liechtenstein, 16 for Norge, 5 for
Sverige, 14 for Schweiz".

18. 375 L 0443: RAdets direktiv 75/443/EOF af 26. juni 1975 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
lovgivning vedrorende bakgear og hastighedsmAlere for motordrevne koretojer (EFT nr. L 196
af 26.7.1975, s. 1).

19. 376 L 0114: RAdets direktiv 76/1141E0F af 18. december 1975 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende skilte og foreskrevne pAskrifter og disses an-
bringelsessted og -mAde for motordrevne koretojer og pAhmngskoretojer dertil (EFT Dr. L 24
af 30.1.1976, s. 1), berigtiget ved EFT Dr. L 56 af 4.3.1976, s. 38, og EFT hr. L 329 af
25.11.1982, s. 31, som xndret ved:

- 378 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EOF af 19. maj 1978 (EFT hr. L 155 af
13.6.1978, s. 31)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne -Den
Hellenske Republiks tiltrwdelse (EFT Dr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT hr. L 302 af 15.11.1985, s. 213).

Direktivets bestemnelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:
I bilagets punkt 2.1.2 tilfojes folgende til teksten i parentes:

"12 for Ostrig, 17 for Finland, IS for Island, FL for' Liechtenstein, 16 for Norge, 5 for
Sverige, 14 for Schweiz".
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20. 376 L 0115: RAdets direktiv 76/115/EOF af 18. december 1975 om tilnmrmelse af medlemssta-
ternes Iovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne koretejer (EFT nr. L 24 af
30.1.1976, s. 6), som xndret ved:

- 381 L 0575: Rldets direktiv 81/575/EOF af 20. juli 1981 (EFT nr. L 209 at 29.7.1981,
s. 30)

- 382 L 0318: Kommissionens direktiv 82/3181EOF af 2. april 1982 (EFT nr. L 139 af
19.5.1982, s. 9).

21. 376 L 0756: RAdets direktiv 76/7561EOF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnmrmelse a!
medlemsstaternes Iovgivning om montering af lygter og lyssignaler pA motordrevne koretojer
og pAhmngsvogne dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 1), som Wndret ved:

- 380 L 0233: Kommissionens direktiv 80/233/EOF af 21. november 1979 (EFT nr. L 51 af
25.2.1980, s. 8), berigtiget ved EFT nr. L III af 30.4.1980, s. 22

- 382 L 0244: Kommissionens direktiv 82/244/EOF af 17. marts 1982 (EFT nr. L 109 af
22.4.1982, s. 31)

- 383 L 0276: Ridets direktiv 83/2761EOF af 26. maj 1983 (EFT nr. L 151 af 9.6.1983,
s. 47)

- 384 L 0008: Kommissionens direktiv 84/8/E0F af 14. december 1983 (EFT nr. L 9 af
12.1.1984, s. 24), berigtiget ved EFT nr. L 131 af 17.5.1984, s. 50, og EFT nr. L 135 af
22.5.1984, s. 27

- 389 L 0278: Kommissionens direktiv 89/2781EOF af 28. marts 1989 (EFT nr. L 109 a!
20.4.1989, s. 38), berigtiget ved EFT hr. L 114 af 27.4.1989, s. 52.

22. 376 L 0757:Rtdets direktiv 76/757/E0F af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnxrmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende refleksanordninger pA motordrevne koretojer og pA
pAh-ngskoretojer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 32), som Wndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltracdelse (EFT nr. L 291 a! 19.11.1979, s. 109)

-1 85 I: Akt vedrorende tiltraxdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 a! 15.11.1985, s. 213).

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag I indswttes folgende i punkt 4.2:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".
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23. 376 L 0758: RAdets direktiv 76/758/EOF af 27. juli 1976 om indbyrdes tiln.Trmelse af
medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og
stoplygter pA motordrevne koretojer og pA pAhzngskoretojer dertil (EFT nr. L 262 af
27.9.1976, s. 54), som xndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltr delsesvilkArene og tilpasningerne af traktateme - Den
Hellenske Republiks tiltraedelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvdkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EOF af 1. august 1989 (EFT hr. L 265 af
12.9.1989, s. 1).

Direktivets bestemmelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag III indsmttes folgende i punkt 4.2:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".

24. 376 L 0759: RAdets direktiv 76/759/EOF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys pA motordrevne koretojer og
pAhmngskoretojer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 71), som Tndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltraedelsesvilkArene og tilpasningere af traktaterne - Den
Helleske Republiks tiltrardelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT ar. L 302 a! 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EOF af 28. marts 1989 (EFT hr. L 109 af
20.4.1989, s. 25), berigtiget ved EFT nr. L 114 af 27.4.1989, s. 52.

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag II indswttes folgende i punkt 4.2:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige
14 for Schweiz".

Vol. 1796, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Traitks 13

25. 376 L 0760: RAdets direktiv 76/7601E0F af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om belysningsanordninger til bagnummerplade pA motordrevne
koret~jer og pAhzngskoretojer dertil (EFr nr. L 262 af 27.9.1976, s. 85), som mndret ved:

-1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrzdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

-1 85 1: Akt vedrorende tiltra~delsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tfltrxdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 213).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag I indsmttes falgende i punkt 4.2:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Narge
5 far Sverige

14 for Schweiz".

26. 376 L 0761: RAdets direk-tiv 76/761/EOF af 27. juli 1976 om indbyrdes tiln~rmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrarende motordrevne koretojers lygter til nwrlys og/eller
fjernlys saint vedrorende elektriske glidelamper til disse lygter (EFT nr. L 262 af 27.9.1976,
s. 96), sam aendret ved:

1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 213)

389 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EOF af 1. august 1989 (EFT nr. L 265 af

12.9.1989, s. 15).

Direktivets bestemmelser gzlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag VI indsaettes folgende i punkt 4.2:

"12 for Ostrig
17 far Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".
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27. 376 L 0762: Ridets direktiv 76/762/E0F af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tAgeforlygter pA motordrevne koretojer saint om lamper til
disse lygter (EFT hr. L 262 af 27.9.1976, s. 122), som mndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltracdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

-1 85 I: Akt vedrorende tiltra:delsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltratdelse (EFT hr. L 302 af 15.11.1985, s. 213).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med fzlgende tilpasning:

I bilag 1I indsmttes folgende i punkt 4.2:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige
14 for Schweiz".

28. 377 L 0389: Ridets direktiv 77/389/E0F af 17. maj 1977 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om slbeanordninger pA motordrevne keretujer (EFT nr. L 145
af 13.6.1977, s. 41).

29. 377 L 0538: Ridets direktiv 77/538/EOF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnzrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tAgebaglygter pA motordrevne keretejer og pAhmngskoretojer
dertil (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 60), berigtiget ved EFT nr. L 284 af 10. 10.1978, s. 11,
som wndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltradelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT Dr. L 302 af 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EOF af 1. august 1989 (EFT Dr. L 265 af
12.9.1989, s. 24).

Direktivets bestemmelser gmider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag HI indsmtes felgende i punkt 4.2:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".
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30. 377 L 0539: RAdets direktiv 77/539/E0F af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlernsstaternes Iovgivning om baldygter pi motordrevne koretojer og pthzngskoretojer dertil
(EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 72), berigtiget ved EFT nr. L 284 af 10.10.1978, s. 11, som
wndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltraedelsesvilk rene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrxdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltra~delse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 213).

Direk-tivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag II indsmtes folgende i punkt 4.2:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige
14 for Schweiz".

31. 377 L 0540: RAdets direktiv 77/540/E0F af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnxrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om parkeringslygter p motordrevne koretojer (EFT nr. L 220
af 29.8.1977, s. 83), berigtiget ved EFT nr. L 284 af 10.10.1978, s. 12, som xndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltracdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 214).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag IV indswttes folgende i punkt 4.2:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".

32. 377 L 0541: Ridets direktiv 77/541/E0F af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne
koretejer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 95), som mndret ved:

1 79 H: Akt vedrerende tiltr delsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)
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- 381 L 0576: RAdets direktiv 81/576/EOF af 20. juli 1981 (EFT mr. L 209 af 29.7.1981,
s. 32)

- 382 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EOF af 2. april 1982 (EFT nr. L 139 af
19.5.1982, s. 17)

-1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 214)

- 390 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/E0F af 30. oktober 1990 (EFT nr. L 341 af
6.12.1990, s. 1).

De kontraherende parter kan frem til den 1. juli 1997 nmgte tilladelse tii markedsforing af
koretojer af klasse Ml, M2 og M3, sAfremt disses sikkerhedsseler eller fastholdelsesanord-
ninger ikke opfylder kravene i direktiv 77/541/E0F, senest mndret ved direktiv 90/628/EOF,
men de mA ikke ngte tilladelse til markedsfong af koretojer, sam orpfylder disse krav.
EFTA-staterne har forst ret til at udstede EF-standardtypegodkendelser i henhold til disse
direktiver fra det tidspunkt, hvor de har gennemfort de pigmldende direktiver fuldt ud.

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag M indsmutes folgende i punkt 1.1.1:

"12 for 0strig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige
14 for Schweiz".

33. 377 L 0649: Ridets direk-tiv 77/649/E0F af 27. september 1977 om indbyrdes tilnazrmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende forerens synsfelt i motordrevne karetejer (EFT nr.
L 267 af 19.10.1977, s. 1), berigtiget ved EFT nr. L 150 af 6.6.1978, s. 6, som mndret ved:

- 381 L 0643: Kommissionens direktiv 81/6431EOF af 29. juli 1981 (EFT nr. L 231 af
15.8.1981, s. 41)

- 388 L 0366: Komnissionens direktiv 88/366/EGF af 17. maj 1988 (EFT nr. L 181 a!
12.7.1988, s. 40).

34. 378 L 0316: Ridets direktiv 78/316/EOF af 21. december 1977 om indbyrdes tidnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om bilers indre indretning (identificering af betjeningsorganer,
kontrollamper og indikatorer) (EFT nr. L 81 af 28.3.1978, s. 3).

35. 378 L 0317: Ridets direktiv 78/317/E0F af 21. december 1977 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning vedrorende afrimnings- og afdugningsanordninger til ruder i biler
(EFT nr. L 81 af 28.3.1978, s. 27), berigtiget ved EFT ni. L 194 af 19.7.1978, s. 29.

36. 378 L 0318: Ridets direktiv 78/318/E0F a! 21. december 1977 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om rudeviskere og rudevaskere til biler (EFT nr. L 81 af
28.3.1978, s. 49), berigtiget ved EFT nr. L 194 af 19.7.1978, s. 30.
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37. 378 L 0548: RAdets direktiv 78/548fEOF af 12. juni 1978 om indbyrdes tilnxrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning vedrorende opvarmning af bilers kabiner (EFT nr. L 168 af
26.6.1978, s. 40).

38. 378 L 0549: RAdets direktiv 78/549/EOF af 12. juni 1978 om indbyrdes tilnmrmelse a!
medlemsstaternes Iovgivning vedrorende hjulafskmrmning pA biler (EFT nr. L 168 af
26.6.1978, s. 45).

39. 378 L 0932: RAdets direktiv 78/9321EOF af 16. oktober 1978 om indbyrdes tilnzrrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om nakkestotter i motordrevne koretojer (EFT nr. L 325 af
20.11.1978, s. 1), berigtiget ved EFT nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31, som Mndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltracdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrzdelse (EFT nr. 291 a! 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltraidelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 214).

Direktivets bestemnelser gatlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag VI indsettes folgende i punkt 1.1.1:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".

40. 378 L 1015: RAdets direktiv 78/1015/EOF af 23. november 1978 om indbyrdes tilnwrmelse
af medlemsstaternes lovgivning om tilladt stojniveau og udstodningsanlmg for motorcykler (EFT
nr. L 349 af 13.12.1978, s. 21), sow i-ndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvlkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrgdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 214)

- 387 L 0056: Ridets direktiv 87/56/EOF af 18. december 1986 (EFT nr. L 24 af 27.1.1987,
s. 42)

- 389 L 0235: RAdets direktiv 89/235/EOF af 13. marts 1989 (EFT nr. L 98 af 11.4.1989,
s. 1).

EFTA-staterne mA indtil den 1. januar 1995 anvende deres nationale lovgivning, herunder ogsA
nxgte tilladelse til registrering, salg, ibrugtagning eller anvendelse af motorcykler, sor er
omfattet af det pAgwldende direktiv, pA grund af disses stojniveau og udstodningsan1xg, selv
om motorcyklerne opfylder kravene i direktiv 78/1015/EOF, seneste udgave. Efter den 1. ja-
nuar 1995 mA EFTA-staterne fortsat anvende deres nationale lovgivning, men de skal tillade
fri bevmgelighed i henhold til EF-reglerne. Alle forslag om at revidere, ajourfore, udvide eller
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pA anden mAde udbygge EF-reglerne i forbindelse med forhold, som er omfattet af direktivet,
er undergivet aftalens almindelige bestemnmelser om beslutningstagning.

EFTA-staterne har forst ret til at udstede certifikater i henhold til direktivet fra den
1. januar 1995.

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2 indsxttes folgende led:

Typengenehmigung, i den ostrigske lovgivning,
tyyppihyvdksyntiltypgodkinnande, i den finske lovgivning
gerbarvi~urkenning, i den islandske lovgivning
Typengenehmigung, i den liechtensteinske lovgivning
typegodkjenning, i den norske lovgivning
typgodkinnande, i den svenske lovgivning
Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, i den schweiziske
lovgivning".

b) I bilag II indsmttes folgende i punkt 3.1.3:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige
14 for Schweiz".

41. 380 L 0780: RAdets direktiv 80/780/EOF af 22. juli 1980 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om forerspejle til tohjulede motorkoretojer, med eller uden
sidevogn, og om deres montering pA disse koretojer (EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. 49), som
,ndret ved:

380 L 1272: RAdets direktiv 80/1272IEOF af 22. december 1980 EFT nr. L 375 af
31.12.1980, s. 73)

1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 214).

Direktivets besternmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 8 indsmttes felgende led:

Typengenehmigung i den ostrigske lovgivning,
tyyppihyvfksyntitypgodknnande i den finske lovgivning
ger~arvi~urkenning i den islandske lovgivning
Typengenehmigung i den liechtensteinske lovgivning
typegodkjenning i den norske lovgivning
typgodkinnande i den svenske lovgivning
Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, i den schweiziske
lovgivning".
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42. 380 L 1268: Ridets direktiv 80/1268/EOF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om motordrevne koretojers brmndstofforbrug (EFT nr. L 375 af
31.12.1980, s. 36), som xndret ved:

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EOF af 17. juli 1989 (EFT nr. L 238 af
15.8.1989, s. 43).

43. 380 L 1269: Ridets direktiv 80/1269/EOF af 16. december 1980 om indbyrdes tiln-rmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om motordrevne koretojers motoreffekt (EFT hr. L 375 af
31.12.1980, s. 46), som wndret ved:

- 388 L 0195: Kommissionens direktiv 88/195/EOF af 24. marts 1988 (EFT nr. L 92 af
9.4.1988, s. 50)

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/4911EOF af 17. juli 1989 (EFT hr. L 238 af
15.8.1989, s. 43).

44. 388 L 0077: Ridets direktiv 88/77/EOF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivninger om foranstalminger mod emission af forurenende luftarter fra
dieselmotorer til fremdrift af koretejer (EFT hr. L 36 af 9.2.1988, s. 33).

Direktivets bestenmelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag I indsmttes folgende i punkt 5.1.3:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".

45. 389 L 0297: Rhdets direktiv 89/297/EOF af 13. april 1989 om indbyrdes tiln-rmelse af
medlemsstaternes lovgivning om sideafskzrmning (sidesk-rme) af visse motorkoretojer og
pihmngskoretojer dertil (EFT or. L 124 af 5.5.1989, s. 1).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af felgende retsakter til efterreming:

46. 377 Y 0726(01): RAdets resolution af 29. juni 1977 om fuldstmndig E0F-standardtypegod-
kendelse af motordrevne koretojer til personbefordring (EFT hr. C 177 af 26.7.1977, s. 1).

47. C/281/88/s. 9: Meddelelse fra Kommissionen om godkendelse og registrering af koretojer, som
tidligere har v.ret indregistreret i en anden medlemsstat (EFT or. C 281 af 4.11.1988, s. 9).
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I1. LANDBRUGS- OG SKOVBRUGSTRAKTORER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 374 L 0150: Ridets direktiv 74/150/EOF af 4. marts 1974 om tilnwrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT hr. L 84 af 28.3.1974,
s. 10), som xndret ved:

- 379 L 0694: Ridets direktiv 79/6941EOF af 24. juli 1979 (EFT nr. L 205 af 13.8.1979,
s. 17)

-1 79 H: Akt vedrorende tiltriedelsesvilkhrene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltradelse (EFT hr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 382 L 0890: RAdets direktiv 82/8901EOF af 17. december 1982 (EFT or. L 378 af
31.12.1982, s. 45)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrazdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Porugals tiltrwdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 212)

- 388 L 0297: Ridets direktiv 88/2971EOF af 3. maj 1988 (EFT nr. L 126 af 20.5.1988,

s. 52).

Direktivets bestemmelser gelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 2, litra a), indsmtues folgende led:

Typengenehmigung i den ostrigske lovgivning
tyyppihyvAlsyntl/typgodkinnande i den finske Iovgivning
ger6arviburkenning i den islandske lovgivning
Typengenehmigung i den liechtensteinske lovgivning
typegodkjenning i den norske Iovgivning
typgodki-mande i den svenske lovgivning
Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo i den schweiziske
lovgivning".

2. 374 L 0151: RAdets direktiv 74/151/EOF af 4. marts 1974 om tilnxrmelse af medlemsstaternes
Iovgivning vedrorende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer
(EFT nr. L 84 af 28.3.1974, s. 25), som xndret ved:

- 382 L 0890: RAdets direktiv 82/890/EOF af 17. december 1982 (EFT or. L 378 af
31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0410: Kommissionens direktiv 88/410/EOF af 21. juni 1988 (EFT or. L 200 af
26.7.1988, s. 27).
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3. 374 L 0152: RAdets direktiv 74/152/EOF af 4. marts 1974 om tiln-rmelse af medlemsstaternes
lovgivninger vedrorende konstruktivt bestemt maksimalhastighed for saint lad til landbrugs- og
skovbrugstrak'torer (EFT hr. L 84 af 28.3.1974, s. 33), som zndret ved:

- 382 L 0890: Ridets direktiv 82/890/EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0412: Kommissionens direktiv 88/412/EOF af 22. juni 1988 (EFT hr. L 200 af
26.7.1988, s. 31).

4. 374 L 0346: R~tdets direktiv 74/3461EOF af 25. juni 1974 om tilnzrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om forerspejle til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT hr. L 191 af
15.7.1974, s. 1), som wndret ved:

- 382 L 0890: Ridets direktiv 82/890/EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).

5. 374 L 0347: Rfidets direktiv 74/347/EOF af 25. juni 1974 om tilnmrmelse xf medlemsstaternes
lovgivning vedrorende synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer
(EFT Dr. L 191 af 15.7.1974, s. 5), som mndret ved:

- 379 L 1073: Kommissionens direktiv 79/1073/EOF af 22. november 1979 (EFT hr. L 331
af 27.12.1979, s. 20)

- 382 L 0890: RAdets direktiv 82/890/EOF af 17. december 1982 EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).

6. 375 L 0321: RAdets direktiv 75/321/EOF af 20. maj 1975 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om styreapparater for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer
(EFT Dr. L 147 af 9.6.1975, s. 24), som mndret ved:

- 382 L 0890: Ridets direktiv 82/890/EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0411: Kommissionens direktiv 88/411/EOF af 21. juni 1988 (EFT Dr. L 200 af
26.7.1988, s. 30).

7. 375 L 0322: RAdets direktiv 75/322/EOF af 20. maj 1975 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om anordninger til radiostojdwmpning af landbrugs- eller
skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 147 af 9.6.1975, s. 28), som mndret vad:

- 382 L 0890: Ridets direktiv 82/890/EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).

8. 376 L 0432: RAdets direktiv 76/432/EOF af 6. april 1976 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremsning (EFT nr.
L 122 af 8.5.1976, s. 1), som andret ved:

- 382 L 0890: R.dets direktiv 82/890/EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).
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9. 376 L 0763: R~dets direktiv 76/763/E0F af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnirmelse af
medlemsstatermes lovgivning om passagerstder for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer
(EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 135), sor xndret ved:

- 382 L 0890: RAdets direktiv 82/8901EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).

10. 377 L 0311: Ridets direktiv 77/3111EOF af 29. marts 1977 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om stojniveauet i orehojde for forere af landbrugs- og
skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 105 af 28.4.1977, s. 1), som andret ved:

- 382 L 0890: R.dets direktiv 82/890/E0F af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).

II. 377 L 0536: RAdets direktiv 77/536/EOF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnzrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om forerva-rn pA landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr.
L 220 af 29.8.1977, s. 1), som wndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrxdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltramielsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0680: Rhdets direktiv 89/680/E0F a" 21. december 1989 (EFT rr. L 398 a!
30.12.1989, s. 26).

Direktivets bestemnelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag VI indsmttes folgende:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige
14 for Schweiz*.

12. 377 L 0537: Rhdets direktiv 77/537/E0F af 28. juni 1977 am indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende stoffer fra
dieselmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 220 af
29.8.1977, s. 38), som mndret ved:

- 382 L 0890: Rkdets direktiv 82/890/EOF a" 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).
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13. 378 L 0764: Ridets direktiv 78/764/EOF af 25. juli 1978 om tinmrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om forersade til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 255 af 18.9.1978,
s. 1), som mndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrmende tiltraedelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrwdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 382 L 0890: RAdets direktiv 82/890/EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45)

- 383 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EOF af 28. marts 1983 (EFT nr. L 109 af
26.4.1983, s. 13)

-1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 214)

- 388 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EOF af 30. juni 1988 (EFT nr. L 228 af

17.8.1988, s. 31).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag II indsattes fzlgende i punkt 3.5.2.1:

"12 for 0strig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".

14. 378 L 0933: Ridets direktiv 78/933/EOF af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnm-rmelse af
medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler pi landbrugs- og
skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 325 af 20.11.1978, s. 16), som xndret ved:

- 382 L 0890: Ridets direktiv 82/890/EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).

15. 379 L 0532: RAdets direktiv 79/532/EOF af 17. maj 1979 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og
skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 145 af 13.6.1979, s. 16), som wndret ved:

- 382 L 0890: Rldets direktiv 82/8901EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).

16. 379 L 0533: RAdets direktiv 79/533/EOF af 17. maj 1979 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om slzbeanordninger og bakgear pA landbrugs- og skovbrugs-
hjultraktorer (EFT nr. L 145 af 13.6.1979, s. 20), som xndret ved:

- 382 L 0890: RAdets direktiv 82/890/E0F af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45).
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17. 379 L 0622: Ridets direktiv 79/622[EOF af 25. juni 1979 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om forervrn pi landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk
afprovning) (EFT nr. L 179 af 17.7.1979, s. 1), som -ndret ved:

382 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EOF af 15. december 1982 (EFT nr. L 386
af 31.12.1982, s. 31)

1 85 I: Akt vedrorende tiltrazdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 214)

388 L 0413: Kommissionens direktiv 88/4131E0F af 22. juni 1988 (EFT nr. L 200 af
26.7.1988, s. 32).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag VI indsmttes folgende:

12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige
14 for Schweiz".

18. 380 L 0720: RAdets direktiv 80/7201EOF af 24. juni 1980 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
Iovgivning om betjeningsplads og adgangsforhold til forerplads saint om dore og vinduer i
forerhuse pA landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 194 af 28.7.1980, s. 1), som
-ndret ved:

- 382 L 0890: Ridets direktiv 82/8901EOF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0414: Kommissionens direktiv 88/414JE0F af 22. juni 1988 (EFT nr. L 200 af
26.7.1988, s. 34).

19. 386 L 0297: Ridets direktiv 86/297/EOF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilni-rmelse af
medlernsstaternes lovgivning om kraftudtag pi landbrugs- og skovbrugshjultraktorer og skmrme
dertil (EF nr. L 186 af 8.7.1986, s. 19).

20. 386 L 0298: Rtdets direktiv 86/298/EOF af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre
forerv-rn pi smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 186 af 8.7.1986,
s. 26), som mndret ved:

- 389 L 0682: Ridets direktiv 89/682/EOF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af
30.12.1989, s. 29).
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Direktivets bestemnelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag VI indsttes folgende:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".

21. 386 L 0415: RAdets direktiv 86/4151E0F af 24. juli 1986 om montering, placering, virkemAde
og identifikation af betjeningsanordninger for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr.
L 240 af 26.8.1986, s. 1).

22. 387 L 0402: Ridets direktiv 87/402/EOF af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede
forervlrn pA smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 220 af 8.8.1987,
s. 1), som xndret ved:

- 389 L 0681: RAdets direktiv 89/681/EOF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af

30.12.1989, s. 27).

Direktivets bestemmelser gilder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag VII indsttes folgende:

"12 for Ostrig
17 for Finland
IS for Island
FL for Liechtenstein
16 for Norge
5 for Sverige

14 for Schweiz".

23. 389 L 0173: RAdets direktiv 89/173/E0F af 21. december 1988 om indbyrdes tilnTrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning vedrorende visse dele og specifikationer for landbrugs- og
skovbrugstraktorer (EFT nr. L 67 af 10.3.1989, s. 1).

Direktivets bestemmelser gmider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag III A indswttes folgende i fodnote 1) til punkt 5.4.1:

"12 for Ostrig, 17 for Finland, IS for Island, FL for Liechtenstein, 16 for Norge, 5 for
Sverige, 14 for Schweiz".

b) I bilag V, punkt 2.1.3, tilfojes folgende til teksten i parentes:

"12 for Ostrig, 17 for Finland, IS for Island, FL for Liechtenstein, 16 for Norge, 5 for
Sverige, 14 for Schweiz".
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M. HJSE-, WFTE OG TRANSPORTMATERIEL

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 373 L 0361: RAdets direktiv 73/361/E0F af 19. november 1973 om tilnzrmelse af medlemssta-
ternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrorende certificering og mmrkning
af stAltove, lnkekader og kroge (EFT or. L 335 af 5.12.1973, s. 51), som mndret ved:

- 376 L 0434: Kommissionens direktiv 76/434/EOF af 13. april 1976 (EFT nr. L 122 af
8.5.1976, s. 20).

2. 384 L 0528: Ridets direktiv 84/528/E0F af 17. september 1984 om indbyrdes tiln-rmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende fxlles bestemmelser for hejse-, lofte- og transport-
materiel (EFT hr. L 300 af 19.11.1984, s. 72), som -ndret ved:

- 1 85 1: Akt vedrorende tiltraedelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT or. L 302 af 15.11.1985, s. 214)

- 388 L 0665: RAdets direktiv 88/665/EOF af 21. december 1988 (EFT or. L 382 af

31.12.1988, s. 42).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I bilag I, punkt 3, tilfojes folgende til teksten i parentes:

"A for Ostrig, CH for Schweiz, FL for Liechtenstein, IS for Island, N for Norge, S for Sverige,
SF for Finland".

3. 384 L 0529: RAdets direktiv 84/529/E0F af 17. september 1984 om indbyrdes tilnarmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende elektrisk drevne elevatorer (EFT or. L 300 af
19.11.1984, s. 86), som tndret ved:

- 386 L 0312: Kommissionens direktiv 86/3121EOF af 18. juni 1986 (EFT or. L 196 af
18.7.1986, s. 56)

- 390 L 0486: RAdets direktiv 90/486/EOF af 17. september 1990 (EFT or. L 270 af
2.10.1990, s. 21).

4. 386 L 0663: Ridets direktiv 86/663/E0F af 22. december 1986 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstatemes iovgivning vedrorende selvkorende industritruck (EFT nr. L 384 af
31.12.1986, s. 12), som xndret ved:

- 389 L 0240: Kommissionens direktiv 89/240/E0F af 16. december 1988 (EFT or. L 100 af
12.4.1989, s. 1).

Vol. 1796, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 27

IV. HUSHOLDNINGSAPPARATER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 379 L 0530: Rtdets direktiv 79/530/EOF af 14. maj 1979 om oplysning ved mmrkning om
husholdningsapparaters energiforbrug (EFT nr. L 145 af 13.6.1979, s. 1).

2. 379 L 0531: Rldets direktiv 79/531/E0F af 14. maj 1979 om anvendelse p1 elbageovne af
direktiv 79/530/EOF om oplysning ved ma-rkning om husholdningsapparaters energiforbrug
(EFT nr. L 145 af 13.6.1979, s. 7), som -ndret ved:

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltraielse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 227).

Direktivets bestemmelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag I, punkt 3.1.1, indsettes folgende:

"sihk6uuni, p1 finsk (Fl)
rafmagnsb6kunarofn, pi islandsk (IS)
elektrisk stekeovn, pA norsk (N)
elektrisk ugn, pA svensk (S)".

b) I bilag I, punkt 3.1.3, indsmttes folgende:

"kiytt6tilavuus, p1 finsk (FI)
n tanlegt r~mi, p1 islandsk (IS)
nyttevolum, pA norsk (N)
nyttovolym, pi svensk (S)".

c) I bilag I, punkt 3.1.5.1, inds.ttes folgende:

"esil imityskulutus 200°C:een, pi finsk (FI)
forhitunarnotkun f 200°C, p1 islandsk (IS)
energiforbruk ved oppvarmning til 200°C, pA norsk (N)
Energifdrbrukning vid uppvArmning till 200°C, pA svensk (S)
vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200°C:ssa), p1 finsk (Fl)
jafnst6bunotkun (ein klukkustund vib 200°C), pA islandsk (IS)
energiforbruk for A opprettholde en bestemt temperatur (en time pA 200°C), pi norsk (N)
Energifo-rbrukning foir at uppritthllla en temperatur (pA 200°C i en timme), p1 svensk (S)
KOKONAISKULUTUS, p1 finsk (FI)
ALLS, pA islandsk (IS)
TOTALT, p1 norsk (N)
TOTALT, pA svensk (S)'.
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d) I bilag I, punkt 3.1.5.3, indsmttes folgende:

"puhdistusvaiheen kulutus, ph finsk (FI)
hreinsilotunotkun, pA islandsk (IS)
energiforbruk for en rengjoringsperiode, pA norsk (N)
Energiforbrukning vid en reng6ringsprocess, pA svensk (S)".

e) Folgende bilag indsmttes:

Bilag 11(h)
(tegninger med tilpasningerne pA finsk)

Bilag 11(i)
(tegninger med tilpasningeme pA islandsk)

Bilag 11()
(tegninger med tilpasningerne pA norsk)

Bilag 11(k)
(tegninger med tilpasningerne ph svensk)

3. 386 L 0594: Ridets direktiv 86/594/EOF af 1. december 1986 om luftbhren stoj fra hushold-
ningsapparater (EFT nr. L 344 af 6.12.1986, s. 24).

V. GASAPPARATER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 378 L 0170: Rtdets direktiv 78/170/EOF af 13. februar 1978 om ydelsen i varmeproducerende
an1 g, der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede
eksisterende ikke-industrielle bygninger, saint om isolering af fordelingen af varme og varmt
brugsvand i ikke-industrielt nybyggeri (EFT nr. L 52 af 23.2.1978, s. 32) ')

2. 390 L 0396: Rhdets direktiv 90/396/EOF af 29. juni 1990 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om gasapparater (EFT nr. L 196 af 26.7.1990, s. 15).

1) Udelukkende medtaget til orientering; med hensyn til anvendelse henvises til bilag IV om
energi.
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VI. ENTREPRENORMATERIEL

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 379 L 0113: Ridets direktiv 79/113/EOF af 19. december 1978 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om bestemmelse af stojemissionen fra entreprenr-materiel (EFT
nr. L 33 af 8.2.1979, s. 15), som wndret ved:

- 381 L 1051: RAdets direktiv 81/1051/EOF af 7. december 1981 (EFT hr. L 376 af
30.12.1981, s. 49)

- 385 L 0405: Kommissionens direktiv 85/405/E0F af 11. juli 1985 (EFT or. L 233 af
30.8.1985, s. 9).

2. 384 L 0532: Ridets direktiv 84/532/EOF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om fmlles bestemmelser for entreprenormateriel (EFT or. L 300
af 19.11.1984, s. I11), som tendret ved:

- 388 L 0665: RAdets direktiv 88/665/E0F af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af
31.12.1988, s. 42).

3. 384 L 0533: RAdets direktiv 84/533/EOF af 17. september 1984 om indbyrdes tiInwrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om tilladeligt lydeffektniveau for motorkompressorer (EFT nr.
L 300 af 19.11.1984, s. 123), som -ndret ved:

- 385 L 0406: Kommissionens direktiv 85/406/E0F af 11. juli 1985 (EFT or. L 233 af
30.8.1985, s. 11).

4. 384 L 0534: Ridets direktiv 84/534/E0F af 17. september 1984 om indbyrdes tiInmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tilladeligt lydeffektniveau for tArnkraner (EFT or. L 300 af
19.11.1984, s. 130), berigtiget ved EFT hr. L 41 af 12.2.1985, s. 15, som mndret ved:

- 387 L 0405: Rldets direktiv 87/405/E0F af 25. juni 1987 (EFT hr. L 220 af 8.8.1987,
s. 60).

5. 384 L 0535: RAdets direktiv 84/535/EOF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om tilladeligt lydeffektniveau for elektriske svejseaggregater (EFT
nr. L 300 af 19.11.1984, s. 142), som mndret ved:

- 385 L 0407: Kommissionens direktiv 85/407/EOF af 11. juli 1985 (EFT nr. L 233 af
30.8.1985, s. 16).

6. 384 L 0536: Ridets direktiv 84/536/EOF af 17. september 1984 om indbyrdes tflnarmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tilladeligt lydeffektniveau for generatoraggregater (EFT Dr.

L 300 af 19.11.1984, s. 149), som mndret ved:

- 385 L 0408: Kommissionens direktiv 85/4081E0F af 11. juli 1985 (EFT hr. L 233 af
30.8.1985, s. 18).

Vol. 1796. 1-31121



30 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 1994

7. 384 L 0537: Rgdets direktiv 84/537/EOF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnarmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tilladeligt lydeffektniveau for hAndbetjente betonbrmkkere og
pikhamre (EFT nr. L 300 af 19.11.1984, s. 156), berigtiget ved EFT nr. L 41 af 12.2.1985,
s. 17, som aindret ved:

- 385 L 0409: Kommissionens direktiv 85/409/EOF af 11. juli 1985 (EFT nr. L 233 af
30.8.1985, s. 20).

8. 386 L 0295: R~ets direktiv 86/295/EOF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om forervmm ph visse typer bygge- og anlmgsmateriel med
henblik ph beskyttelse ved vxltning og/eller stejling (ROPS) (EFT nr. 186 af 8.7.1986, s. 1).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag IV tilfojes folgende til teksten i parentes:

"A for Ostrig, CH for Schweiz, FL for Liechtenstein, IS for Island, N for Norge, S for
Sverige, SF for Finland".

9. 386 L 0296: Ridets direktiv 86/296/EOF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om forervairn pA visse typer bygge- og anl-gsmateriel med
henblik p beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS) (EFT nr. L 186 af 8.7.1986, s. 10).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag IV tilfojes folgende til teksten i parentes:

"A for 0strig, CH for Schweiz, FL for Liechtenstein, IS for Island, N for Norge, S for
Sverige, SF for Finland".

10. 386 L 0662: RAdets direktiv 86/662/EOF af 22. december 1986 om begrmnsning af
stojemissionen fra hydrauliske gravemaskiner, gravemaskiner med tove, dozere og lzssere saint
gravelmssemaskiner (EFT nr. L 384 a! 31.12.1986, s. 1), som Mndret ved:

- 389 L 0514: Kommissionens direktiv 89/514/E0F af 2. august 1989 (EFT nr. L 253 a!
30.8.1989, s. 35).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

11. Meddelelse fra Kommissionen om standardiserede metoder til miling af stojniveauer for
entreprenormateriel (vedtaget 3.1.1981)

12. 386 X 0666: Ridets henstilling 86/6661E0F af 22. december 1986 om brandsikring af
eksisterende hotelier (EF nr. L 384 af 31.12.1986, s. 60).
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VII. ANDRE MASKINER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 384 L 0538: RAdets direktiv 84/538/EOF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnr-rmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tilladeligt lydeffektniveau for pineklippere (EFT r. L 300 af
19.11.1984, s. 171), som xndret ved:

- 387 L 0252: Kommissionens direktiv 87/252/EOF af 7. april 1987 (EFT hr. L 117 af
5.5.1987, s. 22), berigtiget ved EFT nr. L 158 af 18.6.1987, s. 31

- 388 L 0180: Ridets direktiv 88/180/EOF af 22. marts 1988 (EFT nr. L 81 af 26.3.1988,
s. 69)

- 388 L 0181: RAdets direktiv 88/181/EOF af 22. marts 1988 (EFT nr. L 81 af 26.3.1988,
s. 71).

VIII. TRYKBEHOLDERE

OMHANDLEDE RETSAKTER

I. 375 L 0324: RAdets direktiv 75/324/EOF af 20. maj 1975 om tiinxrmelse af medlemsstaternes
Iovgivning om aerosoler (EFT nr. L 147 af 9.6.1975, s. 40).

2. 376 L 0767: RAdets direktiv 76/767/EOF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnarmelse af
medlemsstaternes lovgivning om fxlles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for
disse (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 153), som xndret ved:

-1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltradelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkrene og tilpasningerne af traktateme - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 213)

- 388 L 0665: RAdets direktiv 88/6651EOF af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af
31.12.1988, s. 42).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Folgende tilfojes til teksten i parentes i forste led i punkt 3.1 i bilag I og i forste led i
punkt 3. 1. 1.1.1 i bilag II:

"A for Ostrig, CH for Schweiz, FL for Liechtenstein, IS for Island, N for Norge, S for Sverige,
SF for Finland".

3. 384 L 0525: RAdets direktiv 84/525/EOF af 17. september 1984 om indbyrdes tilntrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om somlose gasflasker af stAl (EFT nr. L 300 af 19.11.1984, s. 1).

4. 384 L 0526: RAdets direktiv 84/5261EOF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnxrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om somlose gasflasker af renaluminium og af aluminiumlegering
(EFT nr. L 300 af 19.11.1984, s. 20).
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5. 384 L 0527: RAlets direktiv 84/527/E0F af 17. september 1984 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om svejste gasflasker af ulegeret stAl (EFT nr. L 300 af
19.11.1984, s. 48).

6. 387 L 0404: RAdets direktiv 87/404/EOF af 25. juni 1987 om tilnxrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om simple trykbeholdere (EFT hr. L 220 af 8.8.1987, s. 48), sor mndret ved:

- 390 L 0488: Ridets direktiv 90/488/EOF af 17. september 1990 (EFT nr. L 270 af
2.10.1990, s. 25).

RETSAKT, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakt til efterreming:

7. 389 X 0349: Kommissionens henstilling 89/349/E0F af 13. april 1989 om frivillig nedskwring
i aerosolindustriens anvendelse af chlorfluorcarboner (CFC) (EFT nr. L 144 af 27.5.1989,
s. 56).

IX. MALEINSTRUMENTER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 371 L 0316: RAdets direktiv 71/316/EOF af 26. juli 1971 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
lovgivning med hensyn til fxlles bestemnnelser om mleinstrumenter saint om mAletekniske
kontrolmetoder (EFT nr. L 202 af 6.9.1971, s. 1), sor amndret ved:

-1 72 B: Alct vedrorende tiltrmldelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kangeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse
(EFT hr. L 73 af 27.3.1972, s. 118)

- 372 L 0427: RAdets direktiv 72/427/E0F af 19. december 1972 (EFT nr. L 291 af
28.12.1972, s. 156)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrwdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrwdelse (EFT Dr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

- 383 L 0575: RAdets direktiv 83/5751EOF af 26. oktober 1983 (EFT nr. L 332 af
28.11.1983, s. 43)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrwdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 212)

- 387 L 0354: RAdets direktiv 87/354/E0F af 25. juni 1987 (EFT Dr. L 192 af 11.7.1987,
s. 43)

- 388 L 0665: RAdets direktiv 88/665/EOF af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af
31.12.1988, s. 42).
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Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Folgende tilfojes til teksten i parentes i forste led i punkt 3.1 i bilag I og i forste led i
punkt 3.1.1. .(a) i bilag II:

"A for 0strig, CH for Schweiz, FL for Liechtenstein, IS for Island, N for Norge, S for
Sverige, SF for Finland".

b) De i punkt 3.2.1 i bilag II omhandlede tegninger suppleres med de bogstaver, som er
nodvendige for tegnene A, CH, FL, IS, N, S, SF.

2. 371 L 0317: RAdets direktiv 71/3171EOF af 26. juli 1971 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om bloklodder i den midterste tolerance-kiasse fra 5 til 50 kilogram og om cylindri-
ske lodder i den midterste tolerance-klasse fra 1 gram til 10 kilogram (EFT nr. L 202 af
6.9.1971, s. 14).

3. 371 L 0318: Ridets direktiv 71/318/EOF af 26. juli 1971 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
Iovgivning om volumen-gasmAlere (EFT hr. L 202 af 6.9.1971, s. 21), som tndret ved:

- 374 L 0331: Kommissionens direktiv 74/331/EOF af 12. juni 1974 (EFT nr. L 189 af
12.7.1974, s. 9)

- 378 L 0365: Kommissionens direktiv 78/365/EOF af 31. marts 1978 (EFT nr. L 104 af
18.4.1978, s. 26)

- 382 L 0623: Kommissionens direktiv 82/623/EOF af 1. juli 1982 (EFT hr. L 252 af
27.8.1982, s. 5).

4. 371 L 0319: RAdets direktiv 71/319/E0F af 26. juli 1971 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om mlere til vasker, med undtagelse af vand (EFT nr. L 202 af 6.9.197 1, s. 32).

5. 371 L 0347: Ridets direktiv 71/3471EOF af 12. oktober 1971 om tilnmrmelse af medlemssta-
terres lovgivning om miling af hektolitervgten for kom (EFT nr. L 239 af 25.10.1971, s. 1),
som ndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltraidelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse
(EFT Dr. L 73 af 27.3.1972, s. 119)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrzdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 I: Akit vedrorende tiltraedelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraidelse (EFT hr. L 302 af 15.11.1985, s. 212).

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 1, litra a), tilfojes folgende i parentesen:

"EY hehtolitrapaino (pA finsk)
EB hekt6litraIyngd (pA islandsk)
EF hektolitervekt (pA norsk)
EG hektolitervikt" (pA svensk).
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6. 371 L 0348: Rtdets direktiv 71/3481EOF af 12. oktober 1971 om tiln-rmelse af medlemssta-
ternes lovgivning om supplerende anordninger til mAlere af vazsker, med undtagelse af vand
(EFT or. L 239 af 25.10.1971, s. 9), som mndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltra~delsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse
(EFT hr. L 73 af 27.3.1972, s. 119)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraxdelse (EFT or. L 302 af 15.11.1985, s. 212).

Direktivets bestemmelser g~lder i forbindelse med aftalen wed folgende tilpasning:

I bilagets kapitel IV indsmttes felgende i slutningen af punkt 4.8.1:

"10 Groschen (0strig)
10 penniVI0 penni (Finland)
10 aurar (Island)
I Rappen (Liechenstein)

10 ore (Norge)
I 6re (Sverige)
1 Rappen/l centime/1 centesimo (Schweiz)".

7. 371 L 0349: RAdets direktiv 71/3491EOF af 12. oktober 1971 om tiln~rwelse af medlemssta-
ternes Iovgivning om udmAling af skibstanke (EFT hr. L 239 af 25.10.1971, s. 15).

8. 373 L 0360: RAdets direktiv 73/360/E0F af 19. november 1973 om tilnzrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om ikke-automatiske vxgte (EFT nr. L 335 af 5.12.1973, s. 1),
som aendret ved:

- 376 L 0696: Kommissionens direktiv 76/6961E0F af 27. juli 1976 (EFT nr. L 236 af
27.8.1976, s. 26)

- 382 L 0622: Kommissionens direktiv 82/622/EOF af 1. juli 1982 (EFT nr. L 252 af
27.8.1982, s. 2)

- 390 L 0384: RAdets direktiv 90/384/EOF af 20. juni 1990 ow harmonisering af medlemssta-
terres Iovgivning vedrorende ikke-automatiske vaegte (EFT or. L 189 af 20.7.1990, s. 1),
berigtiget ved EFT L 258 af 22.9.1990, s. 35.

9. 373 L 0362: Rldets direktiv 73/362/EOF af 19. november 1973 om tilnarmelse af
medlemsstaternes Iovgivninger vedrorende de materialiserede lmngdemMd (EFT rhr. L 335 af
5.12.1973, s. 56), som mndret ved:

- 378 L 0629: Rldets direktiv 78/629/EOF at' 19. juni 1978 (EFT nr. L 206 af 29.7.1978,
s. 8)

- 385 L 0146: Kommissionens direktiv 85/146/EOF af 31. januar 1985 (EFT or. L 54 af
23.2.1985, s. 29).
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10. 374 L 0148: RAdets direktiv 74/148/E0F af 4. marts 1974 om tilnmrmelse af medlemsstaternes
Iovgivninger om lodder fra 1 mg til 50 kg i njagtigere klasser end den midterste toleran-
ceklasse (EFT nr. L 84 af 28.3.1974, s. 3).

11. 375 L 0033: Ridets direktiv 75/33/EOF af 17. december 1974 om tilnwrmelse af medlemssta-
ternes lovgivning om koldtvandsmAlere (EFT hr. L 14 af 20.1.1975, s. 1).

12. 375 L 0106: RAdets direktiv 75/106/EOF af 19. december 1974 om tiln ,rmelse af medlemssta-
ternes lovgivning om fmrdigpakning af visse vmsker i bestemte volumenstorrelser (EFT hr.
L 42 af 15.2.1975, s. 1), berigtiget ved EFTn r. L 324 af 16.12.1975, s. 31, som mndret ved:

- 378 L 0891: Kommissionens direktiv 78/8911E0F af 28. september 1978 (EFT nr. L 311
af 4.11.1978, s. 21)

- 379 L 1005: Rdets direktiv 79/1005/EOF af 23. november 1979 (EFT Dr. L 308 af
4.12.1979, s. 25)

- 385 L 0010: RAdets direktiv 85/10/EOF af 18. december 1984 (EFT nr. L 4 af 5.1.1985,
s. 20)

- 388 L 0316: Ridets direktiv 88/316/E0F af 7. juni 1988 (EFT nr. L 143 af 10.6.1988,
s. 26)

- 389 L 0676: Ridets direktiv 89/676/EOF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af
30.12.1989, s. 18).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Indtil den 31. december 1996 mA de i bilag II1(l)(a) omhandlede produkter markedsfores
i folgende volumenstorrelser, hvis de er i returemballage:

i Schweiz og Liechtenstein: 0,7 liter;
i Sverige: 0,7 liter;
i Norge: 0,35-0,7 liter;
i Ostrig: 0,7 liter.

Indtil den 31. december 1996 mA de i bilag II(3)(a) omhandlede produkter markedsfores
i volumenstorrelserne 0,35-0,7 liter i Norge, hvis de er i returemballage.

Indtil den 31. december 1996 mA de i bilag Il(4) omhandlede produkter markedsfores i
volumenstorrelserne 0,375-0,75 liter i Sverige, hvis de er i returemballage.

Indtil den 31. december 1996 mA de i bilag mI(8)(a) og (b) omhandlede produkter
markedsfores i volumenstorrelsen 0,35 liter i Norge, hvis de er i returemballage.

EFTA-staterne sikrer fri bevzgelighed for produkter, der markedsfores i henhold til
bestemmelserne i direktiv 75/106/EOF, seneste udgave, fra den 1. januar 1993.
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b) I bilag III affattes venstre spalte sAledes:

Vxsker

a) Vin af friske druer; druemost, hvis gwring er standset ved tilsaetning af
alkohol, herunder ogsA vin fremstillet af ugxret druesaft tilsat alkohol, und-
tagen vin henhorende under FTT 22.05 A og B / HS 2204 10, 2204 21 og
2204 29 og hedvin (FT ex 22.05 C / HS ex 2204); druemost i gwring saint
druemost, hvis gmring er standset pA anden mAde end ved tilsztning af alkohol
(FTT 22.04 / HS 2204 30)

b) "Gul" vin med ret til folgende oprindelsesbetegnelser: "Ctes du Jura,
"Arbois", "L'toile" og "Chlteau-Chalon"

c) Andre gerede, ikke mousserende drikkevarer (f eks.
frugtvin, zeblecider, pxrecider og mjod)
(FTT 22.07 B II / HS 2206 00)

d) Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer
(FTI 22.06 / HS 2205); hedvin (FIT ex 22.05 C / HS ex 2204)

2. a) - Mousserende vin (FT 22.05 A / HS 2204 10)

* Anden vin i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning,
undtagen vin henhorende under FIT 2204 10, samt vin i andre beholdere,
der ved 20"C har et overtryk pi 1 bar eller derover, men under 3 bar
(FIT 22.05 B / HS ex 2204 21 og ex 2204 29)

b) Andre gwerede, mousserende drikkevarer (f.eks. frugtvin, mblecider, pwrecider
og mjod) (FIT 22.07 B 1 / HS 2206 00)

3. a) 01 (FTT 22.03 / HS 2203 00), undtagen surt oi

b) Sun ol, "gueuze"

4. Ethanol (ethylalkohol)(andre varer end de i FIT 22.08 / HS 2207 omhandlede);
akvavit, likor og andre spiritusholdige drikkevarer; sammensatte alkoholholdige
tilberedninger (sikaldte koncentrerede ekstrakter) til fremstilling af drikkevarer
(FIT 22.09 / HS 2208)

5. Eddike (FIT 22.10 / HS 2209 00)
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6. Olivenolie (FTT 15.07 A / HS 1509 10 og 1509 90 sait HS 1510), andre spiseolier
(FIT 15.07 D II / HS 1507 og 1508 saint 1511 til 1517)

7. - Mxlk, frisk, ikke koncentreret eller sodet (FTT ex 04.01 / HS 0401), undtagen
yoghurt, kefir, ymer, valle og anden fermenteret eller syrnet mz'lk

- Drikkevarer fremstillet pA basis af mailk (FIT 22.02 B / HS ex 0403 10 og
ex 0403 90)

8. a) Vand, mineralvand og vand tilsat kulsyre (FIT 22.01 / HS 2201)

b) Limonader, ogsl kulsyreholdige, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, uden
indhold af mwIk eller melkefedt (FIT 22.02 A / HS 2202), undtagen frugt- og
gronsagssafter henhorende under FT" 20.07 / HS 2209 og koncentrater

c) Drikkevarer, der er etiketteret som alkoholfrie aperitiffer

9. Frugt- og gronsagssafter (herunder druemost), ugmrede, ogsA tilsat sukker, men ik-
ke tilsat alkohol, (FIT 20.07 B / HS 2009), frugtnektar (RAdets direktiv
75/726/EOF af 17. november 1975 om tilnmrmelse af medlemsstaternes lovgivning
om frugtsaft og visse lignende produkter) "

1) EFT nr. 311 af 1.12.1975, s. 40.

13. 375 L 0107: RAdets direktiv 75/1071E0F af 19. december 1974 om tilnmermelse af medlemssta-
ternes lovgivning om flasker som mebeholdere (EFT nr. L 42 af 15.2.1975, s. 14).

14. 375 L 0410: Rdets direktiv 75/410/EOF af 24. juni 1975 om gensidig tilnmrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om kontinuerligt virkende vmgte med regnevmrk (EFT nr. L 183
af 14.7.1975, s. 25).

15. 376 L 0211: RAdets direktiv 76/21 1/EOF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnarmelse af
medlemsstatemes lovgivning am emballering af visse varer efter vwgt eller volumen i
fmrdigpakninger (EFT nr. L 46 af 21.2.1976, s. 1), som andret ved:

- 378 L 0891: Kommissionens direktiv 78/891/E0F af 28. september 1978 (EFT nr. L 311 af
4.11.1978, s. 21).

16. 376 L 0764: RAdets direktiv 76/764fEOF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om Izegetermometre med kviksolv og med maksimumsordning,
fremstillet af glas (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 139), som zndret ved:

- 383 L 0128: RAdets direktiv 83/128[EOF af 28. marts 1983 (EFT nr. L 91 af 9.4.1983, s. 29)

- 384 L 0414: Kommissionens direktiv 84/414[EOF af 18. juli 1984 (EFT nr. L 228 af
25.8.1984, s. 25).
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17. 376 L 0765: RAdets direktiv 76/7651EOF af 27. juli 1976 om indbyrdes tiinarmelse af
medlemsstaternes lovgivning om alkoholometre og areometre til alkohol (EFT nr. L 262 af
27.9.1976, s. 143), som wndret ved:

- 382 L 0624: Kommissionens direktiv 82/6241EOF af 1. juli 1982 (EFT nr. L 252 af
27.8.1982, s. 8).

18. 376 L 0766: Radets direktiv 76/766/EOF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om alkoholometriske tabeller (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 149).

19. 376 L 0891: Rldets direktiv 76/891/EOF af 4. november 1976 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om elektricitetsmAlere (EFT nr. L 336 af 4.12.1976, s. 30), som
wndret ved:

- 382 L 0621: Kommissionens direktiv 82/6211E0F af 1. juli 1982 (EFT nr. L 252 af
27.8.1982, s. 1).

20. 377 L 0095: RAdets direktiv 77/95/EOF af 21. december 1976 om indbyrdes tilnarmelse af
medlemsstaternes lovgivning om taxametre (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 59).

21. 377 L 0313: RAdets direktiv 77/313/EOF af 7. april 1977 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om mAleankeg for vmsker med undtagelse af vand (EFT nr. L 105
af 28.4.1977, s. 18), som aendret ved:

- 382 L 0625: Komrnissionens direktiv 82/625/EOF af 1. juli 1982 (EFT nr. L 252 af
27.8.1982, s. 10).

22. 378 L 1031: Rldets direktiv 78/1031/E0F af 5. december 1978 om indbyrdes tilnarmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om automatiske kontrol- og sorteringsvzgte (EFT nr. L 364 af
27.12.1978, s. 1).

23. 379 L 0830: RAdets direktiv 79/830/E0F af 11. september 1979 om indbyrdes tilnzirmelse af
medlemsstaternes lovgivning om varmtvandsmAlere (EFT nr. L 259 af 15.10.1979, s. 1).

24. 380 L 0181: Rldets direktiv 80/181/EOF af 20. december 1979 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlensstaternes lovgivning om mAleenheder og om opha-velse af direktiv 71/354/EOF (EFT
nr. L 39 af 15.2.1980, s. 40), som ,ndret ved:

- 385 L 0001: Ridets direktiv 85/1I/E F af 18. december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985, s. 11)

- 387 L 0355: Ridets direktiv 87/355/EOF af 25. juni 1987 (EFT nr. L 192 af 11.7.1987, s. 46)

- 389 L 0617: RAdets direktiv 89/617/EOF af 27. november 1989 (EFT nr. L 357 af 7.12.1989,
s. 28).

25. 380 L 0232: RAdets direktiv 80/232/E0F af 15. januar 1980 om indbyrdes tilnaermelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende vzrdiskalaer for tilladt nominelle mmngder og nominelle
rumfang for visse fzrdigpakkede varer (EFT nr. L 51 af 25.2.1980, s. 1), som mndret ved:

- 386 L 0096: Ridets direktiv 86/961EOF af 18. marts 1986 (EFTn r. L 80 af 25.3.1986, s. 55)

- 387 L 0356: RAdets direktiv 87/356/E0F af 25. juni 1987 (EFT hr. L 192 af 11.7.1987,
s. 48).
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Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag I affattes punkt 1 til 1.6 sledes:

"I. FODEVARER, DER SJELGES EFTER VEGT (angivet i g)

1.1. Smrn (FIT 04.03 / HS 0405 00), margarine, animalske og vegetabilske fedtstoffer,
ogsA emulgerede, som smorepMlzg med lavt fedtindhold
125-250-500-1 000-1 500-2 000-2 500-5 000

1.2. Friske oste, undtagen sakaldte "petits suisses"-oste og andre oste, der udbydes pA
samme mAde (FIT ex 04.04
E I c / HS 0406 10)
62.5-125-250-500-1 000-2 000-5 000

1.3. Bord- eller kogsalt (FIT 25.01 A / HS 2501)
125-250-500-750-1 000-1 500-5 000

1.4. Flormelis, puddersukker, kandis

125-250-500-750-1 000-1 500-2 000-2 500-3 000-4 000-5 000

1.5. Varer fremstillet af korn (undtagen nmringsmidler til spaidborn)

1.5.1. Mel saint gryn og flager af korn, flager og mel af havre (undtagen de under 1.5.4
navnte varer)
125-250-500-1 000-1 500-2 000-2 500(0)-5 000-10 000

1.5.2. Pastaprodukter (FIT 19.03 / HS 1902)
125-250-500-1 000-1 500-2 000-3 000-4 000-5 000-10 000

1.5.3. Ris (FTT 10.06 / HS 1006)
125-250-500-1 000-2 000-2 500-5 000

1.5.4. Varer friemstillet ved ekspanderizg eller ristning af kom eller kornprodukter (f.eks.
puffed rice, cornflakes og lign.)(FTT 19.05 / HS 1904)
250-375-500-750-1 000-1 500-2 000

1.6. Torrede gronsager (FTT 07.05 / HS 0712 - 0713)0, torrede frugter (FTT ex 08.01,
08.03 B, 08.04 B, 08.12 / HS ex 0803, ex 0804, ex 0805, ex 0806, ex 0813)
125-250-500-1 000-1 500-2 000-5 000-7 500-10 000

1) Gwlder ikke for flager og mel af havre.

2) Undtagen kartofler og kunsttorrede gronsager."

b) I bilag I affattes punkt 4 sAledes:

"4. MALING OG LAK FERDIG TIL BRUG (med eller uden oplosningsmidler;
FTT 32.09 A II / HS 3208, 3209, 3210, undtagen revne pigmenter og oplosninger)
(angivet i ml)
25-50-125-250-375-500-750-1 000-2 000-2 500-4 000-5 000-10 000"

Vol. 1796. 1-31121



40 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

c) I bilag I affattes punkt 6 s~ledes:

"6. VEDLIGEHOLDELSESPRODUKTER (tyndt- eller tyktflydende produkter angivet i
ml, produkter i fast form og pulverform angivet i g)

bl.a.: produkter til Imlaer og fodtoj, til trw og gulve, til komfurer og metaller, ogs, til
biler, til vinduesruder og spejie, ogsi til biter (FT7 34.05 / HS 3405), pletrensemidler,
grundingsmidler, maling og lak til husholdningsbrug (FT 38.12 A og 32.09 C /
HS 3809 10 og ex 3212 90), insektdrazbere tiU husholdningsbrug (FIT ex 38.11 /
HS 3808 10), kedelstensfjernere (FIT ex 34.02 / HS ex 3401 og ex 3402),
deodoriserende midler til husholdningsbrug (FT 33.06 B / HS 3307 20, 3307 41 og
3307 49), ikke-farmaceutiske desinficerende midler
25-50-75-100-150-200-250-375-500-750-1 000-1 500-2 000-5 000-10 000"

d) I bilag I affattes punkt 7 sledes:

"7. KOSMETIK: SKONHEDSMIDLER, TOILETMIDLER (FIT 33.06 A og B I
HS 3303, ex 3307) (produkter i fast form og pulverform angivet i g; tyndt- eller
tyktflydende produkter angivet i ml)"

e) I bilag I affattes punkt 8 til 8.4 sAledes:

"8. VASKEMIDLER

8.1. Swbe i fast form, til personlig brug og husholdningsbrug (angivet i g) (FIT ex 34.01
/ HS ex 3401 11 og ex 3401 19)
25-50-75-100-150-200-250-300-400-500-1 000

8.2. Bld satbe (angivet i g) (FIT 34.01 / HS 3401 20)
125-250-500-750-1 000-5 000-10 000

8.3. Smebesplner (angivet i g) (FIT ex 34.01 / HS ex 3401 20)
250-500-750-1 000-3 000-5 000-10 000

8.4. Flydende vaske-, rengorings- og hjmlpemidler (FrT 34.02 / HS 3402), skureprapara-
ter (FTT 34.02 / HS 3402) saint hypokloritiske prwparater (undtagen de under punkt 6
nmvnte produkter) (angivet i ml)
125-250-500-750-1 000-1 250(l)-i 500-2 000-3 000-4 000-5 000-6 000-7 000-10 000

1) Dette galder kun hypokloritiske prmparater"

26. 386 L 0217: RAdets direktiv 86/217/EOF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om manometre til motorkoretojsdmk (EFI nr. L 152 af 6.6.1986,
s. 48).

27. 390 L 0384: RAdets direktiv 90/384/E0F af 20. juni 1990 om harmonisering af medlemsstaternes
lovgivning vedrorende ikke-automatiske vmgte EFT nr. L 189 af 20.7.1990, s. 1), berigtiget ved
EFT nr. L 258 af 22.9.1990, s. 35.
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RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

28. 376 X 0223: Kommissionens henstilling 76/223/E0F af 5. februar 1976 til medlemsstaterne
vedrorende de i patentkonventionerne omhandlede mhleenheder (EFT nr. L 43 af 19.2.1976,
s. 22).

29. CI64I73Is. 26: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFTn r. C 64
af 6.8.1973, s. 26).

30. C/29/74/s. 33: Meddelelse fra Kommissionen,jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr. C 29
af 18.3.1974, s. 33).

31. C/108/741s. 8: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr.
C 108 af 18.9.1974, s. 8).

32. C/5017Ss. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. Ridets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr. C 50
af 3.3.1975, s. 1).

33. C/66/76/s. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. Ridets direktiv nr. 71/3161EOF (EFT nr. C 66
af 22.3.1976, s. 1).

34. C1247/761s. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr.
C 247 af 20.10.1976, s. 1).

35. CI298/76Is. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr.
C 298 af 17.12.1976, s. 1).

36. C19/77/s. 1: Meddelelse fra Komnmissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/3161EOF (EFT nr. C 9
af 13.1.1977, s. 1).

37. C/53I77Is. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr. C 53
af 3.3.1977, s. 1).

38. C/176/77/s. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr.
C 176 af 25.7.1977, s. 1).

39. CI79I78Is. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/E0F (EFT nr. C 79
af 3.4.1978, s. 1).

40. C1221/781s. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv ar. 71/316fE0F (EFT nr.
C 221 af 18.9.1978, s. 1).

41. C/47/791s. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direlctiv nr. 71/316/EOF (EFT nr. C 47
af 21.2.1979, s. 1)

42. C/194179/s. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr.
C 194 af 31.7.1979, s. 1).

43. C/40/80/s. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr. C 40
af 18.2.1980, s. 1).
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44. C/349/80/s. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/EOF (EFT nr.
C 349 af 31.12.1980, s. 1).

45. C/297/81/s. 1: Meddelelse fra Kommissionen, jf. RAdets direktiv nr. 71/316/E0F (EFT nr.
C 297 af 16.11.1981, s. 1).

X. ELEKTRISK MATERIEL

OMHANDLEDE RETSAKTER

I. 373 L 0023: Rhidets direktiv 73/23/EOF af 19. februar 1973 om tilnwrmelse af medlemsstater-
nes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spmndingsgrmnser
(EFT nr. L 77 af 26.3.1973, s. 29).

Finland, Island og Sverige skal efterkomme direktivets bestemmelser senest den 1. januar 1994.

2. 376 L 0117: Ridets direktiv 76/1 17/EOF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrrende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig
atmosfxre (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 45).

3. 379 L 0196: RAdets direktiv 79/196/EOF af 6. februar 1979 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig
atmosfrre og om indforelse af visse beskyttelsesmAder (EFT nr. L 43 af 20.2.1979, s. 20),
som -ndret ved:

- 384 L 0047: Kommissionens direktiv 84/47/E0F af 16. januar 1984 (EFT nr. L 31 af
2.2.1984, s. 19)

- 388 L 0571: Kommissionens direktiv 88/571/EOF af 10. november 1988 (EFT nr. L 311
af 17.11.1988, s. 46)

- 388 L 0665: Ridets direktiv 88/6651EOF af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af
31.12.1988, s. 42)

- 390 L 0487: Ridets direktiv 90/487/EOF af 17. september 1990 (EFT nr. L 270 af
2.10.1990, s. 23).

4. 382 L 0130: Ridets direktiv 82/130/EOF af 15. februar 1982 om indbyrdes tilngermelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig
atmosf-re i grubegasholdige miner (EFT nr. L 59 af 2.3.1982, s. 10), som mndret ved:

- 388 L 0035: Kommissionens direktiv 88/35/EOF af 2. december 1987 (EFT nr. L 20 af
26.1.1988, s. 28)

- 391 L 0269: Kommissionens direktiv 91/269/EOF af 30. april 1991 (EFT nr. L 134 af
29.5.1991, s. 51).

5. 384 L 0539: RAdets direktiv 84/539/EOF af 17. september 1984 om indbyrdes tilni-rmelse af
medlemsstaternes lovgivning om elektriske apparater, der anvendes i lzge- og dyrl-gepraksis
(EFT nr. L 300 af 19.11.1984, s. 179).
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6. 389 L 0336: Ridets direktiv 89/3361EOF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EFT nr. L 139 af 23.5.1989,
s. 19).

7. 390 L 0385: Ridets direktiv 90/385/E0F af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om aktive, inplantable medicinske anordninger (EFT nr. L 189
af 20.7.1990, s. 17).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterreming:

S. C/184/79/s. 1: Meddelelse fra Kommissionen i tilslutning til gennemforelsen af RAdets direktiv
73/23/EOF af 19. februar 1973 om tilnwrmelse af medlemsstaternes Iovgivning om elektrisk
materiel bestemt til anvendelse inden for visse spzndingsgrmnser (EFT nr. C 184 af 23.7.1979,
s. 1), som wndret ved:

C/26/80/s. 2: Endring til meddelelse fra Kommissionen (EFT nr. C 26 af 2.2.1980, s. 2).

9. C/I107/80/s. 2: Meddelelse fra Kommissionen i tilslutning til gennemforelsen af Ridets direktiv
73/23/EOF af 19. februar 1973 om tilnrmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk
materiel bestemt til anvendelse inden for visse spwndingsgra-nser (EFT nr. C 107 af 30.4.1980,
s. 2).

10. C/199/80/s. 2: Tredje meddelelse fra Kommissionen i tilslutning til gennemforelsen af RAdets
direktiv 73/23/EOF af 19. februar 1973 om tilnrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
elek-trisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spzndingsgrmnser (EFT nr. C 199 af
5.8.1980, s. 2).

11. C/59/82/s. 2: Kommissionens meddelelse af 15. december 1981 om virkemAden af RAdets
direktiv 73/23/EOF af 19. februar 1973 om tilnwrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spxndingsgrmnser - lavspmndings-
direktivet (EFT nr. C 59 af 9.3.1982, s. 2).

12. C/235/84/s. 2: Fjerde meddelelse fra Kommissionen i tilslutning til germemforelsen af RAdets
direktiv 73/23/EOF af 19. februar 1973 om tiin-rmelse af medlemsstaternes lovgivning om
elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spmndingsgrznser (EFT nr. C 235 af
5.9.1984, s. 2).

13. C/166/85/s. 7: Femte meddelelse fra Kommissionen i tilslutmng til gennemforelsen af Ridets
direktiv 73/23/EOF af 19. februar 1973 om tilnwrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse sp-ndingsgrznser (EFT nr. C 166 af
5.7.1985, s. 7).

14. C/168/88/s. 5: Meddelelse fra Kommissionen i tilslutning til gennemforelsen af Ridets direktiv
73/23/EOF af 19. februar 1973 om tiln-rmelse af medlemsstaternes Iovgivniag om elektrisk
materiel bestemt til anvendelse inden for visse spmndingsgr-nser (EFT nr. C 168 af 27.6.1988,
s. 5), berigtiget ved EFT nr. C 238 af 13.9.1988, s. 4.

Vol. 1796, 1-31121



44 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

15. C/46/81/s. 3: Meddelelse fra Kommissionen i tilslutning til gennemforelsen af RAdets direktiv
76/117/EOF af 18. december 1975 om indbyrdes tiln-rmelse af medlemsstaternes lovgivning
vedrarende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosf-re (EFT fr. C 46 af
5.3.1981, s. 3).

16. C/149/81/s. 1: Meddelelse fra Kommissionen i tilsluming til gennemforelsen af Ri.dets direktiv
76/117/EOF af 18. december 1975 om indbyrdes tidnmrmelse af medlemsstaternes Iovgivning
vedrarende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfa-re (EFT nr. C 149 af
18.6.1981, s. 1).

17. 382 X 0490: Henstilling 82/490/EOF fra Kommissionen af 6. juli 1982 til medlemsstaterne
vedrrende de overensstemmelsescertifikater, der er omhandlet i Ridets direktiv 76/117/EOF
af 18. december 1975 om indbyrdes tiln-rmelse af medlemsstaternes Iovgivning vedrorende
elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfwre (EFT nr. L 218 af 27.7.1982,
s.27).

18. C/328/82/s. 2: Forste meddelelse fra Kommissionen i henhold til RAdets direktiv 79/196/EOF
af 6. februar 1979 om indbyrdes tilnmrmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrorende
elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfmre og om indforelse af visse
beskyttelsesmAder (EFT nr. C 328 af 14.12.1982, s. 2) og bilag (EFT nr. C 328A af
14.12.1982, s. 1).

19. C/356/83/s. 20: Anden meddelelse fra Kommissionen i henhold til Ridets direktiv 79/196/E0F
af 6. februar 1979 om indbyrdes tilnmrmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrorende
elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfxre og om indforelse af visse
beskyttelsesmider (EFT hr. C 356 af 31.12.1983, s. 20) og bilag (EFT nr. C 356A af
31.12.1983, s. 1).

20. C/194/86/s. 3: Meddelelse fra Kommissionen i tilslutning til gennemforelsen af Ridets direktiv
76/117/EOF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnwrmelse af medlemsstaternes Iovgivning
vedrerende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosf-re (EFT nr. C 194 af
1.8.1986, s. 3).

21. C/311/87/s. 3: Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemforelsen af RAdets
direktiv 82/130/EOF af 15. februar 1982 om indbyrdes tilnmrmelse af medlemsstaternes
Iovgivning vedrorende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfmre i
grubegasholdige miner (EFT hr. C 311 af 21.11.1987, s. 3).

XI. TEKSTILER

OMHANDLEDE RETSAKTER

I. 371 L 0307: RAdets direktiv 71/307/E0F af 26. juli 1971 om tiln~rmelse af medlemsstaternes
lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter (EFT nr. L 185 af 16.8.1971, s. 16), som xndret
ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltrxdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrwdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 118)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrwmelsesvilkAreneog tilpasningerneaf traktaterne- Den Hellenske

Republiks tiltrwdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 109)
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- 383 L 0623: RAdets direktiv 83/623/E0F af 25. november 1983 (EFT nr. L 353 af
15.12.1983, s. 8)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse (EFT nr. L 302 af 15.l1.1985, s. 219)

- 387 L 0140: Kommissionens direktiv 87/140/EOF af 6. februar 1987 (EFT nr. L 56 af

26.2.1987, s. 24).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

Folgende tilfojes i artikel 5, stk. 1:

uusi villa,
ny ull,

- ren ull,
- kamull".

2. 372 L 0276: RAdets direktiv 72/276/EOF af 17. juli 1972 om tilnxrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om visse metoder til kvantitativ analyse af binwre tekstilfiberblandinger (EFT nr.
L 173 af 31.7.1972, s. 1), som wndret ved:

- 379 L 0076: Kommissionens direktiv 79/76/EOF af 21. december 1978 (EFT nr. L 17 af
24.1.1979, s. 17)

- 381 L 0075: RAdets direktiv 81/75/EOF af 17. februar 1981 (EFT nr. L 57 af 4.3.1981,
s. 23)

- 387 L 0184: Kommissionens direktiv 87/184/EOF af 6. februar 1987 (EFT nr. L 75 af
17.3.1987, s. 21).

3. 373 L 0044: RAdets direktiv 73/44/EOF af 26. februar 1973 om tilnairmelse af
medlemsstaternes lovgivning om kvantitativ analyse af ternmre tekstilfiberblandinger (EFT nr.
L 83 af 30.3.1973, s. 1).

4. 375 L 0036: RAdets direktiv 75/361EOF af 17. december 1974 om supplering af direktiv
71/307/E0F om tilnmrmelse af medlemsstaternes lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter
(EFT hr. L 14 af 20.1.1975, s. 15).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TEL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterreming:

5. 387 X 0142: Kommissionens henstilling 87/142/EOF af 6. februar 1987 om visse metoder til
fjernelse af ikke-fiberholdige materialer inden den kvantitative analyse af tekstilfiberblandingers
sammensw-tning (EFT nr. L 57 af 27.2.1987, s. 52).

6. 387 X 0185: Kommissionens henstilling 87/185/EOF af 6. februar 1987 om de k-vantitative
analysemetoder til identifikation af acryl- og modacryl- saint chloro- og trivinylfibre (EFT or.
L 75 af 17.3.1987, s. 28).
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XI. LEVNEDSMIDLER

EF-Kommissionen udpeger blandt hojt klvaiificerede personer inden for videnskaben i EFTA-staterne
mindst dn person til at vmre til stede i Den Videnskabelige Komitd for Levnedsmidler med ret til at
rage ordet. Den pAgwldendes holdning refereres smrskilt.

EF-Kommissionen skal i tide give den pAgmldende meddelelse om dato for mode i komit6en og
fremsende relevante oplysninger.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 362 L 2645: Ridets direktiv af 23. oktober 1962 om tiln-rmelse af medlemsstaternes retsfor-
skrifter om farvestoffer, som mi anvendes i levnedsmidler (EFT nr. 115 af 11.11.1962,
s. 2645/62), som mndret ved:

365 L 0469: RAdets direktiv 65/469/EOF af 25. oktober 1965 (EFT nr. 178 af 26.10.1965,
s. 2793/65)

367 L 0653: RAdets direktiv 67/7531EOF af 24. oktober 1967 (EFT nr. 263 af 30.10.1967,
s. 4)

368 L 0419: RAdets direktiv 68/419/E0F af 20. december 1968 (EFT nr. L 309 af
24.12.1968, s. 24)

370 L 0358: Ridets direktiv 70/3581E0F af 13. juli 1970 (EFT nr. L 157 af 18.7.1970,
s. 36)

1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 120)

- 376 L 0399: RAdets direlctiv 76/399/EOF af 6. april 1976 (EFT nr. L 108 af 26.4.1976,
s. 19)

- 378 L 0144: RAdets direktiv 78/144/E0F af 30. januar 1978 (EFT nr. L 44 af 15.2.1978,
s. 20)

-1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 a! 19.11.1979, s. 110)

- 381 L 0020: Rldets direktiv 81/20/EOF af 20. januar 1981 (EFT nr. L 43 af 14.2.1981,
s. 11)

- 385 L 0007: Rldets direktiv 85/71EF af 19. december 1984 (EFn r. L 2 af 3.1.1985,
s. 22)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrtlelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Porrugals tiltraidelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 214)
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2. 364 L 0054: RAdets direktiv 64/541EOF af 5. november 1963 om tiln-rmelse af medlemsstater-
nes lovgivning om konserveringsstoffer, som mA anvendes i levnedsmidler (EFT hr. 12 af
27.1.1964, s. 161/64), som -ndret ved:

- 371 L 0160: RAdets direktiv 71/160/EOF af 30. marts 1971 (EFT nr. L 87 af 17.4.1971,
s. 12)

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltr delsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, hlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 121)

- 372 L 0444: RAdets direktiv 72/444/EOF af 26. december 1972 (EFT Dr. L 298 af
31.12.1972, s. 48)

- 374 L 0062: RAdets direktiv 74/62/EOF af 17. december 1973 (EFT Dr. L 38 af 11.2.1974,
s. 29)

- 374 L 0394: RAdets direktiv 74/394/EOF af 22. juli 1974 (EFT nr. L 208 af 30.7.1974,
s. 25)

- 376 L 0462: RAdets direktiv 76/462/EOF af 4. maj 1976 (EFT Dr. L 126 af 14.5.1976,
s. 31)

-1 79 H: Akt vedrorende tiltra~delsesvkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltracdelse (EFT Dr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 381 L 0214: RAdets direktiv 81/214/EOF af 16. marts 1981 (EFT nr. L 101 af 11.4.1981,
s. 10)

- 383 L 0636: RAdets direktiv 83/636/EOF af 13. december 1983 (EFT Dr. L 357 af
21.12.1983, s. 40)

- 384 L 0458: RAdets direktiv 84/458/EOF af 18. september 1984 (EFT nr. L 256 af
26.9.1984, s. 19)

- 385 L 0007: RAdets direktiv 85/7/E0F af 19. december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985,
s. 22)

- 1 85 I: Akt vedrurende tiltra:delsesvlkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 215)

- 385 L 0585: RAdets direktiv 85/585/EOF af 20. december 1985 (EFT Dr. L 372 af
31.12.1985, s. 43).

3. 365 L 0066: RAdets direktiv 65/66/EOF af 26. januar 1965 om fastsmttelse af specifikke
renhedskriterier for konserveringsstoffer, som mA anvendes i levnedsmidler (EFT Dr. 22 af
9.2.1965, s. 373), som wndret ved:

367 L 0428: RAdets direktiv 67/428/E0F af 27. juni 1967 (EFT Dr. 148 af 11.7.1967, s. 10)

376 L 0463: RAdets direktiv 76/463/EOF af 4. maj 1976 (EFT Dr. L 126 af 14.5.1976,
s. 33)

Vol. 1796, 1-31121



48 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

- 386 L 0604: Rdets direktiv 86/604/EOF af 8. december 1986 (EFT nr. L 352 af
13.12.1986, s. 45).

4. 367 L 0427: Ridets direktiv 67/427/E0F af 27. juni 1967 om anvendelse af visse
konserveringsstoffer til overfladebehandling af citrusfrugter saint om kontrolforanstaltninger til
pAvisning og til bestemmelse af konserveringsstoffer i og pi citrusfrugter (EFT nr. L 148 af
11.7.1967, s. 1).

5. 370 L 0357: Ridets direktiv 70/3571E0F af 13. juli 1970 om tilnzrrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om antioxidanter, som mA anvendes i levnedsmidler (EFT nr. L 157 af 18.7.1970,
s. 31), som wndret ved:

- 1 72 B: Ak-t vedrerende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltracdelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 121)

- 378 L 0143: RAdets direktiv 78/143/E0F af 30. januar 1978 (EFT ar. L 44 at 15.2.1978,
s. 18)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltracdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 381 L 0962: RAdets direktiv 81/9621EOF af 24. november 1981 (EFT nr. L 354 af
9.12.1981, s. 22)

- 385 L 0007: RAdets direktiv 85/7/EOF af 19. december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985,
s. 22)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrardelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 215)

- 387 L 0055: RAdets direktiv 87/55/E0F af 18. december 1986 (EFT nr. L 24 af 27.1.1987,
s. 41).

6. 373 L 0241: Rhdets direktiv 73/241/EOF af 24. juli 1973 om tiln-rmelse af medlemsstaternes
lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (EFT hr. L 228 af 16.8.1973,
s. 23), som wndret ved:

- 374 L 0411: Ridets direktiv 74/411/EOF at . august 1974 (EF hr. L 221 af 12.8.1974,
s. 17)

- 374 L 0644: Rhdets direktiv 74/644/EOF af 19. december 1974 (EFT sr. L 349 af
28.12.1974, s. 63)

- 375 L OISS: Ridets direktiv 75/155/E0F af 4. marts 1975 (EFTn r. L 64 af 11.3.1975,
s. 21)

- 376 L 0628: RAdets direktiv 76/628/EOF af 20. juli 1976 (EFT hr. L 223 af 16.8.1976,
s. 1)

- 378 L 0609: Ridets direktiv 78/609/EOF af 29. juni 1978 (EFT hr. L 197 af 22.7.1978,
s. 10)
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- 378 L 0842: Ridets direktiv 78/842/EOF af 10. oktober 1978 (EFT nr. L 291 af
17.10.1978, s. 15)

-1 79 H: Akt vedrorende tiltr delsesvilkrene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltraeelse (EFn r. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 380 L 0608: Rhdets direktiv 80/608/EOF af 30. juni 1980 (EFT nr. L 170 af 3.7.1980,
s. 33)

- 385 L 0007: Rldets direktiv 85/7/EOF af 19. december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985,
s. 22)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltraidelsesvilk~rene og tilpasningerne af traktateme - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltr delse (EFT nr. L 302 af 15. 11.1985, s. 216)

- 389 L 0344: Ridets direktiv 89/344/EOF af 3. maj 1989 (EFT nr. L 142 af 25.5.1989,
s. 19).

7. 373 L 0437: RAdets direktiv 73/437/EOF af 11. december 1973 om tilnmrmelse af medlemssta-
ternes Iovgivninger om visse former for sukker bestemt til menneskefode (EFT nr. L 356 af
27.12.1973, s. 71), som mndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkhrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltratdelse (EFT hr. L 302 af 15.11.1985, s. 216)

8. 374 L 0329: Rldets direktiv 74/329/EOF af 18. juni 1974 om tilnz-rmelse af medlemsstaternes
Iovgivninger om emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, der ml anvendes
i levnedsmidler (EFT nr. L 189 af 12.7.1974, s. 1), som -ndret ved:

- 378 L 0612: Ridets direktiv 78/612/E"F af 29. juni 1978 (EFT nr. L 197 af 22.7.1978,
s. 22)

-1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 380 L 0597: RAdets direktiv 80/597/EOF af 29. maj 1980 (EFT hr. L 155 af 23.6.1980,
s. 23)

- 385 L 0006: RAdets direktiv 85/6/EOF af 19. december 1984 (EFT hr. L 2 af 3.1.1985,
s. 21)

- 385 L 0007: Ridets direktiv 85/7/EOF af 19. december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985,
s. 22)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraedelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 216)

- 386 L 0102: RAdets direktiv 86/102/EOF af 24. marts 1986 (EFT nr. L 88 af 3.4.1986,
s. 40)
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- 389 L 0393: RAdets direktiv 89/393/E0F af 14. juni 1989 (EFT hr. L 186 af 30.6.1989,
s. 13).

9. 374 L 0409: RAdets direktiv 74/4091EOF af 22. juli 1974 om harmonisering af

medlemsstaternes lovgivning vedrorende honning (EFT nr. L 221 af 12.8.1974, s. 10), som
mndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrzdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske

Republiks tiltradelse (EFT hr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltraidelsesvilkrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT or. L 302 af 15.11.1985, s. 216)

10. 375 L 0726: RAdets direktiv 75/7261E0F af 17. november 1975 om tinxrmelse af medlemssta-

ternes lovgivning om frugtsaft og visse lignende produkter (EFT or. L 311 af 1. 12.1975, s. 40),

som ndret ved:

- 379 L 0168: RAdets direktiv 79/168fE-F af 5. februar 1979 (EFT nr. L 37 af 13.2.1979,
s.27)

-1 79 H: Akt vedrorende tiltra..elsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske

Republiks tiltradelse (EFT or. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0487: Rldets direktiv 81/487/E0F af 30. juni 1981 (EFT hr. L 189 af 11.7.1981,
s. 43)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 216 og 217)

- 389 L 0394: Ridets direktiv 89/394/E0F af 14. juni 1989 (EFT or. L 186 af 30.6.1989,
s. 14).

Direktivets bestemmelser gwIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Folgende tilfojes i artikel 3, stk. 2:

") "Must" suppleret med angivelsen pA svensk af den frugt, der er anvendt til frugtsaft".

11. 376 L 0118: Rkdets direktiv 76/118EOF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende visse former for konserveret, helt eller delvis

inddampet mlk bestemt til menneskefode (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 49), som endret ved:

- 378 L 0630: RAdets direktiv 78/630/E0F af 19. juni 1978 (EFT hr. L 206 af 29.7.1978,
s. 12)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltracdelse (EFT hr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)
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- 383 L 0635: RAdets direktiv 83/635/E0F af 13. december 1983 (EFT nr. L 357 af
21.12.1983, s. 37)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltraxdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltr delse (EFT hr. L 302 af 15.11.1985, s. 216 og 217)

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 3, stk. 2 erstattes af folgende:

"c) "flodepulver" i Danmark, "Rahmpulver" og "Sahnepulver" i Tyskland og Ostrig, "grAddpul-
ver" i Sverige, "niburseydd nmj61k" i Island, "kermajauhe/griddpulver" i Finland og "flote-
pulver" i Norge for at betegne det i bilaget, punkt 2, litra d) definerede produkt".

12. 376 L 0621: RAdets direktiv 76/6211E0F af 20. juli 1976 om fastsmttelse af det maksimale
indhold af erucasyre i oiler og fedtstoffer, der uden yderligere forarbejdning er bestemt til
konsum, saint i fodevarer, der tilszettes olier eller fedtstoffer (EFT nr. L 202 af 28.7.1976,
s. 35), som mndret ved:

-1 79 H: Akt vedrorende tiltrwdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltriedelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 110)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesviikArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltra~delse (EFT Dr. L 302 af 15.11.1985, s. 216)

13. 376 L 0895: RAdets direktiv 76/8951E F af 23. november 1976 om fastszttelse af maksimal-
grmnsevmrdier for pesticidrester pA og i frugt og gronsager (EFT Dr. L 340 af 9.12.1976,
s. 26), som xndret ved:

- 380 L 0428: Kommissionens direktiv 80/428/EOF af 28. marts 1980 (EFT or. L 102 af
19.4.1980, s. 26)

- 381 L 0036: Ridets direktiv 81/36/EOF af 9. februar 1981 (EFT Dr. L 46 af 19.2.1981,
s. 33)

- 382 L 0528: Ridets direktiv 82/528/EOF af 19. juli 1982 (EFT Dr. L 234 af 9.8.1982, s. 1)

- 388 L 0298: Ridets direktiv 88/2981E0F af 16. maj 1988 (EFT nr. L 126 af 20.5.1988,
s. 53)

- 389 L 0186: Ridets direktiv 89/186/EOF af 6. marts 1989 (EFT Dr. L 66 af 10.3.1989,
s. 36).
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Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Bilag I erstattes af folgende:

"Bilag I
Liste over produkter omhandlet i artikel V

HS-nr. F1T-nr. Betegnelse

0704 07.01 B KAI, blomkhl og rosenkhl, frisk eller kolet

0709 70 07.01 C Spinat, frisk eller kIlet

ex 0709 70, 07.01 D Salat, herunder endivie og cikorie,
0705 frisk eller kolet

ex 0709 90 07.01 E Bladbeder og kardoner, friske eller kolede

0708 07.01 F Bmlgfrugter, ogsA ubm1gede, friske eller kolede

0706 07.01 G Gulerodder, turnips, rodbeder, skorzener, knoldselleri,
radiser og andre spiselige rodfrugter, friske eller kolede

0703 10, 07.01 H Skalottelog, hvidlog og andre spiselog,
0703 20 friske eller klede

0703 90 07.01 U Porrer og andre Allium-arter, friske eller kolede

0709 20 07.01 K Asparges, friske eller kolede

0709 10 07.01 L Artiskokker, friske eller kolede

0702 07.01 M Tomater, friske eller kolede

ex 0709 90 07.01 N Oliven, friske eller kolede

ex 0709 90 07.01 0 Kapers, friske eller kolede

0707 07.01 P Agurker og asier, friske eller klede

0709 51, 07.01 Q Svampe og trofler, friske eller kolede
0709 52

ex 0709 90 07.01 R Fennikel, frisk eller kolet

ex 0709 60 07.01 S Sod peber, frisk eller kolet

ex 0709 07.01 T Andre gronsager, friske eller kolede
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ex 07.02

ex 08.01

ex 08.02

ex 08.03

ex 08.04

ex 08.05

Gronsager, ikke kogte, frosne

Dadler, bananer, ananas, avocado,
mangobonner, guavabar, mangostaner saint
kokosrodder, paranodder, akajounwdder,
friske (), afskallede

Citrusfrugter, friske o

Figner, friske M')

Druer, friske ()

Nodder, der ikke henhorer under pos. 08.01, friske ",

afskallede

0808 08.06 ,EbIer, pmrer og kvder, friske C
"

0809 08.07 Stenfrugter, friske 0)

ex 0810, 08.08 Bmr, friske (1)

0807 20

ex 0810, 08.09 Andre frugter, friske 0)
0807 10

ex 0811 ex 08.10 Frugter, ikke kogte, frosne, ikke tilsat sukker

(1) Som friske frugter betragtes ogsi frugter, der er kolede.

14. 377 L 0436: Rhdets direktiv 77/436/EOF af 27. juni 1977 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes Iovgivninger om kaffeekstrak-ter og cikorieekstrakter (EFT nr. L 172 af
12.7.1977, s. 20), som mndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne
af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltradelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 111)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 217)

- 385 L 0007: RAdets direktiv 85/7/EOF af 19. december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985,
s. 22)

- 385 L 0573: RAdets direktiv 85/573/EOF af 19. december 1985 (EFT nr. L 372 af
31.12.1985, s. 22).
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15. 378 L 0142: RAdets direktiv 78/142/E0F af 30. januar 1978 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende materialer og genstande, som indeholder monomert
vinylchlorid, og som er bestemt til at komme i beroring med ievnedsmidler (EFT nr. L 44 af
15.2.1978, s. 15).

16. 378 L 0663: RAdets direktiv 78/663[E0F af 25. juli 1978 om specifikke renhedskriterier for
emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, der mA anvendes i levnedsmidler
(EFT nr. L 223 af 14.8.1978, s. 7), berigtiget ved EFT nr. L 296 af 21.10.1978, s. 50 og EFT
hr. L 91 af 10.4.1979, s. 7, som wndret ved:

- 382 L 0504: RAdets direktiv 82/504/EOF af 12. juli 1982 (EFT nr. L 230 af 5.8.1982,
s. 35)

- 390 L 0612: Kommissionens direktiv 90/612/EOF af 26. oktober 1990 (EFT or. L 326 af
24.11.1990, s. 58).

17. 378 L 0664: Rldets direktiv 78/664/EOF af 25. juli 1978 om fastsmttelse af specifikke
renhedskriterier for antioxidanter, som ml anvendes i levnedsmidler (EFT or. L 223 af
14.8.1978, s. 30), som mndret ved:

- 382 L 0712: Rhdets direktiv 82/712/E0F af 18. oktober 1982 (EFT or. L 297 af
23.10.1982, s. 31).

18. 379 L 0112: Rldets direktiv 79/112/EOF af 18. december 1978 om indbyrdes tilnermelse af
medlemsstaternes lovgivning om mmrkning af og prmsentationsmlder for levnedsmidler saint
om reklame for sldanne (EFT or. L 33 af 8.2.1979, s. 1), som Eendret ved:

-1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltradelse (EFT or. L 291 af 19.11.1979, s. 111)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltraidelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraidelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 218)

- 385 L 0007: RAdets direktiv 85/7/EOF af 19. december 1984 (EFT hr. L 2 af 3.1.1985,
s. 22)

- 386 L 0197: Ridets direktiv 86/197/EOF af 26. maj 1986 (EFT or. L 144 af 29.5.1986,
s. 38)

- 389 L 0395: Rldets direktiv 89/395/E0F af 14. juni 1989 (EFT or. L 186 af 30.6.1989,
s. 17)

- 391 L 0072: Kommissionens direktiv 91/721EOF af 16. januar 1991 (EF or. L 42 af
15.2.1991, s. 27).

Levnedsmidler, som inden aftalens ikrafttradelse er market i overensstemmelse med den ved
mzcrkningen gwldende relevante nationale lovgivning i EFTA-staterne, kan markedsfores i disse
indtil den 1. januar 1995.
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Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Folgende tilfojes i artikel 5, stk. 3:

pi finsk "sdteilytetty, khsitelty ionisoivalla siteilylli",
- pA islandsk "geislab, me~h6ndlab meb j6nandi geislun",
- pA norsk "bestrilt, behandlet med ioniserende strhling",
- pA svensk "bestrhlad, behandlad med joniserande strhlning"'".

b) I artikel 9, stk. 6, svarer henvisningerne til KN-kode 2206 00 91, 2206 00 93 og 2206 00

99 til HS 2206.

c) I artikel 9a, stk. 2, indswttes folgende tekst:

pA finsk "viimeinen khytt6ajankohta"
- pA islandsk "sfasti neysludagur"
- pA norsk "holdbar til"
- pi svensk "sista fo-rbrukningsdagen"".

d) I artikel 10a svarer henvisningerne til FIT 22.04 og 22.05 til HS 2204.

19. 379 L 0693: RAdets direktiv 79/6931EOF af 24. juli 1979 om indbyrdes tilnzermelse af
medlemsstaternes Iovgivning om marmelade og frugtgele saint kastanjecreme (EFT nr. L 205
af 13.8.1979, s. 5), som wndret ved:

380 L 1276: RAdets direktiv 80/1276/E0F af 22. december 1980 (EFT nr. L 375 af
31.12.1980, s. 77)

1 85 I: Akt vedrorende tiltriedelsesvilkhrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraxdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 217)

388 L 0593: Ridets direktiv 88/593/E0F af 18. november 1988 (EFT nr. L 318 af
25.11.1988, s. 44).

20. 379 L 0700: Kommissionens direktiv 79/700/EOF af 24. juli 1979 om fastswtelse af
f1lIesskabsmetoder til udtagning af prover til den officielle kontrol med pesticidrester pA og
i frugt og gronsager (EFT nr. L 207 af 15.8.1979, s. 26).

21. 379 L 0796: Kommissionens forste direktiv 79/796/EOF af 26. juli 1979 om fastsmttelse af
faellesskabsanalysemetoder til undersogelse af visse former for sukker til konsum (EFT nr.
L 239 af 22.9.1979, s. 24).

22. 379 L 1066: Kommissionens forste direktiv 79/1066/EOF af 13. november 1979 om
fasd,,ggelse af fillesskabsanalysemetoder til kontrol af kaffeekstrakter og cikorieekstrakter
(EFT nr. L 327 af 24.12.1979, s. 17).

23. 379 L 1067: Kommissionens fmste direktiv 79/1067/EOF af 13. november 1979 om
fast1wggelse af ftellesskabsanalysemetoder til kontrol af visse former for konserveret helt eller
delvist inddampet mwlk bestemt til konsum (EFT nr. L 327 af 24.12.1979, s. 29).
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24. 380 L 0590: Kommissionens direktiv 80/590/EOF af 9. juni 1980 om fastlmggelse af et
symbol, der kan ledsage materialer og genstande, bestemt til at komme i beroring med
levnedsmidler (EFT hr. L 151 af 19.6.1980, s. 21), som wildret ved:

1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkfirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraidelse (EFT hr. L 302 af 15.11.1985, s. 217).

Direktivets bestemmelser g.lder i forbindelse med aftalen med felgende tilpasninger:

a) Folgende tekst indszttes i bilagets itel:

"LUTE" (finsk)
"VIDAUKI" (islandsk)
"VEDLEGG" (norsk)
"BILAGA" (svensk).

b) Folgende fojes til tekswn i bilaget:

"tunnus" (flnsk)
"merki" (islandsk)
"symbol" (norsk)
"symbol" (svensk).

25. 380 L 0766: Kommissionens direktiv so/766/EOF af 8. juli 1980 oa fastsattelse af den
fmllesskabsanalysemetode, der skal anvendes ved officiel kontrol af indholdet af monomert
vinylchlorid i materialer og gensiande, sor er bestemt til at komie i beroring med
levnedsmidler (EFT tir. L 213 af 16.8.1980, s. 42).

26. 380 L 0777: Ridets direktiv 80/777/EOF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsforing af naturligt mineralvand (EFT
or. L 229 af 30.8.1980, s. 1), som -ndret ved:

- 380 L 1276: Ridets direktiv 80/1276/EOF af 22. december 1980 (EFT nr. L 375 af
31.12.1980, s. 77)

- 385 L 0007: RAdets direktiv 85/71EOF af 19. december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985,
s. 22)

-1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT or. L 302 af 15.11.1985, s. 217).

27. 380 L 0891: Kommissionens direktiv 80/8911EOF af25. juli 1980 om fzllesskabsanalysemeto-
den til bestemnelse af indholdet af erucasyre i oiler og fedtstoffer, der uden yderligere
forarbejdning er bestemt til konsum, saint i fodevarer, der tilsmttes olier eller feditstoffer (EFT
or. L 254 af 27.9.1980, s. 35).

28. 381 L 0432: Kommissionens direktiv 81/4321EOF af 29. april 1981 om fastlmggelse af
Fellesskabets analysemetode til officiel kontrol med vinylchlorid afgivet til levnedsmidler af
materialer og genstande (EFT r. L 167 af 24.6.1981, s. 6).
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29. 381 L 0712: Kommissionens forste direktiv 81/712/EOF af 28. juli 1981 om fasts-ttelse af
faillesskabsanalysemetoder til kontrol af renhedskriterier for visse tils-tningsstoffer til
levnedsmidler (EFT nr. L 257 af 10.9.1981, s. 1).

30. 382 L 0711: RAdets direktiv 82/71 1/EOF af 18. oktober 1982 om de nodvendige grundregler
for kontrol med overforing af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til
at komme i beraring med levnedsmidler (EFT nr. L 297 af 23.10.1982, s. 26).

31. 383 L 0229: RAdets direktiv 83/229/EOF af 25. april 1983 om indbyrdes tilnTrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater,
bestemt til at komme i beroring med levnedsmidler (EFT nr. L 123 af 11.5.1983, s. 31), som
aindret ved:

- 386 L 0388: Kommissionens direktiv 86/388/EOF af 23. juli 1986 (EFT nr. L 228 af
14.8.1986, s. 32).

32. 383 L 0417: Ridets direktiv 83/417/EOF af 25. juli 1983 om indbyrdes tilnairmelse af
medlemsstaternes Iovgivning vedrorende visse laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum
(EFT nr. L 237 af 26.8.1983, s. 25), sor Tndret ved:

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrzdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 217).

33. 383 L 0463: Kommissionens direktiv 83/463/EOF af 22. juli 1983 om indforelse af
overgangsforanstaltninger for angivelse af visse ingredienser ved mwnrkning af levnedsmidler
bestemt til den endelige forbruger (EFT nr. L 255 af 15.9.1983, s. 1).

34. 384 L 0500: Ricdets direktiv 84/500/EOF af 15. oktober 1984 om indbyrdes tin~rmelse af
medlemsstaternes lovgivning om keramiske genstande, bestemt til at komne i beroring med
levnedsmidler (EFT nr. L 277 af 20.10.1984, s. 12).

Norge og Sverige trmffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme direktivets
bestemmelser senest den 1. januar 1995.

35. 385 L 0503: Kommissionens forste direktiv 85/503/E0F af 25. oktober 1985 om analysemeto-
der for spiselige kaseiner og kaseinater (EFT nr. L 308 af 20.11.1985, s. 12).

36. 385 L 0572: Ridets direktiv 85/572/EOF af 19. december 1985 om fastsittelse af listen over
simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og
-genstande, der er bestemt til at komme i beroring med levnedsmidler (EFT nr. L 372 af
31.12.1985, s. 14).

37. 385 L 0591: Ridets direktiv 85/591/EOF af 20. december 1985 om indforelse af fmlles
proveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af levnedsmidler (EFT nr. L 372 af 31.12.1985,
s. 50).

38. 386 L 0362: RAdets direktiv 86/362/EOF af 24. juli 1986 om fastsxttelse af maksimalgrmnse-
vmrdier for indholdet af pesticidrester i og pA korn (EFT nr. L 221 af 7.8.1986, s. 37), sor
wndret ved:

- 388 L 0298: RAdets direktiv 88/298/EOF af 16. maj 1988 (EFT nr. L 126 af 20.5.1988,
s. 53).
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Direktivets besternmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Bilag I erstattes af folgende:

"Bilag I

Position i Position i
Det Harmoni- Den F-lles Varebeskrivelse
serede System Toldtarif

ex 10.01
10.02
10.03
10.04

ex 10.05
ex 10.06
ex 10.07

Hvede
Rug
Byg
Havre
Majs
Uafskallet ris
Boghvede, hirse, sorghum, triticale og
andet korn

39. 386 L 0363: RAdets direktiv 86/3631EOF af 24. juli 1986 om fastsxttelse af maksimalgrtnse-
vTrdier for indholdet af pesticidrester i og pa levnedsmidler af animalsk oprindelse (EFT nr.
L 221 af 7.8.1986, s. 43).

Directivets bestemmelser gzlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Bilag I erstattes af folgende:

"Bilag I

Position i Position i
Det Harmoni- Den Ftelles Varebeskrivelse
serede System Toldtarif

Kod og spiseligt slagteaffald
af heste, wsler, mulsler og

sler, mulesler og muldyr,
hornkvmg, svin, fAr og geder,
fersk, kolet eller frosset

Kod og spiseligt slagteaffald (undtagen
lever) af fterkra (hons, aender, gms,
kalkuner og perlehons) fersk, kolet
eller frosset

ex 1001
1002
1003
1004

ex 1005
ex 1006
ex 1007

0201,
0202,
0203,
0204,
0205,
0206

ex 0207

ex 02.01

02.02
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0207 31, 02.03 Lever af fjerkrm, fersk,
ex 0207 39, kolet, frosset, saltet eller
0207 50 i saltlage
ex 0210 90

0208 10, ex 02.04 Andet kod og spiseligt
ex 0208 90 slagteaffald, fersk, kolet eller frosset,

af tamduer, tamkaniner og vildt

0209 ex 02.05 Fedt af svin og fedt af fjerkra-, fersk,
kolet, frosset, saltet, i saitlage, torret
eller roget

0210 02.06 Kod og spiseligt slagteaffald (undtagen
lever af fjerkr-), saltet, i saltlage,
torret eller roget

ex 0401, 04.01 M.elk og flode, frisk, ikke
ex 0403, koncentreret eller socet
ex 0404

ex 0401, 04.02 Mmlk og flode, konserveret,
0402, koncentreret eller sodet
ex 0403,
ex 0404

0405 04.03 Smor

0406 04.04 Ost og ostemasse

ex 0407, ex 04.05 Fuglemg og -ggeblommer,
ex 0408 friske, torrede eller pA anden mAde

konserverede, ogsA sodede, undtagen
rugeg saint eg og wggeblommer
bestemt til andre anvendelser end som
levnedsmidler

1601, 16.01 Polser og lignende varer af
ex 1902 20 kod, slagteaffald eller blod

ex 0210 90, 16.02 Andre varer af kod eller
1602 slagteaffald, tilberedte
ex 1902 20 eller konserverede."
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40. 386 L 0424: Kommissionens forste direktiv 86/4241EOF af 15. juli 1986 om faststtelse af
fmllesskabsmetoder til udtagning til kemisk analyse af prover af kaseiner og kaseinater til
konsum (EFT nr. L 243 af 28.8.1986, s. 29).

41. 387 L 0250: Kommissionens direktiv 87/2501EOF af 15. april 1987 om angivelse af
alkoholindhold i volumen ved m.-rkning af alkoholholdige drikkevarer bestemt til den endelige
forbruger (EFT nr. L 113 af 30.4.1987, s. 57).

42. 387 L 0524: Kommissionens forste direktiv 87/5241EOF af 6. oktober 1987 om fastsxttelse
af fmllesskabsmetoder til udtagning af prover med henblik pa kemisk analyse til kontrol af
konserveret mmlk (EFT nr. L 306 af 28.10.1987, s. 24).

43. 388 L 0344: RAdets direktiv 88/3441E0F af 13. juni 1988 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler
og levnedsmiddelingredienser (EFT nr. L 157 af 24.6.1988, s. 28).

44. 388 L 0388: Ridets direktiv 88/388/EOF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnxrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om aromaer, som mA anvendes i levnedsmidler, og om
udgangsmaterialer til fremstilling af disse (EFT nr. L 184 af 15.7.1988, s. 61), berigtiget ved
EFT nr. L 345 af 14.12.1988, s. 29, som mndret ved:

- 391 L 0071: Kommissionens direktiv 91/71/EOF af 16. januar 1991 (EFT nr. L 42 af
15.2.1991, s. 25).

45. 388 D 0389: RAdets afgorelse 88/389/E0F af 22. juni 1988 om Kommissionens udarbejdelse
af en liste over stoffer og udgangsmaterialer, der anvendes ved fremstilling af aromaer (EFT
nr. L 184 af 15.7.1988, s. 67).

46. 389 L 0107: RAdets direktiv 89/107/EOF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tismtningsstoffer, som mA anvendes i levnedsmidler (EFT nr.
L 40 af 11.2.1989, s. 27).

47. 389 L 0108: RAdets direktiv 89/108/EOF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (EFT nr. L 40 af 11.2.1989, s. 34).

Direktivets bestemmelser gzlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 8, stk. 1, litra a), inds-ttes folgende tekst:

-pA finsk "pakastettu',
- pi islandsk "hrabfryst",
- pA norsk "dypfryst",
- pA svensk "djupfryst"".

48. 389 L 0109: RAdets direktiv 89/1091E0F af 21. december 1988 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om materialer og genstande, bestemt til at komme i beroring med
levnedsmidler (EFT nr. L 40 af 11.2.1989, s. 38), berigtiget ved EFT nr. L 347 af
28.11.1989, s. 37.
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49. 389 L 0396: RAdets direktiv 89/396/EOF af 14. juni 1989 om angivelser af eller mrker til
identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti (EFT nr. L 186 af 30.6.1989, s. 21), som
xndret ved:

- 391 L 0238: RAdets direktiv 91/238/EOF af 22, april 1991 (EFT hr. L 107 af 27.4.1991,
s. 50).

50. 389 L 0397: RAdets direktiv 89/397/EOF af 14. juni 1989 om offentlig kontrol med
levnedsmidler (EFT nr. L 186 af 30.6.1989, s. 23).

51. 389 L 0398: RAdets direktiv 89/3981EOF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnxrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til smrlig ernwring (EFT hr. L 186 af
30.6.1989, s. 27).

52. 390 L 0128: Kommissionens direktiv 90/128/EOF af 23. februar 1990 om plastmaterialer og -
genstande, bestemt til at komme i beroring med levnedsmidler (EFT nr. L 75 af 21.3.1990,
s. 19).

53. 390 L 0496: RAdets direktiv 90/496/EOF af 24. september 1990 om naringsdeklaration af
levnedsmidler (EFT hr. L 276 af 6.10.1990, s. 40).

54. 390 L 0642: RAdets direktiv 90/642/EOF af 27. november 1990 om fastsxttelse af maksimal-
grmnsevmrdier for pesticidrester pA og i visse produkter a! vegetabilsk oprindelse, herunder
frugt og gronsager (EFT nr. L 350 af 14.12.1990, s. 71).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterreming:

55. 378 X 0358: Kommissionens henstilling 78/358[EOF af 29. marts 1978 til medlemsstaterne om
anvendelse af saccharin i levnedsmidler og til salg som sAdan i tabletform til forbrugerne (EFT
hr. L 103 af 15.4.1978, s. 32).

56. 380 X 1089: Kommissionens henstilling 80/1089/EOF af 11. november 1980 til medlemsstater-
ne om undersogelser til vurdering a! sikkerheden ved tilsztningsstoffer til ievnedsmidler (EFT
hr. L 320 af 27.11.1980, s. 36).

57. C1271189/s. 3: Meddelelse fra Kommissionen KOM(89) 256 om fri bevwgelighed for
levnedsmidler inden for Fmllesskabet (EFT hr. C 271 af 24.10.1989, s. 3).

XIII. MEDICINSKE SPECIALITETIER

EFTA-Tilsynsmyndigheden kan i henhold til procedurerne for dens virke udpege to observatorer til
at deltage i udforelsen af de opgaver, der omhandles i artikel 2, forste led, i RAdets afgorelse
75/320/EOF af 20. maj 1975 om nedsxttelse af et la-gemiddeludvalg.

Uanset artikel 101 i aftalen skal EF-Kommissionen i henhold til artikel 99 i aftalen indbyde eksperter
fra EFTA-staterne til at deltage i udforelsen af de opgaver, der omhandles i artikel 2, andet led, i
RAdets afgorelse 75/320/EOF.
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EF-Kommissionen skal i tide underrette EFTA-Tilsynsmyndigheden om dato for mode i udvalget og
fremsende relevant materiale.

OMHANDLEDE RETSAKTER

I. 365 L 0065: RAdets direktiv 65/65/EOF af 26. januar 1965 om tilnxrmelse af Iovgivning om
medicinske specialiteter (EFT hr. 22 af 9.2.1965, s. 369/65), som wndret ved:

- 375 L 0319: RAdets andet direktiv 75/3191E0F af 20. maj 1975 om tilnmrmelse af
lovgivning om medicinske specialiteter (EFT nr. L 147 af 9.6.1975, s. 13)

- 383 L 0570: RAdets direktiv 83/570/EOF af 26. oktober 1983 (EFT nr. L 332 af
28.11.1983, s. 1)

- 387 L 0021: Rdets direktiv 87/21/EOF af22. december 1986 (EFT nr. L 15 af 17.1.1987,
s. 36)

- 389 L 0341: RAdets direktiv 89/341/EOF af 3. maj 1989 (EFT nr. L 142 af 25.5.1989,
s. 11), berigtiget i EFT nr. L 176 af 23.6.1989, s. 55.

2. 375 L 0318: Riders direktiv 75/3181EOF af 20. maj 1975 om tilnwrmelse af medlemsstaternes
Iovgivning om normer og forskrifter vedrorende analytiske, toksikologisk-farmakologiske og
kliniske undersogelser af medicinske specialiteter (EFT nr. L 147 af 9.6.1975, s. 1), som
wndret ved:

- 383 L 0570: RAdets direktiv 83/5701EOF af 26. oktober 1983 (EFT nr. L 332 af
28.11.1983, s. 1)

- 387 L 0019: Rdets diretiv 87/19/EOF af 22. december 1986 (EFT nr. L 15 af 17.1.1987,
s. 31)

- 389 L 0341: RAdets direktiv 89/3411EOF af 3. maj 1989 (EFT nr. L 142 af 25.5.1989,
s. 11), berigtiget i EFT nr. L 176 af 23.6.1989, s. 55.

3. 375 L 0319: RAdets andet direktiv 75/319/E0F af 20. maj 1975 om tilnmrmelse af Iovgivning
om medicinske specialiteter (EFT nr. L 147 af 9.6.1975, s. 13), som mndret ved:

- 378 L 0420: RAdets direktiv 78/420/EOF af 2. maj 1978 (EFT nr. L 123 af 11.5.1978,
s. 26)

- 383 L 0570: Rkdets direktiv 83/570/EOF af 26. aktober 1983 (EFT nr. L 332 af
28.11.1983, s. 1)

- 389 L 0341: Rlets direktiv 89/341/EOF af 3. maj 1989 (EFT nr. L 142 af 25.5.1989,
s. 11), berigtiget i EFT L 176 af 23.6.1989, s. 55.
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4. 378 L 0025: RAdets direktiv 78/251EOF af 12. december 1977 om indbyrdes tilnxrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om stoffer, der mA tilswttes Itgemidler med henblik pA farvning
af disse (EFT nr. L 11 af 14.1.1978, s. 18), som -ndret ved:

- 381 L 0464: RAdets direktiv 81/464/EOF af 24. juni 1981 (EFT nr. L 183 af 4.7.1981,
s. 33).

5. 381 L 0851: RAdets direktiv 81/851/EOF af 28. september 1981 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstatemes lovgivning om veterinarmedicinske praparater (EFT nr. L 317 af 6.11.1981,
s. 1), som E-ndret ved:

- 390 L 0676: RAdets direktiv 90/676/E0F af 13. december 1990 (EFT nr. L 373 af
31.12.1990, s. 15).

6. 381 L 0852: RAdets direktiv 81/852/EOF af 28. september 1981 om indbyrdes tilnzrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om analytiske, toksiko-farmakologiske og kliniske normer og
forskrifter for afprovning af veterinermedicinske prmparater (EFT nr. L 317 a! 6.11.1981,
s. 16), som wndret ved:

- 387 L 0020: Rdets direktiv 87/20/E0F af 22. december 1986 (EFT nr. L 15 af 17.1.1987,
s. 34).

7. 386 L 0609: RAdets direktiv 86/609/E0F af 24. november 1986 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til
forsog og andre videnskabelige formWl (EFT nr. L 358 af 18.12.1986, s. 1).

8. 387 L 0022: RAdets direktiv 87/22/EOF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnxrmelse af
medlemsstaternes foranstaltninger vedrorende markedsforing a! hojteknologiske lzgemidler,
ismr lTgemidler fremstillet ved bioteknologiske metoder (EFT nr. L 15 af 17.1.1987, s. 38).

9. 389 L 0105: RAdets direktiv 89/105/EOF af 21. december 1988 om gennemsigtighed i
prisbestemmelserne for lgemidler til mennesker og disse ligemidlers inddragelse under de
nationale sygesikringsordninger (EFT nr. L 40 af 11.2.1989, s. 8).

10. 389 L 0342: RAdets direktiv 89/342/E0F af 3. maj 1989 om udvidelse af anvendelsesomrAdet
for direktiv 65/65/E0F og 75/319/EOF og om fastsaittelse af supplerende bestemmelser for
immunologiske Ixgemidler i form af vacciner, toksiner, sera og allergener (EFT nr. L 142 af
25.5.1989, s. 16).

I1. 389 L 0343: RAdets direktiv 89/343/EOF af 3. maj 1989 om udvidelse af anvendelsesomrAdet
for direk-tiv 65/65/EOF og 75/319/EOF og om fastsmttelse a! supplerende bestemmelser for
radioaktive lagemidler (EFT nr. L 142 af 25.5.1989, s. 16).

12. 389 L 0381: RAdets direktiv 89/381/EOF af 14. juni 1989 om udvidelse af anvendelsesomrAdet
for direktiv 65/65/EOF og 75/319/E0F om tiln-rmelse af lovgivning om farmaceutiske specia-
liteter, og om fastszttelse af smrlige bestemmelser for laigemidler fremstillet pi basis af blod
eller plasma fra mennesker (EFT nr. L 181 af 28.6.1989, s. 44).

13. 390 L 0677: RAdets direktiv 90/677/E0F af 13. december 1990 om udvidelse af anvendelses-
omridet for direktiv 81/851/EOF om indbyrdes tilnwrmelse af medlemsstaternes Iovgivning om
veterin-rmedicinske prmparater og om fastswttelse af yderligere bestemmelser for immunologi-
ske veterinmrmedicinske prmparater (EFT nr. L 373 af 31.12.1990, s. 26).
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14. 390 R 2377: Rtdets forordning (EOF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en flles fremgangs-
made for fastsa-ttelse af maksimalgrmnsevardier for restkoncentrationer af veterinmrmedicinske
prmparater i animalske levnedsmidler (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 1).

15. 391 L 0356: Kommissionens direktiv 91/356/EOF af 13. juni 1991 om principper og
retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lxgemidler (EFT nr. L 193 af
17.7.1991, s. 30)

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

16. C/310186/s. 7: Kommissionens meddelelse vedrorende foreneligheden med EOF-Traktatens
artikel 30 af de af medlemsstaterne trufne foranstaltninger vedrorende kontrol med me-
dicinpriser og medicintilskud (EFT nr. C 310 af 4.12.1986, s. 7).

17. Ci115l821s. 5: Kormissionens meddelelse vedrorende parallelimport af medicinske
specialiteter, som allerede er godkendt til markedsforing (EFT nr. C 115 af 6.5.1982, s. 5).

XIV. GODNING
OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 376 L 0116: RAdets direktiv 76/116/EOF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnerrnelse af
medlemsstaternes lovgivning am godning (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 21), sam andret ved:

- 388 L 0183: Rtdets direktiv 88/183/EOF af 22. marts 1988 (EFT nr. L 83 af 29.3.1988,
s. 33)

- 389 L 0284: RAdets direktiv 89/284/EOF af 13. april 1989 om supplering og lendring af
direktiv 76/116/EOF for sA vidt angir calcium, magnesium, natrium og svovl i godninger
(EFT nr. L III af 22.4.1989, s. 34)

- 389 L 0530: Rfidets direktiv 89/530/EOF af 18. september 1989 om supplering og xndring
af direktiv 76/116/EOF for sA vidt anghr mikroneringsstofferne bor, cobolt, kobber, jern,
mangan, molybdin og zink i gedninger (EFT nr. L 281 af 30.9.1989, s. 116).

EFTA-staterne er far sA vidt angAr cadmium i godning berettiget til at begrmnse adgangen til
deres marked i henhald til deres natianale lovbestemmelser, som gmlder ved ikrafttraelsen af
aftalen. De kantraherende parter tager sammen situatianen op til farnyet overvejelse i 1995.

Direktivets bestemnelser glelder i farbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag I, del A HI, fojes folgende til teksten i parentes i spalte 6, nr. 1, stk. 3:
"Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige, Schweiz, Ostrig".

b) I bilag I, del B, afdeling 1, 2 og 4, indsmttes folgende efter "(6b)" i teksten i parentes i
spalte 9, stk. 3, forste led:
"Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige, Ostrig".
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2. 377 L 0535: Kommissionens direktiv 77/535/EOF af 22. juni 1977 om tilnzrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om stikprzve- og analysemetoder for godning (EFT nr. L 213 af
22.8.1977, s. 1), som -ndret ved:

- 379 L 0138: Kommissionens direktiv 79/138/EOF af 14. december 1978 (EFT nr. L 39 af
14.2.1979, s. 3), berigtiget ved EFT hr. L I af 3.1.1980, s. II

- 387 L 0566: Kommissionens direktiv 87/566/EOF af 24. november 1987 (EFT nr. L 342 af
4.12.1987, s. 32)

- 389 L 0519: Kommissionens direktiv 89/519/EOF af 1. august 1989 om supplering og
xndring af direktiv 77/535/EOF (EFT nr. L 265 af 12.9.1989, s. 30).

3. 380 L 0876: RAdets direktiv 80/876[EOF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnz-rmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende ren ammoniumnitratgodning med hojt nitrogenindhold
(EFT hr. L 250 af 23.9.1980, s. 7).

4. 387 L 0094: Kommissionens direktiv 87/94/EOF af 8. december 1986 om tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende metoder til efterprovning af karakteristika,
graznsevzrdier og detonerbarhed for ren ammoniumnitratgodning med hojt nitrogenindhold (EFT
hr. L 38 af 7.2.1987, s. 1), berigtiget ved EFT hr. L 63 af 9.3.1988, s. 16, som wndret ved:

- 388 L 0126: Kommissionens direktiv 88/1261EOF af 22. december 1987 (EFT nr. L 63 af
9.3.1988, s. 12).

5. 389 L 0284: RAdets direktiv 89/2841EOF af 13. april 1989 om supplering og wndring af direktiv
76/1 16/EOF for sA vidt angAr calcium, magnesium, natrium og svovl i godninger (EFT nr.
L III af 22.4.1989, s. 34).

6. 389 L 0519: Kommissionens direktiv 89/5191E0F af 1. august 1989 om supplering og zndring
af direktiv 77/5351E0F om tilnwrmelse af medlemsstaternes lovgivning om stikprove- og
analysemetoder for godning (EFT nr. L 265 af 12.9.1989, s. 30).

7. 389 L 0530: RAdets direktiv 89/530/E0F af 18. september 1989 om supplering og xndring af
direktiv 76/116/EOF for sA vidt angAr mikronacringsstofferne bor, cobolt, kobber, jern, mangan,
molybdmn og zink i godninger (EFT or. L 281 af 30.9.1989, s. 116).

XV. FARLIGE STOFFER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 367 L 0548: Ridets direktiv 67/548/EOF af 27. juni 1967 om tiln-rmelse af lovgivning om
klassificering, embalering og etikettering af farlige stoffer (EFT hr. 196 af 16.8.1967, s. 1),
som lendret og suppleret ved:

- 379 L 0831: RAdets direktiv 79/831/EOF af 18. september 1979 (EFT nr. L 259 af
15.10.1979, s. 10)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvlkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse (EFT hr. L 291 af 19.11.1979, s. 108)
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384 L 0449: Kommissionens direktiv 84/4491EOF af 25. april 1984 (EFT nr. L 251 af
19.9.1984, s. 1)

388 L 0302: Kommissionens direktiv 88/3021EOF af 18. november 1987 (EFT nr. L 133
af 30.5.1988, s. I), berigtiget ved EFT nr. L 136 af 2.6.1988, s. 20

390 D 0420: Kommissionens beslutning 90/420/EOF af 25. juli 1990 om klassificering og
etikettering af di(2-ethylhexyl)phthalat i overensstemmelse med artikel 23 i RAdets direktiv
67/548/EOF (EFT nr. L 222 af 17.8.1990, s. 49)

391 L 0325: Kommissionens direktiv 91/3251EOF af 1. marts 1991 (EFT nr. L 180 af
8.7.1991, s. 1)

391 L 0326: Kommissionens direktiv 91/326/EOF af 5. marts 1991 (EFT nr. L 180 af
8.7.1991, s. 79).

De kontraherende parter er enige om, at EF-retsakterne om farlige stoffer og prieparater skal
g.Tlde senest fra 1. januar 1995. Finland efterkommer ovenstAende retsakters bestemmelser fra
ikrafttradelsen af syvende wndring af direktiv 67/548/EOF. Der skal i lobet af 1994 foretages
en nyvurdering af situationen som et led i det samarbejde, der indledes efter undertegnelsen af
aftalen med henblik pA at lose problemer, der endnu bestAr, herunder omrAder, som ikke
omfattes af EF-lovgivningen. PhberAber en EFTA-stat sig, at den bor undtages fra EF's retsak-
ter vedrorende klassificering og etikettering, gnlder disse retsakter ikke for den pAgwldende
part, medmindre der i Det Blandede EOS-Udvalg fmndes en anden losning.

Hvad angAr udvekslingen af information, gwider folgende:

i) De EFTA-stater, som overholder gwldende fmllesskabsret om farlige stoffer og
prwparater, skal pA samme mAde, som det krmves inden for EF, godtgore:
- at kun de EFTA-stater, som overholder den relevante EF-ret, deltager i udvekslingen

af sidan information, som i EF er underlagt industrielle og kommercielle fortrolig-
hedshensyn i henhold til direktivets bestemmelser;

- at fortroligheden fra EFTA-staternes side sikres i sarnme omfang, som det sker inden
for EF.

ii) Samtlige EFTA-stater deltager i udvekslingen af information vedrorende alle andre
omrAder som omhandlet i direktivet.

2. 373 L 0404: RAdets direktiv 73/404/EOF af 22. november 1973 om harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om vaske- og rengoringsmidler (EFT nr. L 347 af 17.12.1973,
s. 51), som zndret ved:

382 L 0242: RAdets direktiv 82/2421EOF af 3 1. marts 1982 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om kontrolmetoderne for nonionske overfladeaktive stoffers
biologiske nedbrydelighed og om 2ndring af direktiv 73/404/EOF (EFT nr. L 109 af
22.4.1982, s. 1)

386 L 0094: RAdets direktiv 86/94/EOF af 10. marts 1986 (EFT nr. L 80 af 25.3.1986,
s. 51).
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3. 373 L 0405: RAdets direkltiv 73/4051EOF af 22. november 1973 om harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om kontrolmetoderne for anionaktive stoffers biologiske
nedbrydningsevne (EFT nr. L 347 af 17.12.1973, s. 53), som mndret ved:

- 382 L 0243: RAdets direktiv 82/243/EOF af 31. marts 1982 (EFT nr. L 109 af 22.4.1982,
s. 18).

4. 376 L 0769: Radets direktiv 76/769/E0F af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrmnsning af
markedsforing og anvendelse af visse farlige stoffer og prmparater (EFT nr. L 262 af
27.9.1976, s. 201), som wndret ved:

- 379 L 0663: RAdets direktiv 79/663/EOF af 24. juli 1979 om zndring af bilaget til direktiv
76/769/EOF (EFT nr. L 197 af 3.8.1979, s. 37)

- 382 L 0806: RAdets direktiv 82/806/EOF af 22. november 1982 (EFT nr. L 339 af
1.12.1982, s. 55)

- 382 L 0828: RAdets direktiv 82/828/EOF af 3. december 1982 (EFT nr. L 350 af
10. 12.1982, s. 34)

- 383 L 0264: RAdets directiv 83/2641EOF af 16. maj 1983 (EFT nr. L 147 af 6.6.1983,
s. 9)

- 383 L 0478: RAdets direktiv 83/478/EOF af 19. september 1983 EF nr. L 263 af
24.9.1983, s. 33)

- 385 L 0467: RAdets direktiv 85/467/EOF af 1. oktober 1985 (EFT nr. L 269 af 11.10.1985,
s. 56)

- 385 L 0610: RAdets direktiv 85/610/EOF af 20. december 1985 (EFT nr. L 375 af
31.12.1985, s. 1)

- 389 L 0677: Ridets direktiv 89/6771EOF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af
30.12.1989, s. 19)

- 389 L 0678: RAdets direktiv 89/678/E0F af 21. december 1989 (EFT Dr. L 398 af
30.12.1989, s. 24)

- 391 L 0173: Ridets direktiv 91/173/EOF af 21. marts 1991 (EFT Dr. L 85 af 5.4.1991,
s. 34)

- 391 L 0338: Rhdets direktiv 91/338/EOF af 18. juni 1991 (EFT Dr. L 186 af 12.7.1991,
s. 59)

- 391 L 0339: Ridets direktiv 91/339/EOF af 18. juni 1991 (EFT nr. L 186 af 12.7.1991,
s. 64)
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EFTA-staterne er berettiget til at begrmnse adgangen til deres markeder i henhold til deres
nationale lovbestemnelser, som ved ikrafttracdelsen af aftalen gmlder for:

- chlorerede organiske oplosningsmidler;
- asbestfibre;
- kviksolvforbindelser;
- arsenforbindelser;
- organiske stannicforbindelser;
- pentachlorphenol;
- cadmium;
- batterier.

De kontraherende parter tager sammen situationen op til fornyet overvejelse i 1995.

5. 378 L 0631: RAdets direktiv 78/63 1/EOF af 26. juni 1978 om tilnaermelse af medlemsstatemes
lovgivning vedrrende kiassificering, emballering og etikettering af farlige prmparater
(pesticider) (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 13), som ,ndret ved:

- 381 L 0187: RAdets direktiv 81/187/EOF af 26. marts 1981 (EFT nr. L 88 af 2.4.1981,
s. 29)

- 384 L 0291: Kommissionens direktiv 84/291/EOF af 18. april 1984 (EFT nr. L 144 af
30.5.1984, s. 1)

EFTA-staterne er berettiget til at begrmnse adgangen til deres markeder i henhold til deres
nationale lovbestemmelser, som gw.Ider ved ikrafttrwdelsen af aftalen. Nye EF-regler behandles
efter procedurerne i artikel 97-104 i aftalen.

6. 379 L 0117: RAdets direktiv 79/117/EOF af 21. december 1978 om forbud mod markedsforing
og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer (EFT nr. L 33
af 8.2.1979, s. 36), som Endret ved:

- 383 L 0131: Kommissionens direktiv 83/131/EOF af 14. marts 1983 (EFT nr. L 91 af
9.4.1983, s. 35)

- 385 L 0298: Kommissionens direktiv 85/298/EOF af 22. maj 1985 (EFT nr. L 154 af
13.6.1985, s. 48)

- 386 L 0214: RAdets direktiv 86/2141EOF af 26. maj 1986 (EFT nr. L 152 af 6.6.1986,
s. 45)

- 386 L 0355: RAdets direktiv 86/355/E0F af 21. juli 1986 (EFT ar. L 212 af 2.8.1986,
s. 33)

- 387 L 0181: Ridets direktiv 87/181/E0F af 9. marts 1987 (EFT nr. L 71 af 14.3.1987,
s. 33)

- 387 L 0477: Kommissionens direktiv 87/477/EOF af 9. september 1987 (EFT hr. L 273
af 26.9.1987, s. 40)

- 389 L 0365: RAdets direktiv 89/3651E0F af 30. maj 1989 (EFT hr. L 159 af 10.6.1989,
s. 58)
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- 390 L 0533: Rldets direktiv 90/533/EOF af 15. oktober 1990 (EFT nr. L 296 af
27.10.1990, s. 63)

- 391 L 0188: Kommissionens direktiv 91/1881E0F af 19. marts 1991 (EFT nr. L 92 af
13.4.1991, s. 42).

EFTA-staterne er berettiget til at begrmnse adgangen til deres markeder i henhold til deres
nationale Iovbestemmelser, som gxlder ved ikrafttrmdelsen af denne aftale. Nye EF-regler be-
handles efter procedurerne i artikel 97-104 i aftalen.

7. 382 L 0242: RAdets direktiv 82/2421E0F af 31. marts 1982 om indbyrdes tiln rmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om kontrolmetoderne for nonionske overfladeaktive stoffers
biologiske nedbrydelighed og om wndring af direktiv 73/404/E0F (EFT nr. L 109 af
22.4.1982, s. 1).

8. 387 L 0018: RAdets direktiv 87/18/EOF af 18. december 1986 om indbyrdes tilnarmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om anvendelsen af principper for god laboratoriepraksis og om
kontrol med deres anvendelse ved forsog med kemiske stoffer (EFT nr. L 15 af 17.1.1987,
s. 29).

9. 388 L 0320: RAdets direktiv 88/320/EOF af 9. juni 1988 om inspektion og verifikation af god
laboratoriepraksis (GLP) (EFT nr. L 145 af 11.6.1988, s. 35), som mndret ved:

- 390 L 0018: Kommissionens direktiv 90/18/EOF af 18. december 1989 (EFT nr. L II af
13.1.1990, s. 37).

10. 388 L 0379: RAdets direktiv 88/379/E0F af 7. juni 1988 om indbyrdes tiln~rmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og
etikettering af farlige prmparater EFT nr. L 187 af 16.7.1988, s. 14), som wndret ved:

- 389 L 0178: Kommissionens direktiv 89/178/EOF af 22. februar 1989 (EFT ar. L 64 af
8.3.1989, s. 18)

- 390 L 0035: Kommissionens direktiv 90/35/E0F af 19. december 1989 (EFT hr. L 19 af
24.1.1990, s. 14)

- 390 L 0492: Kommissionens direktiv 90/492/E0F af 5. september 1990 (EFT hr. L 275
af 5.10.1990, s. 35)

- 391 L 0155: Kommissionens direktiv 91/155/E0F af 5. marts 1991 (EFT hr. L 76 af
22.3.1991, s. 35).

De kontraherende parter er enige om, at EF-retsakterne om farlige stoffer og prxparater ska]
gzlde senest fra 1. januar 1995. Finland efterkommer ovenstAende retsakters bestemmelser fra
ikrafttr delsen af syvende wndring af direktiv 67/548/E0F. Der skal i lobet af 1994 foretages
en nyvurdering af situationen som et led i det samarbejde, der indledes efter undertegnelsen af
aftalen med henblik pA at lose problemer, der endnu bestAr, herunder pA omrider, som ikke
omfattes af EF-lovgivningen. PAberlber en EFTA-stat sig, at den bor undtages fra EF's retsak-
ter vedrorende klassificering og etikettering, gwlder disse retsakter ikke for den pAgwldende
part, medmindre der i Det Blandede EOS-Udvalg findes en anden losning.
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Hvad anghr udvekslingen af information, gwIder folgende:

i) De EFTA-stater, sor overholder gwldende fllesskabsret om farlige stoffer og
prwparater, skal pA samme mAde, som det krmves inden for EF, godtgore:
- at kun de EFTA-stater, sor overholder den relevante EF-ret, deltager i udvekslingen

af sAdan information, som i EF er underlagt industrielle og kommercielle fortrolig-
hedshensyn i henhold til direktivet;

- at fortroligheden fra EFTA-staternes side sikres i samme omfang, som det sker inden
for EF.

ii) Alle EFTA-stater deltager i udvekslingen af information vedrorende alle andre omrAder
som omhandlet i direktivet.

11. 391 L 0157: RAdets direktiv 91/157/E0F af 18. marts 1991 om batterier og akkumulatorer,
der indeholder farlige stoffer (EFT nr. L 78 af 26.3.1991, s. 38).

EFTA-staterne er berettigede til at begrwnse adgangen til deres markeder i henhold til deres
nationale lovbestemmelser, som gwlder for batterier ved ikrafttrazdelsen af aftalen. De kontra-
herende parter tager samnen situationen op til fornyet overvejelse i 1995.

12. 391 R 0594: RAdets forordning (E0F) nr. 594/91 af 4. marts 1991 om staffer, der nedbryder
ozonlaget (EFT nr. L 67 af 14.3.1991, s. 1).

EFTA-staterne er berettigede til at anvende deres nationale lovbestemmelser, sor gmlder ved
ikrafttradelsen af aftalen. De kontraherende parter fastlxgger praktiske samarbejdsmetoder. De
tager sammen situationen op til fornyet overvejelse i 1995.

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

13. 389 X 0542: Kommissionens henstilling 89/5421EOF af 13. september 1989 om mzrkning af
vaske- og rengoringsmidler (EFT nr. L 291 af 10. 10. 1989, s. 55).

14. C/79/82/s. 3: Meddelelse vedrorende Kommissionens beslutning 81/4371EOF af 11. maj 1981
om fastl-ggelse af kriterierne for medlemsstaternes meddelelse til Kommissionen af oplysninger
vedrorende fortegnelsen over kemiske stoffer (EFT nr. C 79 af 31.3.1982, s. 3).

15. C/146/90/s. 4: Offentliggorelse af EINECS-fortegnelse (EFT hr. C 146 af 15.6.1990, s. 4).

XVI. KOSMETISKE MIDLER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 376 L 0768: RAdets direktiv 76/768/EOF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnzrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 169), som
wndret ved:

- 379 L 0661: Ridets direktiv 79/6611E0F af 24. juli 1979 (EFT nr. L 192 af 31.7.1979,
s. 35)
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1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltraedelse (EFT hr. L 291 af 19.11.1979, s. 108)

382 L 0147: Kommissionens direktiv 82/147/EOF af 11. februar 1982 (EFT hr. L 63 af

6.3.1982, s. 26)

382 L 0368: RAdets direktiv 82/368/EOF af 17. maj 1982 (EFT or. L 167 af 15.6.1982, s. 1)

383 L 0191: Kommissionens andet direktiv 83/191/EOF af 30. marts 1983 (EFT hr. L 109
af 26.4.1983, s. 25)

383 L 0341: Kommissionens tredje direktiv 83/341/EOF af 29. juni 1983 (EFT hr. L 188 af
13.7.1983, s. 15)

383 L 0496: Kommissionens fierde direktiv 83/496/EOF af 22. september 1983 (EFT nr.
L 275 af 8.10.1983, s. 20)

383 L 0574: Ridets direktiv 83/574/EOF af 26. oktober 1983 (EFT nr. L 332 af 28.11.1983,
s. 38)

384 L 0415: Kommissionens femte direktiv 84/415/EOF af 18. juli 1984 (EFT nr. L 228 af
25.8.1984, s. 31), berigtiget ved EFT or. L 255 af 25.9.1984, s. 28

385 L 0391: Kommissionens sjette direktiv 85/391/EOF af 16. juli 1985 (EF nr. L 224 af
22.8.1985, s. 40)

1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrzadelse (EFT or. L 302 af 15.11.1985, s. 218).

386 L 0179: Kommissionens syvende direktiv 86/179/EOF af 28. februar 1986 (EFT nr.
L 138 af 24.5.1986, s. 40)

- 386 L 0199: Kommissionens ottende direktiv 86/1991EOF af 26. marts 1986 (EFT nr. L 149
af 3.6.1986, s. 38)

- 387 L 0137: Kommissionens niende direktiv 87/1371EOF af 2. februar 1987 (EFT or. L 56
af 26.2.1987, s. 20)

388 L 0233: Kommissionens tiende direktiv 88/233/EOF af 2. marts 1988 (EFT nr. L 105
af 26.4.1988, s. 11)

388 L 0667: RAdets direktiv 88/667fE0F af 21. december 1988 (EFT hr. L 382 af
31.12.1988, s. 46)

389 L 0174: Kommissionens ellevte direktiv 891174/EF af 21. februar 1989 (EFT nr. L 64
af 8.3.1989, s. 10), berigtiget ved EFT nr. L 199 af 13.7.1989, s. 23

389 L 0679: RAdets direktiv 89/679/EOF af 21. december 1989 (EFT hr. L 398 af
30.12.1989, s. 25)

390 L 0121: Kommissionens tolvte direktiv 90/1211EOF af 20. februar 1990 (EFT nr. L 71
af 17.3. 1990, s. 40)
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- 391 L 0184: Kommissionens trettende direktiv 91/1841EF af 12. marts 1991 (EFT nr. L 91
af 12.4.1991, s. 59).

2. 380 L 1335: Kommissionens forste direktiv 8011335/EOF af 22. december 1980 om indbyrdes
tilnermelse af medlemsstaternes lovgivning om analysemetoderne for kontrol af kosmetiske
midlers sammensatning (EFT nr. L 383 af 31.12.1980, s. 27), som Wndret ved:

- 387 L 0143: Kommissionens direktiv 87/143/EOF af 10. februar 1987 (EFT nr. L 57 af
27.2.1987, s. 56).

3. 382 L 0434: Kommissionens andet direktiv 82/434/EOF af 14. maj 1982 om indbyrdes
tilnwrmelse af medlemsstaternes lovgivning om analysemetoderne for kontrol af kosmetiske
midlers sammenstning (EFT nr. L 185 af 30.6.1982, s. 1), som wndret ved:

- 390 L 0207: Kommissionens direktiv 90/207/EOF af 4. april 1990 (EFT nr. L 108 af
28.4.1990, s. 92).

4. 383 L 0514: Kommissionens tredje direktiv 83/514/EOF af 27. september 1983 om indbyrdes
tilnwrmelse af medlemsstaternes lovgivning om analysemetoderne for kontrol af kosmetiske
midlers sammensa:tning (EFT hr. L 291 af 24.10.1983, s. 9).

5. 385 L 0490: Kommissionens fierde direktiv 85/490/EOF af 11. oktober 1985 om indbyrdes
tilnxrmelse af medlemsstaternes lovgivning om analysenetoderne for kontrol af kosmetiske
midlers sammensmtning (EFT nr. L 295 af 7.1 1.1985, s. 30).

XVII. MIIJOBESKYTELSE

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 375 L 0716: Rhdets direktiv 75/716/EOF af 24. november 1975 om tilnwrmelse af
medlemsstaternes lovgivninger om svovlindholdet i visse flydende br~endselsstoffer (EFT hr.
L 307 af 27.11.1975, s. 22), som xndret ved:

- 387 L 0219: Rtdets direktiv 87/219/E0F af 30. marts 1987 (EFT nr. L 91 af 3.4.1987,
s. 19).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 1, stk. 1, litra a), svarer FTT 27.10 C I til HS ex 2710.

2. 380 L 0051: Ridets direktiv 80/51/EOF af 20. december 1979 om begr-nsning af stoj fra
subsoniske luftfartojer (EFT nr. L 18 af 24.1.1980, s. 26), som andret ved:

- 383 L 0206: Rtdets direktiv 83/206/EOF af 21. april 1983 (EFT nr. L 117 af 4.5.1983,
s. 15).
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3. 385 L 0210: Ridets direktiv 85/210/E0F af 20. marts 1985 om tilnzmmelse af medlemsstaternes
Iovgivning om blyindholdet i benzin (EFT nr. L 96 af 3.4.1985, s. 25), som xndret ved:

- 385 L 0581: Ridets direktiv 85/581/E0F af 20. december 1985 (EFT Dr. L 372 af
31.12.1985, s. 37)

- 387 L 0416: RAdets direktiv 87/416/E0F af 21. juli 1987 (EFT Dr. L 225 af 13.8.1987,
s. 33).

4. 385 L 0339: Rhdets direktiv 85/339/EOF af 27. juni 1985 om emballager til flydende
levnedsmidler (EFT rr. L 176 af 6.7.1985, s. 18).

5. 389 L 0629: Ridets direktiv 89/629/EOF af 4. december 1989 om begrmnsning af stojemissionen
fra civile subsoniske jetfly (EFT nr. L 363 af 13.12.1989, s. 27).

XVIII. INFORMATIONSTEKNOLOGI, TELEKOMMUNIKATION
OG DATABEHANDLING

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 386 L 0529: Rtdets direktiv 86/529/E0-F af 3. november 1986 om anvendelse af de fm1les
tekniske specifikationer i familien a! MAC/pakke-standarder ved direkte tv-transmission via
satellit (EFT ar. L 311 af 6.11.1986, s. 28).

2. 387 D 0095: RAdets beslutning 87/95/E0F af 22. december 1986 om standardisering inden for
informationsteknologi og telekommunikation (EFT Dr. L 36 af 7.2.1987, s. 31).

Beslutningens bestemnelser gwIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Ved "europmisk standard", omhandlet i beslutningens artikel 1, stk. 7, forstAs en standard, der
er vedtaget som enegyldig af ETSI, CEN/CENELEC, CEPT og andre organer, som de
kontraherende parter trzffer aftale om. Ved "europxisk prmstandard", omhandlet i beslutningens
artikel 1, stk. 8, forstAs en standard, der af ferno vnte organer er godkendt som ligestillet med
andre standarder.

3. 389 D 0337: RAdet afgorelse 89/337/EOF af 27. april 1989 om hojoplosnings-tv (EFT nr. L 142
af 25.5.1989, s. 1).

4. 391 L 0263: RAdets direktiv 91/263/EOF af 29. april 1991 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om teleterminaludstyr saint gensidig anerkendelse af udstyrets
overensstemmelse (EFT nr. L 128 af 23.5.1991, s. 1).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

5. 384 X 0549: RAdets henstilling 84/549/E0F af 12. november 1984 med henblik pA
gennemforelse af harmonisering pA telekommunikationsomrAdet (EFT Dr. L 298 af 16.11.1984,
s. 49).
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6. 389 Y 0511(01): RAdets resolution 89/C 511/01 af 27. april 1989 om standardisering inden for
informationsteknologi og telekommunikation (EFT nr. C 117 af 11.5.1989, s. 1).

XIX. GENERELLE TILPASNINGER
I FORBINDELSE MED TEKNISKE HANDELSHINDRINGER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 383 L 0189: Ridets direktiv 83/189/EOF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med
hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT nr. L 109 af 26.4.1983, s. 8), som wndret
ved:

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrtdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltratdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 214)

- 388 L 0182: Ridets direktiv 88/182/EOF af 22. marts 1988 (EFT nr. L 81 af 26.3.1988,

s. 75).

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 1, stk. 7, erstattes af folgende:

"7. "produkt", alle produkter, der fremstilles industrielt, og alle landbrugsprodukter,
herunder ogsA fiskeriprodukter".

b) Folgende tilfojes i artikel 8, stk. 1, forste afsnit:

"Der fremsendes en komplet udgave af udkastet pA originalsproget samt en komplet
overscttelse til et af de officielle EF-sprog".

c) Folgende tilfojes i artikel 8, stk. 1, andet afsnit:

"Der kan, dels fra Faillesskabet, dels fra EFTA-Tilsynsmyndigheden eller EFTA-staterne
gennem EFTA-Tilsynsmyndigheden, anmodes om yderligere information vedrorende et
udkast til teknisk forskrift, som der er givet meddelelse om".

d) Folgende fojes til artikel 8, stk. 2:

"EFTA-statemes bemwrkninger forelegges af EFTA-Tilsynsmyndigheden for EF-
Kommissionen i form af en fxlles meddelelse, og Kommissionen forelmgger FTllesskabets
bemwrkninger for EFTA-Tilsynsmyndigheden. De kontraherende parter underretter
hinanden pA tilsvarende vis, sffremt der anmodes om en frist pA seks mAneder i henhold
til de nationale ordninger".

e) Artikel 8, stk. 4, forste afsnit, erstattes af folgende:

"De oplysninger, der indgives i henhold til denne artikel, er fortrolige, hvis der anmodes
derom".
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f) Artikel 9 erstattes af folgende:

De kompetente myndigheder i EF-medlemsstaterne og EFTA-staterne udsmtter vedtagelsen
af udkast til tekniske forskrifter, der er givet meddelelse om, tre m~neder regnet fra den
dag, hvor udkastet til den tekniske forskrift modtages:

- af EF-Kommissionen, hvor det drejer sig om udkast, som indgives af EF's
medlemsstater,

- af EFTA-Tilsynsmyndigheden, hvor det drejer sig om udkast, som indgives af
EFTA-stater.

Denne frist pA tre mAneder gnlder dog ikke i tidfmlde, hvor de kompetente myndigheder
af presserende grunde, der vedrorer beskyttelsen af menneskers, dyrs og planters sundhed
og sikkerhed, er nodt til i lobet af meget kort tid at udarbejde tekniske forskrifter og straks
vedtage og stette dem i kraft, uden at der er mulighed for samrid. Den kompetente
myndighed angiver Arsagerne til, at de pigmldende foranstaltninger straks mA tra-f-
fes. Disse oplysninger skal vacre detaljerede og utvetydige og skal navnlig godtgore, at de
pAgeldende myndigheder stAr over for en uforudset og alvorlig trussel, saint at det er
afgorende nodvendigt straks at treffe modforanstalminger."

g) Folgende fojes til liste nr. I i bilaget:

"ON (Ostrig)
Osterreichisches Normungsinstitut
Heinestrasse 38
A - 1020 Wien

OVE (Ostrig)
Osterreichischer Verband fir Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A - 1010 Wien

SFS (Finland)
Suomen StandardisoimisIiitto SFS r.y.
PL 205
SF - 00121 Helsinki

SESKO (Finland)
Suomen Sdhk6teknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.
Sdrkiniementie 3
SF - 00210 Helsinki

STRI (Island)
Stalari islands
Keldnaholti
IS - 112 Reykjavfk

SNV (Liechtenstein)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Zirich
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NSF (Norge)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N - 0306 Oslo 3

NEK (Norge)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skoyen
N - 0212 Oslo 2

SIS (Sverige)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S - 103 66 Stockholm

SEK (Sverige)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S - 164 28 Kista

SNV (Schweiz)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Zfirich

CES (Schweiz)
Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee
Postfach
CH - 8034 Zurich".

h) Med henblik pA anvendelse af direktivet skal folgende oplysninger videregives elektronisk:

1) Notifikationsskemaer. Disse kan fremsendes for eller samtidig med den komplette
tekst.

2) Bekrmftelse af modtagelsen af udkastet, med angivelse af bl.a. den dato, hvor fristen
udlober i henhold til reglerne i det gwldende system.

3) Meddelelser, som nodvendiggor yderligere oplysninger.
4) Svar pA anmodninger om yderligere oplysninger.

5) Bemxrkninger.
6) Anmodninger om ad-hoc moder.
7) Svar pA anmodninger om ad-hoc moder.
8) Anmodninger om en endelig tekst.
9) Meddelelse om, at der er blevet givet en frist pA seks mAneder.

Folgende oplysninger mA indtil videre videregives pr. brev:

10) Den komplette tekst til det udkast, der gives meddelelse om.
11) GrundIggende lovtekster eller administrative bestemmelser.
12) Den endelige tekst.

i) Administrative foranstalminger vedrorende meddelelserne skal aftales mellem de
kontraherende parter.
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2. 389 D 0045: RAdets besluming 89/45/EOF af 21. december 1988 om et fmllesskabssystem for
hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder (EFT
nr. L 17 af 21.1.1989, s. 51), som mndret ved:

- 390 D 0352: RAdets beslutning 90/352/EOF af 29. juni 1990 (EFT nr. L 173 af 6.7.1990,
s. 49).

Direktivets bestemmelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:
Det af EFTA-staterne udpegede organ underretter straks EF-Kommissionen om, hvilke oplys-
ninger det videregiver til EFTAstaternes kompetente myndigheder. EF-Kommissionen underretter
straks den af EFTA-staterne udpegede organisation om, hvilke oplysninger den videregiver til
EF-medlemsstaters kompetente myndigheder.

3. 390 D 0683: Ridets afgorelse 90/683/EOF af 13. december 1990 om modulerne for de
forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering med henblik pi anvendelse i
direktiverne om teknisk harmonisering (EFT nr. L 380 af 21.12.1990, s. 13).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

4. C/136/85/s. 2: Konklusioner vedrorende standardisering, godkendt af RAdet den 16. juli 1984
(EFT nr. C 136 af 4.6.1985, s. 2).

5. 385 Y 0604(01): RAdets resolution 85/C 136/01 af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse
med teknisk harmonisering og standarder (EFT nr. C 136 af 4.6.1985, s. 1).

6. 385 Y 1001(01): Meddelelse fra Kommissionen om manglende overholdelse af visse
bestemmelser i Rhdets direktiv 83/189/EOF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med
hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT nr. C 245 af 1.10. 1986, s. 4).

7. C/67/89/s. 3: Meddelelse fra Kommissionen om offentliggorelse i De Europwiske Fxllesskabers
Tidende af titlerne pA udkast til tekniske forskrifter, som er notificeret af medlemsstaterne i
henhold til RAdets direktiv 83/189/E0F af 20. marts 1983, som xndret ved direktiv 88/1821EOF
af 22. marts 1988 (EFT nr. C 67 af 17.3.1989, s. 3).

8. 390 Y 0116(01): RAdets resolution af 21. december 1989 om en global metode for
overensstemmelsesvurdering (EFT nr. C 10 af 16.1.1990, s. 1).

9. 590 DC 0456: Kommissionens gronbog om udviklingen af europaisk standardisering: aktion for
hurtigere teknologisk integration i Europa (KOM(90) 456).

XX. VARERS FRIE BEVAEGELIGHED - GENERELLE BETRAGTNINGER

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER TAGER TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

1. 380 Y 1003(01): Meddelelse fra Kommissionen angAende konsekvenserne af Domstolens doam
i sagen 120/78 af 20. februar 1979 ("Cassis de Dijon") (EF nr. C 256 af 3.10.1980, s. 2).
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2. 585 PC 0310: Gennemforelse af det interne marked: Hvidbog fra Kommissionen til Det
Europmiske Rid (Milano, den 28,29. juni 1985) (KOM(85) 310 endelig udg.).

XXI. BYGGEVARER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 389 L 0106: R~dets direktiv 89/106/EOF af 21. december 1988 om indbyrdes tiln-rmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (EFT nr. L 40 af
11.2.1989, s. 12).

Hvad ang r EFTA-staternes deltagelse i arbejdet i Den Europwiske Organisation for Teknisk
Godkendelse, omhandlet i direktivets bilag I1, finder aftalens artikel 100 anvendelse.

XXII. PERSONLIGE VAERNEMIDLER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 389 L 0686: Ridets direktiv 89/686/EOF af 21. december 1989 om indbyrdes tiln-rmelse af
medlemsstaternes lovgivninger om personlige vmrnemidler (EFT nr. L 399 af 30.12.1989,
s. 18).

XXIII. LEGETOJ

OMHANDLEDE RETSAKTER

I. 388 L 0378: RAdets direktiv 88/378/EOF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnermelse af

medlemsstatemes lovgivning om sikkerhedskrav til legetoj (EFT nr. L 187 af 16.7.1988, s. 1).

Norge efterkommer direktivets bestenmelser senest den 1. januar 1995.

Aftalens bestemmelser om klassificering og etikettering saint om begrxnsninger for
markedsforing og anvendelse af farlige stoffer og pr~parater finder tillige anvendelse pi
bestemmelserne i bilag H til direktivet, del 2, punkt 3.
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XXIV. MASKINER

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 389 L 0392: RAdets direktiv 89/392/EOF af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes Ibvgivning om maskiner (EFT nr. L 183 af 29.6.1989, s. 9), som -ndret ved:

- 391 L 0368: Rhdets direktiv 91/368/EOF af 20. juni 1991 (EFT nr. L 198 af 22.7.1991,
s. 16)

Sverige efterkommer direktivets bestemmelser senest den 1. januar 1994.

XXV. TOBAK

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 389 L 0622: RAdets direktiv 89/622/EOF af 13. november 1989 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om markning af tobaksvarer (EFT nr.
L 359 af 8.12.1989, s. 1).

2. 390 L 0239: RAdets direktiv 90/239/EOF af 17. maj 1990 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes love og administrative besternmelser om maksimalt tilladt tjXreindhold i
cigaretter (EFT nr. L 137 af 30.5.1990, s. 36).

XXVI. ENERGI

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 385 L 0536: RAdets direktiv 85/5361EOF af 5. december 1985 om rAoliebesparelse ved
anvendelse af erstatningsbrmndstofkomponenter i benzin (EFT nr. L 334 af 12.12.1985, s. 20)1)

1) Kun anfort til underretning; om anvendelsen henvises til bilag IV vedrorende energi.

AII/EEE/dk 94
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XXVU SPIRITUS

De kontraherende parter tillader indforsel og markedsforing af spiritus, der er i overensstemmelse
med EF-retsforskrifterne som anfort i dette kapitel. EFTA-staterne kan til alle andre formAl fortsat
anvende deres nationale bestemmelser.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 389 R 1576: RAdets forordning (EOF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlxggelse af
almindelige regler for definition, betegnelse og presentation af spiritus (EFT hr. L 160 af
12.06.1989, s. 1)

Forordningens bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Bestemmelserne i denne forordning berorer ikke EFTA-staternes ret til uden
forskelsbehandling at forbyde handel pA deres hjemmemarkeder med spiritus til konsum med
et alkoholindhold pA over 60% vol.

b) I artikel 1, stk. 2, svarer henvisningerne til KN-kode 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 og
2207 til HS-kode 2203, 2204, 2205, 2206 og 2207.

c) Med hensyn til definition af frugtspiritus i artikel 1, stk. 4, litra I), nr. 1, gmider for Ostrig,
at tils ming af landbrugsethanol kan ske i ethvert led i fremstillingsprocessen, forudsat at
mindst 33% af den i fwrdigvaren indeholdte alkohol kommer a! den frugt, som har givet
den navn.

d) Med hensyn til artikel 1, stk. 4, litra q), kan Finland, Island, Norge og Sverige forbyde
markedsforing af vodka fremstillet a! andre rAvarer end korn eller kartofler.

e) Ved anvendelse af artikel 6, stk. 1, kan folgende angivelser fojes til salgsbetegnelsen:

Udtrykkene "Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch" og "Svensk
Punsch/Swedish punch" kan anvendes for spiritus af sukkerrorsdestillat som rAvare. Pro-
duk-tet kan blandes med landbrugsethanol og sodes. Som aromastof kan tilswttes vin eller
saft eller naturligt aromastof af citrus og andre frugter eller bar.

Udtrykket "Sprittgl6gg" kan anvendes for spiritus fremstillet ved aromatisering af
landbrugsethanol med naturlige ekstrakter af nellike eller en anden plante, der indeholder
den samme aromatiske hovedbestanddel, efter en af folgende metoder:

= udblodning og/eller destillation,
= gendestillation af alkohol under samtidig anvendelse af knopper eller andre dele af

ovennzvnte planter,
= tilstning af naturlige destillerede ekstrakter af nellikeplanter,
= kombineret anvendelse af disse tre metoder.

Andre naturlige vegetabilske ekstrakter eller krydderfro kan anvendes derudover, men
nellikesmagen skal vwre fremherskende.

- Betegnelsen "Jigertee" kan benyttes for en likor med oprindelse i Ostrig, der inden
indtagelsen normalt spades op med varmt vand eller te. Denne likor fremstilles af land-
brugsethanol, essens af en spiritus eller te, hvortil der er tilsat forskellige naturlige
aromastoffer. Minimumsindholdet af alkohol er 22,5% vol. Minimumsindholdet af
sukker er 100 g pr. liter udtrykt i invertsukker.
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Denne likr kan ogsA betegnes som "Jagertee" eller "Jagatee".

f) I artikel 3, stk. 2, forstAs "denne forordning" som "EOS-aftalen".

g) Artikel 7, stk. 6 og 7, artikel 10, stk. 2, saint artikel 11 og 12 finder ikke anvendelse.

h) Bilag II suppleres med folgende:

5. Brandy Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dirnstein

6. Braendevin at" presserester
af druer

7. Frugtbrwndevin

Balzner Marc
Baselbieter Marc
Benderer Marc
Eschner Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d'Auvernier
Marc de D61e du Valais
Schaaner Marc
Triesner Marc
Vaduzer Marc

Aargauer Bure Kirsch
Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser
Baselbieterkirsch
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Birnenbrand
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bdrudges de Cornaux
Emmentaler Kirsch
Frei mter Theilersbirnenbranntwein
Freidhter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Kirsch de ia Bdroche
Luzerner Birnentr~sch
Luzerner Kirsch
Luzerner Theilersbirnenbranntwein
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle du Valais
Rigi Kirsch
Seelinder Pflimliwasser
Urschwyzerkirsch
Wachauer Marillenbrand
William du Valais/Walliser Williams
Zuger Kirsch
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9. Ensianbrzndevin Gentiane du Jura

11. Spiritus med enebmrsmag Geni~vre du Jura

12. Spiritus med kommensmag fslenskt Brennivfn/Icelandic Aquavit
Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian
Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aqua-
vit

14. Likor Bernbieter Griottes Liqueur
Bembieter Kirschen Liqueur
Gendpi du Valais
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Jagasaft
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlik6r

15. Spiritus Bernbieter Cheny Brandy Liqueur
Bernbieter Kriuterbitter
Eau-de-vie d'herbes du Jura
Gotthard Kriuterbranntwein
Luzerner Chriiter (KrAuterbranntwein)
Suomalainen punssi/FinskPunsch/Finnish punch
Svensk Punsch/Swedish punch
Vieille lie du Mandement
Walliser Chriiter (Krduterbranntwein)

De i punkt 6 omhandlede geografiske betegnel-
ser vedrorer produkter, som ikke er def'meret i
forordningen. De mA derfor suppleres med
salgsbetegnelsen "spiritus".

EFTA-stater, der fremstiller sAdan spiritus, skal
underrette de ovrige kontraherende parter om de
nationale defmitioner af disse produkter.

16. Vodka fslenskt Vodka/lcelandic Vodka
Norsk Vodka/Norwegian Vodka
Suomalainen VodkafFinsk Vodka/Vodka of
Finland
Svensk Vodka/Swedish Vodka
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2. 390 R 1014: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1014/90 af 24. april 1990 om gennem-
forelsesbestemnmelser for definition af, betegnelse for og prmsentation af spiritus (EFT nr. L 105
af 25.4.1990, s. 9), som andret ved:

- 391 R 1180: Kommissionens forordning (E0F) nr. 1180/91 af 6. maj 1991 (EFT nr. L 115
af 8.5.1991, s. 5)

- 391 R 1781: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1781/91 af 19. juni 1991 (EFT nr. L 160
af 25.6.1991, s. 6)

Forordningens bestemmelser gtlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Ved anvendelse af artikel 2 og 6 kan Finland, Island, Norge og Sverige anvende et maksimums-
methylalkoholindhold pi 1 200 g pr. hektoliter 100% vol. alkohol

3. 391 R 1601: RAdets forordning (EOF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for
definition, betegnelse og prmsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede
drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT nr. L 149 af 14.6.1991, s. 1)

Forordningens bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 2, stk. 2, suppleres med folgende litra d):

"d) Starkvinsgl6gg:

Aromatiseret vin, der er fremstillet af vin som omhandlet i stk. 1, litra a), hvis
karakteristiske smagssamniensmtning er frembragt ved anvendelse af nelliker, som
altid skal anvendes sammen med andre krydderurter; denne drikkevare kan sodes i
henhold til artikel 3, litra a)."

b) I artikel 2, stk. 3, litra f), indsmttes "eller vingl6gg" efter "Glihwein" i overskrift og tekst.

c) Artikel 8, stk. 7 og 8, artikel 9, stk. 2, saint artikel 10 og 11 finder ikke anvendelse.
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BILAG II

PRODUKTANSVAR

Liste som omhandlet i artikel 23(c)

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmllesskabets retsorden, sor f.eks.:

- prmambler,
- hvem EF-retsakter er rettet til,
- EF's omrAder og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder

eller borgere bar i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gweder protokol 1 om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

OMHANDLET RETSAKT

385 L 0374: Rtdets direktiv 85/3741E0F af 25. juli 1985 om tilnxrmelse af medlemsstaternes
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) For sl vidt ang r importorens ansvar sor omhandlet i artikel 3, stk. 2, gxlder folgende:

i) Uden at producentens ansvar derved indskrenkes, pAl1gges den, der med henblik pA
videresalg, udlejning, leasing eller enhver anden form for distribution sor led i sin erhvervs-
virksomhed indforer et produkt i EOS, samzne ansvar sor producenten.

ii) Det samme gxlder varer, som importeres fra en EFTA-stat til Fxllesskabet eller fra
Fellesskabet til en EFTA-stat eller fra en EFTA-stat til en anden EFTA-stat.

Fra den dato, hvor Lugano-konventionen af 16. september 1988 vedrorende jurisdiktion og
hAndhxivelse af domme i civil- og handelsretlige sager trader i kraft for en EF-stat eller en
EFTA-stat, gzelder litra a), nr. ii), forste punktum, ikke lxngere mellem de stater, som har
ratificeret konventionen, stfremt en national doam til fordel for den skadelidte som folge af
disse ratifikationer kan h.ndhzves mod producenten eller importm'en som omhandlet i
nr. (i).

iii) Schweiz og Liechtenstein kan i det indbyrdes forhold fravige reglerne om imporwransvar.
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b) Hvad angAr artikel 14, gmlder folgende:

Direktivet gzelder ikke personskade eller tingsskade, som skyldes nuldeare uheld, og som dzkkes
af en international konvention, der er ratificeret af EFTA-staterne og EF-staterne.

Endvidere gailder direktivet ikke for Schweiz og Liechtenstein, hvis disse landes nationale
retsregler yder en beskyttelse svarende til den, der ydes af internationale konventioner som
omhandlet i foregAende afsnit.
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BILAG IV

ENERGI

Liste som omhandlet i artikel 24

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Failesskabets retsorden, som f.eks:

- prmambler;
- hvem EF-retsakterne er rettet til;
- EF's omr/der og sprog;
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksom-

heder eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gTlder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 372 R 1056: Ridets forordning (EOF) nr. 1056/72 af 18. maj 1972 om indberetning til
Kommissionen om planlagte investeringer af interesse for Fallesskabet inden for jordolie-,
naturgas- og elektricitetssektorerne (EFT nr. L 120 af 25.5.1972, s. 7), som Wndret ved:

- 376 R 1215: Rtdets forordning (EOF) nr. 1215/76 af 4. maj 1976 om wndring af
forordning (EOF) nr. 1056/72 (EFT nr. L 140 af 28.5.1976, s. 1).

2. 375 L 0405: Ridets direktiv 75/405/EOF af 14. april 1975 om begrxnsning af anvendelsen af
mineralolieprodukter i kraftvmrker (EFT nr. L 178 af 9.7.1975, s. 26).

3. 376 L 0491: RAdets direktiv 76/491/E0F af 4. maj 1976 om en fxllesskabsprocedure for
information og konsultation vedrorende priser pA rAolie og mineralolieprodukter i Fxllesskabet
(EFT nr. L 140 af 28.5.1976, s. 4).

4. 378 L 0170: RAdets direktiv 78/170/E0F af 13. februar 1978 om ydelsen i varmeproducerende
anlag, der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede
eksisterende ikke-industrielle bygninger, samt om isolering af fordelingen af varme og varmt
brugsvand i ikke-industrielt nybyggeri (EFT nr. L 52 af 23.2.1978, s. 32), som andret ved:

- 382 L 0885: RAdets direktiv 82/885/EOF af 10. december 1982 (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 19).
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5. 379 R 1893: RAdets forordning (E0F) nr. 1893/79 af 28. august 1979 om indforelse af en
registrering i Fzllesskabet af indforsler af riolie og/eller mineralolieprodukter (EFT nr. L 220
af 30.8.1979, s. 1), som mndret ved:

- 388 R 4152: RAdets forordning (EOF) nr. 4152/88 af 21. december 1988 (EFT nr. L 367
af 31.12.1988, s. 7).

6. 385 L 0536: RAdets direktiv nr. 85/536/EOF af 5. december 1985 om rAoliebesparelse ved
anvendelse af erstatningsbrzndstof-komponenter i benzin (EFT nr. L 334 af 12.12.1985, s. 20),
som Tndret ved:

* 387 L 0441: Kommissionens direktiv 87/4411E0F af 29. juli 1987, om rholiebesparelse ved
anvendelse af erstatningsbrwndstofkomponenter i benzin (EFT nr. L 238 af 21.8.1987,
s. 40).

7. 390 L 0377: Rldets direktiv 90/377/E0F af 29. juni 1990 om en fmllesskabsprocedure med
hensyn til gennemsigtigheden af prisen pA gas og elektricitet til den endelige forbruger i
industrien (EFT nr. L 185 af 17.7.1990, s. 16). ')

8. 390 L 0547: RAdets direktiv 90/547/EOF af 29. oktober 1990 om transit af elektricitet gennem

de overordnede net (EFT nr. L 313 af 13.11.1990, s. 30).

Direktivets bestemnelser gTlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 3, stk. 4:

i) Hvor der er tale om samhandel mellem EF-medlemsstaterne, kan ethvert af de berorte
selskaber anmode om, at transitbetingelserne indbringes til ma:gling for et organ, der
nedszTttes og ledes af Kommissionen, og hvori de selskaber, der er ansvarlige for
Fmllesskabets overordnede net, er reprmsenteret;

ii) Hvor der er tale om samhandel mellem EFTA-medlemsstaterne, kan ethvert af de
berorte selskaber anmode or, at transitbetingelserne indbringes til mzgling for et
organ, der nedsattes og ledes af EFTA-Tilsynsmyndigheden, og hvori de selskaber,
der er ansvarlige for EFTA's overordnede net, er repriesenteret.

iii) Hvor der er tale om samhandel mellem EF-stater og EFTA-stater, kan ethvert af de
berorte selskaber anmode om, at transitbetingelserne indbringes til migling for Det
Blandede EOS-Udvalg.

b) Tillacg 1 indeholder en liste over selskaber og net af betydning for anvendelsen af dette
direktiv i EFTA-staterne.

1) Kun anfert til underreming: om anvendelsen henvises til bilag XXI vedrorende statistik.
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9. 391 L 0296: Rtdets direktiv 91/296/EOF af 31. maj 1991 om transit af naturgas gennem de
overordnede net (EFT nr. L 147 af 12.6.1991, s. 37).

Direktivets bestemmelser gatlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 3, stk. 4:

i) Hvor der er tale om samhandel mellem EF-medlemsstaterne, kan ethvert af de berorte
selskaber anmode om, at transitbetingelserne indbringes til maegling for et organ, der
nedsmttes og ledes af Kommissionen, og hvori de selskaber, der er ansvarlige for
Fellesskabets overordnede net, er reprmsenteret;

ii) Hvor der er tale om samhandel mellem EFTA-medlemsstaterne, kan ethvert af de
berorte selskaber anmode om, at transitbetingelserne indbringes til mtgling for et
organ, der nedsattes og ledes af EFTA-Tilsynsmyndigheden, og hvori de selskaber,
der er ansvarlige for EFTA's overordnede net, er reprsenteret.

iii) Hvor der er tale om handel mellem EF-stater og EFTA-stater, kan ethvert af de berorte
selskaber anmode or, at transitbetingelserne indbringes til maigling for Det Blandede
EOS-Udvag.

b) Tilleg 2 indeholder en liste over selskaber og net af betydning for anvendelsen af dette
direktiv i EFTA-staterne.
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TILI-EG 1

Liste over selskaber og net, som er omfattet af Ridets direktiv 90/547/EOF af 29. oktober 1990 om
transit af elektricitet gennem de overordnede net.

EFTA-stat Selskab

Imatran Voima Oy

Teollisuuden Voimansiirto Oy

Landsvirkjun

Liechtensteinische Kraftwerke

Stattnet SF

Aare-Tessin Aktiengesellschaft
fur ElektrizitAt
Bernische Kraftwerke AG
L'Energie Ouest-Suisse SA
Elektrizititgesellschaft Laufenburg
Nordostschweizerische Kraftwerke AG

Hojsp-ndingsnet

Hojspmndingsnet

Hejspmndingsnet

Sammenkoblingsnet

Hojspmndingsnet

Sammenkoblingsnet

Statens Vattenfallsverk

Osterreichische
Elektrizitltswirtschaft AG

Hojsptndingsnet

Hojspmndingsnet
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TILLFG 2

Liste over selskaber og hojtryksnaturgasnet, som er omfattet af RAdets direktiv 91/296/EOF af
31. maj 1990 om transit af naturgas gennem de overordnede net.

EFTA-stat Selskab Net

Finland Neste Oy Hojtryksnaturgasnet

Liechtenstein Liechtensteinische Gasversorgung Hojtryksnaturgasnet

Schweiz Swissgas AG Transitnet
Transitgas AG Transitnet

Sverige Swedegas AB Hojtryksnaturgasnet
Sydgas AB Hojtryksnaturgasnet

Ostrig OMV Aktiengesellschaft Hojtryksnaturgasnet
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BILAG V

ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED

Liste som onhandlet i artikel 28

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmllesskabets retsorden, som f.eks.:

- prmambler,
- hvem EF-retsakterne er rettet til,
- EF's omrAder og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomhe-

der eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gmider protokol 1 om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I dette bilag og uanset bestemmelserne i protokol 1 omfatter udtrykket "medlemsstat(er)" i de
omhandlede retsakter ud over dets betydning i de p~gaeldende EF-retsakter tillige Finland, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 364 L 0221: R~dets direktiv 64/221/E0F af 25. februar 1964 om samordning af de sa~rlige
foranstaltninger, som gmlder for udlzndinge med hensyn til rejse og ophold, og som er
begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed (EFT nr. 56 af 4.4.1964,
s. 850/64).

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 4, stk. 3, finder ikke anvendelse.

2. 368 R 1612: RAdets forordning (E0F) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie
bevegelighed inden for Fmllesskabet (EFT nr. L 257 af 19.10.1968, s. 2), som Tndret ved:
- 376 R 0312: R~dets forordning (EOF) nr. 312/76 af 9. februar 1976 (EFT nr. L 39 af

14.2.1976, s. 2).

Forordningens bestemmelser gailder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 15, stk. 2, finder ordene "atten m~neder fra denne forordnings ikrafttrazden" ikke
anvendelse.

b) Artikel 40 finder ikke anvendelse.

c) Artikel 41 finder ikke anvendelse.
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d) Artikel 42, stk. 1, finder ikke anvendelse.

e) I artikel 42, stk. 2, erstattes henvisningen til E0F-Traktatens artikel 51 red en henvisning
til artikel 29 i aftalen.

f) Artikel 48 finder ikke anvendelse.

3. 368 L 0360: Rldets direktiv 68/360/EOF af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner for
rejse og ophold inden for Fmllesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemed-
lemmer (EFT nr. L 257 af 19.10.1968, s. 13).

Direktivets bestemmelser gzlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 4, stk. 2, erstattes ordene "opholdstilladelse for statsborgere i en EOF-medlemsstat"
med "opholdstilladelse".

b) I artikel 4, stk. 3, erstattes ordene "opholdstilladelse for statsborgere i en EOF-medlemsstat"
med "opholdstilladelse".

c) Artikel 11 finder ikke anvendelse.

d) Artikel 13 finder ikke anvendelse.

e) I bilaget:

i) forste afsnit i erklwringen affattes s~ledes:

Denne tilladelse er udstedt i henhold til forordning (EOF) nr. 1612/68 af 15. okto-
ber 1968 og til de foranstaltninger, der er truffet til gennemforelse af direktiv
68/360/EOF som indfojet i EOS-aftalen."

ii) fodnoten affattes siledes:

"Alt efter udstedelsesland: belgisk(e), britisk(e), dansk(e), finsk(e), fransk(e), grmsk(e),
irsk(e), islandsk(e), italiensk(e), liechtensteinsk(e), luxembourgsk(e), nederlandsk(e),
norsk(e), portugisisk(e), schweizisk(e), spansk(e), svensk(e), tysk(e), ostrigsk(e)."

4. 370 R 1251: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1251/70 af 29. juni 1970 om arbejdstageres
ret til at blive boende pA en medlemsstats omride efter at have haft beskzftigelse ddr (EFT nr.
L 142 af 30.6.1970, s. 24).

Forordningens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 9 finder ikke anvendelse.

5. 372 L 0194: RAdets direktiv 72/194/EOF af 18. maj 1972 om udvidelse af anvendelsesomridet
for direktiv 64/221/EOF til ogsA at omfatte arbejdstagere, som kan udnytte retten til at blive
boende pA en medlemsstats omrAde efter at have haft beskmftigelse ddr (EFT nr. L 121 af
26.5.1972, s. 32).

6. 377 L 0486: Radets direktiv 77/4861EOF af 25. juli 1977 om skolegang for bert af migrantar-
bejdstagere (EFT nr. L 199 af 6.8.1977, s. 32).
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BILAG VI

SOCIAL SIKRING

Liste som omhandlet i artikel 29

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmilesskabets retsorden, som f.eks.:

- pr.ambler,
- hvem EF-retsakter er rettet til,
- EF's omrAder og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder

eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

galder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTTLPASNINGER

1. I dette bilag og uanset bestemmelserne i protokol I omfatter udtrykket "medlemsstat(er)" i de
omhandlede retsakter ud over dets betydning i de pAg~ldende EF-retsakter tillige Finland, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig.

11. NAr bestemmelserne i de i dette bilag omhandlede retsakter anvendes i forbindelse med aftalen,
pAtager Det Blandede EOS-Udvalg sig i henhold til aftalens del VII de rettigheder og
forpligtelser, der er tillagt henholdsvis Den Administrative Kommission for Vandrende
Arbejdstageres Sociale Sikring under EF-Kommissionen og Revisionsudvalget under Den
Administrative Kommission.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. RAdets forordning (EOF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikrings-
ordninger pA arbejdstagere, selvstmndige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der
flytter inden for Fallesskabet

som ajourfort ved:

- 383 R 2001: Rldets forordning (EOF) nr. 2001/83 af 2. juni 1983 (EFT nr. L 230 af
22.8.1983, s. 6)

og siden zndret ved:

- 385 R 1660: Ridets forordning (EOF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af
20.6.1985, s. 1)
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- 385 R 1661: Ridets forordning (EOF) nr. 1661/85 af 13. juni 1985 (EFT or. L 160 af
20.6.1985, s. 7)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltracdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse af De Europmiske Fllesskaber (EFT nr.
L 302 af 15.11.1985, s. 170)

- 386 R 3811: Rldets forordning (E0F) or. 3811/86 af 11. december 1986 (EFT or. L 355
af 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: Rldets forordning (E0F) nr. 1305/89 af 11. maj 1989 (EFT nr. L 131 af
13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: R~dets forordning (E0F) nr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT or. L 224 af
2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: R~dets forordning (E0F) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT or. L 331 af
16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: Rldets forordning (EOF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT nr. L 206 af

29.7.1991, s. 2)

Forordningens bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 1, litra j), tredje afsnit, finder ikke anvendelse.

b) Forordningens artikel 10, stk. 1, finder ikke anvendelse i schweizisk forbundslov om
ekstraydelser i forbindelse med alderdoms-, invalide- og efterladteforsikring for den 1. ja-
nuar 1996.

c) I artikel 88 erstattes "Traktatens artikel 106" med "artikel 41 i EOS-aftalen".

d) Artikel 94, stk. 9, finder ikke anvendelse.

e) Artikel 96 finder ikke anvendelse.

f) Artikel 100 finder ikke anvendelse.

g) I bilag I, or. I, tilfojes folgende:

'M. OSTRIG

Ingen.

N. FINLAND

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstzndig erhvervsdrivende i henhold til
lovgivningen om erhvervspensionsordninger, betragtes som henholdsvis arbejdstager
eller seivstandig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a),
or. ii).
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0. ISLAND

Enhver person, der er arbejdstager eller seivstzndig erhvervsdrivende i henhold til
bestemmelserne om arbejdsskadeforsikring i Iov om social sikring, betragtes som
henholdsvis arbejdstager eller selvstmndig erhvervsdrivende som omhandlet i
forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).

P. LIECHTENSTEIN

Ingen.

Q. NORGE

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstzndig erhvervsdrivende i henhold til den
nationale ov om social sikring, betragtes som henholdsvis arbejdstager eller
selvstmndig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).

R. SVERIGE

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstxndig erhvervsdrivende i henhold til
lovgivningen om arbejdsskadeforsikring, betragtes som henholdsvis arbejdstager eller
selvstwndig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).

S. SCHWEIZ

Ingen."

h) I bilag I, nr. II, tilfojes folgende:

"M. 0STRIG

Ingen.

N. FINLAND

Med henblik pA fastlmggelse af retten til naturalydelser i medfor af bestemmelserne i
forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket "familiemedlem" en zgtefmlle
eller et barn som defineret i loven om sygeforsikring.

0. ISLAND

Med henblik p fastlmggelse af retten til naturalydelser i medfor af bestemmelserne i
forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket "familiemedlem" en wgtefmlle
eller et barn under 25 Ar.

P. LIECHTENSTEIN

Med henblik pA fastlaggelse af retten til naturalydelser i medfor af bestemmelserne i
forordningens afsnit 11, kapitel 1, betyder udtrykket "familiemedlem" en agtefxlle
eller et barn under 25 Ar, som forsorges.
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Q. NORGE

Med henblik pA fastlzggelse af retten til naturalydelser i medfor af bestemmelserne i
forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket "familiemedlem" en zgteflile
eller et barn under 25 Ar.

R. SVERIGE

Med henblik pA fastizggelse af retten til naturalydelser i medfor af bestemxnelserne i
forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket "familiemedlem" en mgtefzlle
eller et barn under 18 Ar.

S. SCHWEIZ

"Familiemedlem" betyder et medlem af familien som defineret i Iovgivningen i den

kompetente stat. Med henblik pA fastlzggelse af retten til naturalydelser i medflr af

forordningens artikel 22, stk. 1, litra a), og artikel 31 betyder "familiemedlem" en
aegtefmlle eller et barn under 25 Ar, som forsorges."

i) I bilag I1, nr. I, tilfojes folgende:

"M. 0STRIG

Ingen.

N. FINLAND

Ingen.

0. ISLAND

Ingen.

P. LIECHTENSTEIN

Ingen.

Q. NORGE

Ingen.

R. SVERIGE

Ingen.

S. SCHWEIZ

Ingen."
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j) I bilag II, nr. II, tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

Den almindelige del af ydelsen i forbindelse med fodsel.

N. FINLAND

Moderskabspakken eller moderskabsydelse i form af et engangsbelob i medfor af Iov
om moderskabsydelser.

0. ISLAND

Ingen.

P. LIECHTENSTEIN

Ingen.

Q. NORGE

Ydelser i form af et engangsbelob, der udbetales ved fodsel i henhold til den nationale
Iov om social sikring.

R. SVERIGE

Ingen.

S. SCHWEIZ

Ydelser i forbindelse med fodsel i medfor af den relevante lovgivning om familieydel-
ser i kantonerne (Fribourg, Genbve, Jura, Luzern, Neuchitel, Schaffhausen, Schwyz,
Solothurn, Uri, Valais, Vaud)."

k) I bilag III, litra A), indsztes folgende:

"67. 0STRIG - BELGIEN

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 4. april 1977 for sA vidt angAr
personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt I i slutprotokollen til den nzvnte overenskomst for sA vidt angAr
personer, der er bosat i et tredjeland.

68. OSTRIG - DANMARK

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 16. juni 1987 for sA vidt angAr
personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt I slutprotokollen til den nzvnte overenskomst for sA vidt angAr personer,
der er bosat i et tredjeland.
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69. 0STRIG - TYSKLAND

a) Artikel 41 i overenskomst om social sikring af 22. december 1966, som Endret
ved tillmgsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969, nr. 2 af 29. marts 1974 og nr. 3
af 29. august 1980.

b) Punkt 3, litra c), punkt 3, litra d), punkt 17, punkt 20, litra a), og punkt 21 i
slutprotokollen til den nzvnte overenskomst.

c) Artikel 3 i den navnte overenskomst for sl vidt angAr personer, der er bosat i
et tredjeland.

d) Punkt 3, litra g), i slutprotokollen til den ntvnte overenskomst for sA vidt angAr
personer, der er bosat i et tredjeland.

e) Artikel 4, stk. 1, i overenskomsten for sA vidt angAr den tyske lovgivning,
hvorefter ulykker (og erhvervssygdomme), som indtraeffer uden for Forbunds-
republikken Tysklands omrAde, og perioder tilbagelagt uden for dette omrAde
ikke giver anledning til udbetaling af ydelser eller kun giver anledning til
udbetaling af ydelser pA visse betingelser, nAr de, der er berettiget til at modtage
disse ydelser, er bosat uden for Forbundsrepublikken Tyskiands omrAde, i
tilfwlde hvor:

i) ydelsen pA datoen for aftalens ikrafttraden allerede er blevet tilkendt eller vii
kunne tilkendes;

ii) den plgzldende person har bosat sig i 0strig for aftalens ikrafttrwden, og
udbetalingen af pensioner fra pensions- og ulykkesforsikring blev indledt
inden for et Ar efier aftalens ikrafttrmden.

f) Punkt 19, litra b), i slutprotokollen til den nwvnte overenskomst. Ved anvendelse
af nr. 3, litra c), i den nxvnte bestemmelse ml det belob, der tages i betragtning
af den kompetente institution, ikke overstige det belob, der skal udbetales i
forbindelse medde tilsvarende perioder, for hvilke der skal udbetales belob af
denne institution.

g) Artikel 2 i tillmgsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969 til den nmvnte overens-
komst.

h) Artikel 1, stk. 5, og artikel 8 i overenskomst om arbejdsloshedsforsikring af
19. juli 1978.

i) Punkt 10 i slutprotokollen til den naevnte overenskomst.

70. OSTRIG - SPANIEN

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 6. november 1981 for sA vidt angAr
personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nacvnte overenskomst for sA vidt angAr personer,
der er bosat i et tredjeland
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71. OSTRIG - FRANKRIG

Ingen.

72. OSTRIG - GRAEKENLAND

a) Artikel 4 i overenskomsten om social sikring af 14. december 1979, som xndret
ved tillmgsoverenskomst af 21. maj 1986 for sA vidt angAr personer, der er bosat
iet tredjeland.

b) Punkt H1 i slutprotokollen til den navnte overenskomst for sA vidt angAr personer,
der er bosat i et tredjeland.

73. OSTRIG - IRLAND

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 30. september 1988 for sl vidt angir
personer, der er bosat i et tredjeland.

74. OSTRIG - ITALIEN

a) Artikel 5, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i overenskomst om social sikring af
21. januar 1981.

b) Artikel 4 i den nwvnte overenskomst for sA vidt angAr personer, der er bosat i
et tredjeland.

c) Punkt 2 i slutprotokollen tl den nxvnte overenskomst for sA vidt angir personer,
der er bosat i et tredjeland.

75. OSTRIG - LUXEMBOURG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. december 1971, som
wndret ved tillzgsoverenskomst nr. I af 16. maj 1973 og nr. 2 af 9. okto-
ber 1978.

b) Artikel 3, stk. 2, i den nzvnte overenskomst for sA vidt angAr personer, der er
bosat i et tredjeland.

c) Punkt m i slutprotokollen til den n-vnte overenskomst for sA vidt angAr
personer, der er bosat i et tredjeland.

76. OSTRIG - NEDERLANDENE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 7. marts 1974, som wndret ved
tilltgsoverenskomst af 5. november 1980 for sA vidt angAr personer, der er bosat
i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den navnte overenskomst for sA vidt angir personer,
der er bosat i et tredjeland.
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77. 0STRIG - PORTUGAL

Ingen.

78. OSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som zodret ved
tillmgsoverenskomst af 9. december 1985 for sA vidt angAr personer, der er bosat
i et tredjeland.

b) Protokol vedrorende naturalydelser til den nmvnte overenskomst med undtagelse
af artikel 2, stk. 3, for sA vidt angAr personer, der ikke har krav pA behandling
i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1.

79. OSTRIG - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 11. december 1985 for sA vidt
angAr personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt I i slutprotokollen til den nmvnte overenskomst for sA vidt angAr personer,
der er bosat i et tredjeland.

80. OSTRIG - ISLAND

Ingen overenskomst.

81. OSTRIG - LIECHTENSTEIN

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 26. september 1968, som wndret ved
tillmgsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1977 og nr. 2 af 22. oktober 1987 for sA vidt
angAr udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

82. 0STRIG - NORGE

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. august 1985.

b) Artikel 4 i den nzvnte overenskomst for sA vidt angAr personer, der er bosat i
et tredjeland.

c) Punkt II i slutprotokollen til den nmvnte overenskomst for sA vidt angAr personer,
der er bosat i et tredjeland.

83. OSTRIG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 24, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 11. no-
vember 1975, som mndret ved till wgsoverenskomst af 21. oktober 1982 for sA
vidt angAr personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nzvnte overenskomst for sA vidt angAr personer,
der er bosat i et tredjeland.
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84. OSTRIG - SCHWEIZ

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 15. november 1967, som aendret ved
tillmgsoverenskomst nr. I af 17. maj 1973, hr. 2 af 30. november 1977 og nr. 3 af
14. december 1987 for sA vidt angir udbetaling af kontantydelser til personer, der er
bosat i et tredjeland.

85. FINLAND - BELGIEN

Ingen overenskomst.

86. FINLAND - DANMARK

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.

87. FINLAND - TYSKLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23. april 1979.

b) Punkt 9, litra a), i slutprotokollen til den nzvnte aftale.

88. FINLAND - SPANIEN

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 19. december 1985.

89. FINLAND - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

90. FINLAND - GRjEKENLAND

Artikel 5, stk. 2, og artikel 21 i overenskomst om social sikring af 11. marts 1988.

91. FINLAND - IRLAND

Ingen overenskomst.

92. FINLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst.

93. FINLAND - LUXEMBOURG

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 15. september 1988.

94. FINLAND - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

95. FINLAND - PORTUGAL

Ingen overenskomst.
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96. FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

97. FINLAND - ISLAND

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.

98. FINLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen overenskomst.

99. FINLAND - NORGE

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.

100. FINLAND - SVERIGE

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.

101. FINLAND - SCHWEIZ

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 28. juni 1985.

102. ISLAND - BELGIEN

Ingen overenskomst.

103. ISLAND - DANMARK

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.

104. ISLAND - TYSKLAND

Ingen overenskomst.

105. ISLAND - SPANIEN

Ingen overenskomst.

106. ISLAND - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

107. ISLAND - GREKENLAND

Ingen overenskomst.

108. ISLAND - IRLAND

Ingen overenskomst.
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109. ISLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst.

110. ISLAND - LUXEMBURG

Ingen overenskomst.

111. ISLAND - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

112. ISLAND - PORTUGAL

Ingen overenskomst.

113. ISLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

114. ISLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen overenskomst.

115. ISLAND - NORGE

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.

116. ISLAND - SVERIGE

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.

117. ISLAND - SCHWEIZ

Ingen overenskomst.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIEN

Ingen overenskomst.

119. LIECHTENSTEIN - DANMARK

Ingen overenskomst.

120. LIECHTENSTEIN - TYSKLAND

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 7. april 1977, som zndret ved
tillwgsoverenskomst nr. I af 11. august 1989 for sl vidt angkr udbetaling af kon-
tantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.
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121. LIECHTENSTEIN - SPANTEN

Ingen overenskomst.

122. LIECHTENSTEIN - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

123. LIECHTENSTEIN - GRJEKENLAND

Ingen overenskomst.

124. LIECHTENSTEIN - IRLAND

Ingen overenskomst.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIEN

Artikel 5, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 11. november 1976 for
sA vidt anger udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

126. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

127. LIECHTENSTEIN - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

128. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Ingen overenskomst.

129. LIECHTENSTEIN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen overenskomst.

130. LIECHTENSTEIN - NORGE

Ingen overenskomst.

131. LIECHTENSTEIN - SVERIGE

Ingen overenskomst.

132. LIECHTENSTEIN - SCHWEIZ

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 8. marts 1989 for sA vidt angr
udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.
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133. NORGE - BELGIEN

Ingen overenskomst.

134. NORGE - DANMARK

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.

135. NORGE - TYSKLAND

Ingen overenskomst.

136. NORGE - SPANIEN

Ingen overenskomst.

137. NORGE - FRANKRIG

Ingen.

138. NORGE - GPMKENLAND

Artikel 16, stk. 5, i overenskomst om social sikring af 12. juni 1980.

139. NORGE - IRLAND

Ingen overenskomst.

140. NORGE - ITALIEN

Ingen.

141. NORGE - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

142. NORGE - NEDERLANDENE

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 13. april 1989.

143. NORGE - PORTUGAL

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 5. juni 1980.

144. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

145. NORGE - SVERIGE

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.
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146. NORGE - SCHWEIZ

Artikel 6, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. februar 1979.

147. SVERIGE - BELGIEN

Ingen overenskomst.

148. SVERIGE - DANMARK

Artikel 14, stk. 4, i den nordiske overenskomst om social sikring af 5. marts 1981.

149. SVERIGE - TYSKLAND

a) Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. februar 1976.

b) Punkt 8, litra a), i slutprotokollen til den nzvnte overenskomst.

150. SVERIGE - SPANIEN

Artikel 5, stk. 2, og artikel 16 i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.

151. SVERIGE - FRANKRIG

Ingen.

152. SVERIGE - GRAEKENLAND

Artikel 5, stk. 2, og artikel 23 i overenskomst om social sikring af 5. maj 1978, som
xndret ved tillagsoverenskomst af 14. september 1984.

153. SVERIGE - IRLAND

Ingen overenskomst.

154. SVERIGE - ITALIEN

Artikel 20 i overenskomst om social sikring af 25. september 1979.

155. SVERIGE - LUXEMBOURG

a) Artikel 4 og artikel 29, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 21. febru-
ar 1985 for sA vidt angAr personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Artikel 30 i den nwvnte overenskomst.

156. SVERIGE - NEDERLANDENE

Artikel 4 og artikel 24, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 2. juli 1976 for sA
vidt angAr personer, der er bosat i et tredjeland.
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157. SVERIGE - PORTUGAL

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 25. oktober 1978.

158. SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 4, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.

159. SVERIGE - SCHWEIZ

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 20. oktober 1978.

160. SCHWEIZ - BELGIEN

a) Artikel 3, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 24. september 1975 for sa
vidt angir udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt 4 i slutprotokollen til den nxvnte overenskomst for sA vidt angAr
udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

161. SCHWEIZ - DANMARK

Ingen.

162. SCHWEIZ - TYSKLAND

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 25. februar 1964, som -ndret
ved tillagsoverenskomst nr. I af 9. september 1975 og nr. 2 af 2. marts 1989 for sA
vidt anger udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

163. SCHWEIZ - SPANIEN

Artikel 2 i overenskomst om social sikring af 13. oktober 1969, som wndret ved
tillegsoverenskomst af 11. juni 1982 for sA vidt angAr udbetaling af kontantydelser til
personer, der er bosat i et tredjeland.

164. SCHWEIZ - FRANKRIG

Ingen.

165. SCHWEIZ - GREKENLAND

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 1. juni 1973 for sl vidt angar udbetaling
af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

166. SCHWEIZ - IRLAND

Ingen overenskomst.
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167. SCHWEIZ - ITALIEN

a) Artikel 3, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 14. decem-
ber 1962, sor 2endret ved tillagsoverenskomst af 18. december 1963, tilltgsaf-
tale nr. I af 4. juli 1969, tillgsprotokol af 25. februar 1974 og tillmgsaftale nr.
2 af 2. april 1980 for sA vidt angAr udbetaling af kontantydelser til personer, der
er bosat i et tredjeland.

b) Artikel 9, stk. 1, i den nmvnte overenskomst.

168. SCHWEIZ - LUXEMBOURG

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 3. juni 1967, som andret ved
till wgsoverenskomst af 26. marts 1976.

169. SCHWEIZ - NEDERLANDENE

Artikel 4, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 27. maj 1970.

170. SCHWEIZ - PORTUGAL

Artikel 3, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 11. september 1975 for
sl vidt angAr udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

171. SCHWEIZ - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 3, stk. I og 2, i overenskomst om social sikring af 21. februar 1968 for sl vidt

anger udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland."

1) I bilag I, litra B), indsmttes folgende:

"67. OSTRIG - BELGIEN

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 4. april 1977 for sA vidt ang.r

personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt III i slutprotokollen til den nmvnte overenskomst for sA vidt angAr
personer, der er bosat i et tredjeland.

68. OSTRIG - DANMARK

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 16. juni 1987 for sA vidt angir
personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt I slutprotokollen til den nxvnte overenskomst for sA vidt angAr personer,

der er bosat i et tredjeland.

69. OSTRIG - TYSKLAND

a) Artikel 41 i overenskomst om social sikring af 22. december 1966, sor amndret
ved tillzgsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969, nr. 2 af 29. marts 1974 og nr.
3 af 29. august 1980.
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b) Punk 20, litra a), i slutprotokollen til den nzvnte overenskomst.

c) Artikel 3 i den nzvnte overenskomst for sl vidt angAr personer, der er bosat i
et tredjeland.

d) Punkt 3, litra g), i slutprotokollen til den nmvnte overenskomst.

e) Artikel 4, stk. 1, i overenskomsten for sA vidt angAr den tyske lovgivning,
hvorefter ulykker (og erhvervssygdomme), som indtraffer uden for Forbunds-
republikken Tysklands omrlde, og perioder tilbagelagt uden for dette omrAde
ikke giver anledning til udbetaling af ydelser eller kun giver anledning til udbe-
taling af ydelser pA visse betingelser, nAr de, der er berettiget til at modtage disse
ydelser, er bosat uden for Forbundsrepublikken Tysklands omr.1de, i tilfmlde
hvor:

i) ydelsen pA datoen for aftalens ikrafttraeden allerede er blevet tilkendt eller vii
kunne tilkendes,

ii) den pAgwidende person har bosat sig i Ostrig for aftalens ikrafttrwden, og
udbetalingen af pensioner fra pensions- og ulykkesforsikring blev indledt
inden for et Ar efter aftalens ikrafttrzden.

f) Punkt 19, litra b), i slutprotokollen til den nmvnte overenskomst. Ved anvendelse
af nr. 3, litra c), i den nzvnte bestemmelse mA det belob, der tages i betragtning
af den kompetente institution, ikke overstige det belob, der skal udbetales i
forbindelse med de tilsvarende perioder, for hvilke der skal udbetales belob af
denne institution.

70. OSTRIG - SPANIEN

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 6. november 1981 for sA vidt angir
personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt H i slutprotokollen til den nmvnte overenskomst for sA vidt angir personer,
der er bosat i et tredjeland.

71. OSTRIG - FRANKRIG

Ingen.

72. OSTRIG - GR.EKENLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 14. december 1979, som mndret
ved tilltgsoverenskomst af 21. maj 1986 for sA vidt angAr personer, der er bosat
i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den navnte overenskomst for sA vidt angar personer,
der er bosat i et tredjeland.
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73. OSTRIG - IRLAND

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 30. september 1988 for sA vidt angir
personer, der er bosat i et tredjeland.

74. OSTRIG - ITALIEN

a) Artikel 5, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i overenskomst om social sikring af
21. januar 1981.

b) Artikel 4 i den n-vnte overenskomst for s vidt anglr personer, der er bosat i
et tredjeland.

c) Punkt 2 i slutprotokollen til den nwvnte overenskomst for sA vidt angAr personer,
der er bosat i et tredjeland.

75. OSTRIG - LUXEMBOURG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. december 1971, som
mndret ved tillmgsoverenskomst ar. I af 16. maj 1973 og nr. 2 af 9. okto-
ber 1978.

b) Artikel 3, stk. 2, i den nmvnte overenskomst for sl vidt angir personer, der er
bosat i et tredjeland.

c) Punkt I i slutprotokollen til den nmvnte overenskomst for sA vidt angir
personer, der er bosat i et tredjeland.

76. OSTRIG - NEDERLANDENE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 7. marts 1974, som mndret ved
tillmgsoverenskomst af 5. november 1980 for sA vidt angAr personer, der er bosat
i et tredjeland.

b) Punkt Il i slutprotokollen til den nmvnte overenskomst for sA vidt angir personer,

der er bosat i et tredjeland

77. OSTRIG - PORTUGAL

Ingen.

78. OSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som mndret ved
tillmgsoverenskomst af 9. december 1985 for sA vidt angAr personer, der er bosat
i et tredjeland.

b) Protokol vedrorende naturalydelser til den nmvnte overenskomst med undtagelse
af artikel 2, stk. 3, for sA vidt angir personer, der ikke har krav pA behandling
i henhold til forordningens afsnit Ill, kapitel 1.
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79. OSTRIG - FINLAND

a) Artikel 4 i overeaskomst om social sikring af 11. december 1985 for sA vidt
angir personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nmvnte overenskornst for sA vidt angAr personer,
der er bosat i et tredjeland.

80. OSTRIG - ISLAND

Ingen overenskomst.

81. OSTRIG - LIECHTENSTEIN

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 26. september 1968, som wndret ved
tillmgsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1977 og nr. 2 af 22. oktaber 1987 for sA vidt
angr udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

82. OSTRIG - NORGE

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. august 1985.

b) Artikel 4 i den navnte overenskomst for sA vidt angir personer, der er bosat i
et tredjeland.

c) Punkt II i slutprotokollen til den nacvnte overenskomst for sA vidt angir personer,
der er bosat i et tredjeland.

83. OSTRIG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 24, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 11. no-
vember 1975, som mndret ved tillmgsoverenskomst af 21. oktober 1982 for sA
vidt angAr personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt HIi slutprotokollen til den nmvnte overenskomst for sA vidt angAr personer,

der er bosat i et tredjeland.

84. 0STRIG - SCHWEIZ

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 15. november 1967, som aendret ved
tillxgsoverenskomst hr. 1 af 17. maj 1973, nr. 2 af 30. november 1977 og nr. 3 af
14. december 1987 for sA vidt angAr udbetaling af kontantydelser til personer, der er
bosat i et tredjeland.

85. FINLAND - BELGIEN

Ingen overenskomst.

86. FINLAND - DANMARK

Ingen.
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87. FINLAND - TYSKLAND

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23. april 1979.

88. FINLAND - SPANIEN

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 19. december 1985.

89. FINLAND - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

90. FINLAND - GRAEKENLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 11. marts 1988.

91. FINLAND - IRLAND

Ingen overenskomst.

92. FINLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst.

93. FINLAND - LUXEMBOURG

Artikel 5, stk. 2, i overenskornst om social sikring af 15. september 1988.

94. FINLAND - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

95. FINLAND - PORTUGAL

Ingen overenskomst.

96. FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

97. FINLAND - ISLAND

Ingen.

98. FINLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen overenskomst.

99. FINLAND - NORGE

Ingen.
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100. FINLAND -SVERIGE

Ingen.

101. FINLAND - SCHWEIZ

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 28. juni 1985.

102. ISLAND - BELGIEN

Ingen overenskomst.

103. ISLAND - DANMARK

Ingen.

104. ISLAND - TYSKLAND

Ingen overenskomst.

105. ISLAND - SPANIEN

Ingen overenskomst.

106. ISLAND - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

107. ISLAND - GRPKENLAND

Ingen overenskomst.

108. ISLAND - IRLAND

Ingen overenskomst.

109. ISLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst.

110. ISLAND - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

111. ISLAND - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

112. ISLAND - PORTUGAL

Ingen overenskomst.
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113. ISLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

114. ISLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen overenskomst.

115. ISLAND - NORGE

Ingen.

116. ISLAND - SVERIGE

Ingen.

117. ISLAND - SCHWEIZ

Ingen overenskomst.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIEN

Ingen overenskomst.

119. LIECHTENSTEIN - DANMARK

Ingen overenskomst.

120. LIECHTENSTEIN - TYSKLAND

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 7. april 1977, som mndret ved
tillegsoverenskomst nr. I af 11. august 1989 for sA vidt anger udbetaling af kon-
tantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

121. LIECHTENSTEIN - SPANIEN

Ingen overenskomst.

122. LIECHTENSTEIN - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

123. LIECHTENSTEIN - GREKENLAND

Ingen overenskomst.

124. LIECHTENSTEIN - IRLAND

Ingen overenskomst.
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125. LIECHTENSTEIN - ITALIEN

Artikel 5, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 11. november 1976 for
sA vidt angAr udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

126. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

127. LIECHTENSTEIN - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

128. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Ingen overenskomst.

129. LIECHTENSTEIN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen overenskomst.

130. LIECHTENSTEIN - NORGE

Ingen overenskomst.

131. LIECHTENSTEIN - SVERIGE

Ingen overenskomst.

132. LIECHTENSTEIN - SCHWEIZ

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 8. marts 1989 for sA vidt angir
udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

133. NORGE - BELGIEN

Ingen overenskomst.

134. NORGE - DANMARK

Ingen.

135. NORGE - TYSKLAND

Ingen overenskomst.

136. NORGE - SPANIEN

Ingen overenskomst.

137. NORGE - FRANKRIG

Ingen.
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138. NORGE - GRjEKENLAND

Ingen.

139. NORGE - IRLAND

Ingen overenskomst.

140. NORGE - ITALIEN

Ingen.

141. NORGE - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

142. NORGE - NEDERLANDENE

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social silring af 13. april 1989.

143. NORGE - PORTUGAL

Ingen.

144. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

145. NORGE - SVERIGE

Ingen.

146. NORGE - SCHWEIZ

Artikel 6, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. februar 1979.

147. SVERIGE - BELGIEN

Ingen overenskomst.

148. SVERIGE - DANMARK

Ingen.

149. SVERIGE - TYSKLAND

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. februar 1976.

150. SVERIGE - SPANIEN

Artikel 5, stk. 2, og artikel 16 i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.
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151. SVERIGE - FRANKRIG

Ingen.

152. SVERIGE - GREKENLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 5. maj 1978, som andret ved
tillwgsoverenskomst af 14. september 1984.

153. SVERIGE - IRLAND

Ingen overenskomst.

154. SVERIGE - ITALIEN

Artikel 20 i overenskomst om social sikring af 25. september 1979.

155. SVERIGE - LUXEMBOURG

Artikel 4 og artikel 29, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 21. februar 1985
for sl vidt anger personer, der er bosat i et tredjeland.

156. SVERIGE - NEDERLANDENE

Artikel 4 og artikel 24, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 2. juli 1976 for sl
vidt angAr personer, der er bosat i et tredjeland.

157. SVERIGE - PORTUGAL

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 25. oktober 1978

158. SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 4, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.

159. SVERIGE - SCHWEIZ

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 20. oktober 1978.

160. SCHWEIZ - BELGIEN

a) Artikel 3, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 24. september 1975 for sA
vidt angir udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt 4 i slutprotokollen til den nzvnte overenskomst for sA vidt angir
udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

161. SCHWEIZ - DANMARK

Ingen.
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162. SCHWEIZ - TYSKLAND

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 25. februar 1964, som wndret
ved tillmgsoverenskomst nr. 1 af 9. september 1975 og nr. 2 af 2. marts 1989 for sa
vidt angir udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

163. SCHWEIZ - SPANIEN

Artikel 2 i overenskomst om social sikring af 13. oktober 1969, som ,ndret ved
tillatgsoverenskomst af 11. juni 1982 for sA vidt angAr udbetaling af kontantydelser til
personer, der er bosat i et tredjeland.

164. SCHWEIZ - FRANKRIG

Ingen.

165. SCHWEIZ - GREKENLAND

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 1. juni 1973 for sA vidt angir udbetaling
af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

166. SCHWEIZ - IRLAND

Ingen overenskomst.

167. SCHWEIZ - ITALIEN

a) Artikel 3, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 14. decem-
ber 1962, som aindret ved tillzgsoverenskomst af 18. december 1963, til-
lmgsoverenskomst nr. I af 4. juli 1969, tillwgsprotokol af 25. februar 1974 og
tillmgsaftale nr. 2 af 2. april 1980 for sA vidt angAr udbetaling af kontantydelser
til personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Artikel 9, stk. 1, i den nmvnte overenskomst.

168. SCHWEIZ - LUXEMBOURG

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 3. juni 1967, som wndret ved

till wgsoverenskomst af 26. marts 1976.

169. SCHWEIZ - NEDERLANDENE

Artikel 4, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 27. maj 1970.

170. SCHWEIZ - PORTUGAL

Artikel 3, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 11. september 1975 for
sA vidt angAr udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.
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171. SCHWEIZ - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 3, stk. I og 2, i overenskomst om social sikring af 21. februar 1968 for sA vidt
angAr udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.*

m) I bilag IV tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

Ingen.

N. FINLAND

Ingen.

0. ISLAND

Ingen.

P. LIECHTENSTEIN

Ingen.

Q. NORGE

Ingen.

R. SVERIGE

Ingen.

S. SCHWEIZ

Ingen."

n) I bilag VI tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

1. Ved anvendelse af forordningens afsnit Ilm, kapitel 1, betragtes en person, der
modtager en tjenestemandspension, som en pensionist.

2. Ved anvendelse af forordningens artikel 46, stk. 2, ses der bort fra tillag med
henblik pA bidrag til tillmgsforsikring og tilla-gsydelser til minearbejdere i
henhold til ostrigsk Iovgivning. I disse tilfmlde oges det belob, der beregnes i
henhold til forordningens artikel 46, stk. 2, med tillmggene med henblik pA
bidrag til tillgsforsikring og tillwgsydelserne til minearbejdere.

3. Ved anvendelse af forordningens artikel 46, stk. 2, anses den pensionsrelevante
dag (Stichtag) som tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtraden.
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4. Anvendelsen af forordningens bestemnelser medforer ikke nogen begrmnsning
af retten til ydelser i henhold til ostrigsk lovgivning for sl vidt angAr personer,
hvis sociale sikring er blevet forringet af pol itiske eller religiose Arsager eller pA
grund af herkomst.

N. FINLAND

1. Med henblik pi at fastslA, hvorvidt tidsrununet rnellem pensionsbegivenhedens
indtrzden og pensionsalderen (fremtidig periode) skal tages i betragtning ved be-
regningen af den finske erhvervspension, skal der i forbindelse med den
betingelse, der vedrorer ophold i Finland, tages hensyn til forsikringsperioder
eller ophold henhorende under lovgivningen i et andet land, der er omfattet af
denne forordning.

2. SAfremt beskmftigelse eller selvstzndigt erhverv er ophort i Finland, og
forsikringsbegivenheden indtrwder ved beskaftigelse eller selvstndigt erhverv
i en anden stat, som er omfattet af denne forordning, og sAfremt pensionen i
henhold til den finske erhvervspensionslovgivning ikke lmngere omfatter
tidsruminet mellem forsikringsbegivenheden og pensionsalderen (fremtidig
periode), skal der i forbindelse med den fremtidige periode tages hensyn til
forsikringsperioder henhorende under Iovgivningen i en anden stat, der er
omfattet af denne forordning, som var de forsikringsperioder i Finland.

3. NAr en institution i Finland i henhold til finsk lovgivning skal betale et tillatg pa
grund af en forsinkelse i behandlingen af et krav om udbetaling af en ydelse, skal
et krav, der fremsttes over for en institution i en anden stat, der er omfattet af
denne forordning, ved anvendelsen af bestemmelserne i den finske lovgivning om
et sidant tillag betragtes som vmrende forelagt pA den dato, hvor dette krav saint
alle nodvendige bilag nAr frem til den kompetente institution i Finland.

0. ISLAND

SAfremt beskzftigelse eller selvstmndigt erhverv er ophort i Island, og forsikringsbe-
givenheden indtrader ved beskeftigelse eller selvstandigt erhverv i en anden stat, som
er omfattet af denne forordning, og sAfremt invalidepensionen i henhold til ordningerne
for social sikring eller for tillgspensioner (pensionskasser) i Island ikke lngere
omfatter tidsrummet mellem forsikringsbegivenhedens indtraden og pensionsalderen
(fremtidige perioder), skal der i forbindelse med de fremtidige perioder tages hensyn
til forsikringsperioder henhorende under lovgivningen i en anden stat, der er omfattet
af denne forordning, som var de forsikringsperioder i Island.

P. LIECHTENSTEIN

Enhver arbejdstager eller seivstwndig erhvervsdrivende, som ikke lmngere er omfattet
af Liechtensteins lovgivning om invalideforsikring, anses ved anvendelsen af kapitel 3
i forordningens afsnit HI som vatrende forsikret under denne forsikring med henblik
pA tilkendelse af en almindelig invalidepension, hvis:

a) den pAgwldende person pA tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtraiden i
henhold til bestemmelserne i Liechtensteins lovgivning om invalideforsikring:

i) nyder godt af reval ideringsforanstalmninger under Liechtensteins inval ideforsi-
kringsordning; eller
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ii) er forsikret i henhold til Iovgivning om alderdoms-, efterladte- og in-
valideforsikring i en anden stat, som er omfattet af denne forordning; eller

iii) har ret til pensioner i henhold til invalide- eller alderdomsforsikringen i en
anden stat, som er omfattet af denne forordning, eller modtager en shdan
pension; eller

iv) er uarbejdsdygtig i henhold til Iovgivningen i en anden stat, som er omfattet
af denne forordning, og har ret til ydelser fra syge- eller ulykkesforsikringen
i den pAgwldende stat eller modtager en sidan ydelse; eller

v) pA grund af arbejdsloshed har ret til kontantydelser fra arbejdslosheds-
forsikringen i en anden stat, som er omfattet af denne forordning, eller
modtager en sAdan ydelse; eller

b) den phgzldende person arbejdede i Liechtenstein som gra:nsearbejder og i Iobet
af de seneste tre Ar forud for forsikringsbegivenhedens indtraden i henhold til
Liechtensteins Iovgivning i mindst 12 mAneder indbetalte bidrag i henhold til
denne Iovgivning; eller

c) den pAgaldende person mA opgive sit arbejde eller selvstmndige erhverv i
Liechtenstein som folge af ulykke eller sygdom, sA Imnge han eller hun opholder
sig i Liechtenstein; vedkommende ska indbetale bidrag pA sanmie grundlag som
en person uden indtzgtsgivende erhverv.

Q. NORGE

Overgangsbestemmelserne i den norske Iovgivning, som medforer en be-
graensning af den forsikringsperiode, som krzves for en fuld tillzgspension for
personer, der er fodt for 1937, finder anvendelse pA personer, der er omfattet af
forordningen, forudsat at de har haft bopzl i Norge eller har haft indtzgter som
arbejdstager eller selvstmndig erhvervsdrivende i Norge i det antal Ar, der krzves
efter det fyldte 16. Ar og for 1. januar 1967. Der krzves et Ar for hvert Ar, den
p~gatdende person er fodt for 1937.

2. En person, der er forsikret i henhold til den nationale iov om social sikring, og
som yder pleje til gamle, handicappede eller syge med plejebehov, skal i henhold
til de gaeldende bestemnelser tildeles pensionspoint for sidanne perioder. PA
lignende mAde tildeles en person, der passer smA born, pensionspoint, nAr ved-
kommende opholder sig i en anden stat end Norge, hvor denne forordning
anvendes, forudsat at den pAgxldende person har forzldreorlov i henhold tl den
norske arbejdslovgivning.

R. SVERIGE

Ved anvendelse af artikel 18, stk. 1, i forbindelse med fastlwggelse af retten til
formldreydelser betragtes forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til Iov-
givningen i en anden stat end Sverige, hvor denne forordning anvendes, som
baseret pA den samme gennemsnitsindtjening som de svenske forsikringsperioder,
som de lmgges sammen med.
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2. Forordningens bestemnmelser om sammenlzgning af forsikrings- eller op-
holdsperioder finder ikke anvendelse pA den svenske Iovgivnings overgangs-
bestemmelser om retten til en mere gunstig beregning af grundpensionerne for
personer, der er bosat i Sverige i en bestemt periode forud for begmringsdatoen.

3. Ved fastImggelse af retten til en invalide- eller efterladtepension, sor til dels
baseres pi fremtidige anslAede forsikringsperioder, anses en person for at opfylde
forsikrings- og indkomstkravene i den svenske lovgivning, nr vedkommende er
dmkket som arbejdstager eller selvstandig erhvervsdrivende af en forsikrings-
eller bopmlsordning i en anden stat, som er omfattet af denne forordning.

4. Det antal Ar, hvor en person passer smA bern, anses i henhold til betingelserne
i den svenske Iovgivning for forsikringsperioder i forbindelse med tillmgspensio-
ner, ogsA selv orn barnet og den pAgaldende person er bosat i en anden stat, som
er omfattet af denne forordning, forudsat at den person, der passer barnet, hat
forzldreorlov i henhold til bestemmelserne i lov om retten til bornepasnings-
orlov.

S. SCHWEIZ

1. SAfremt en person i henhold til forordningens bestemmelser har ret til at soge om
medlemskab af en anerkendt schweizisk sygekasse, har medlemmer af ved-
kommendes familie, sor er bosat i en anden stat, der er omfattet af denne
forordning, ogsl ret til at soge om optagelse i den sanme sygekasse.

2. Ved anvendelsen af forordningens artikel 9, stk. 2, og artikel 18, stk. 1, skal der
tages hensyn til forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til Iovgivningen i en
anden stat, sor er omfattet af denne forordning, som om den pigmldende person
var en "ZOger - passant - passante' (passant) i henhold til den schweiziske
Iovgivning. Forsiklringen eller et familiemedlems ret hertil sidestilles med en
personiig forsikring.

3. Enhver arbejdstager eller selvstmndig erhvervsdrivende, som ikke lwngere er
underlagt den schweiziske lovgivning om invalideforsikring, anses ved anvendel-
sen af kapitel 3 i forordningens afsnit I11 som forsikret under denne forsikring
med henblik pA tilkendelse af en almindelig invalidepension, hvis:

a) den pAgwldende person pA tidspunktet for forsikringsbegivenhedens
indtraeden i henhold til bestemmelserne i den schweiziske lovgivning om
invalideforsikring:

i) nyder godt af revalideringsforanstaltninger under den schweiziske
invalideforsikring; eller

ii) er forsikret i henhold til Iovgivning om alderdoms-, efterladte- og in-
valideforsikring i en anden stat, sor er omfattet af denne forordning;
eller

iii) har ret til pensioner i henhold til invalide- eller alderdomsforsikringen
i en anden stat, som er omfattet af denne forordning, eller modtager en
sidan pension; eller

Vol. 1796. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 123

iv) er uarbejdsdygtig i henhold til Iovgivningen i en anden stat, som er
omfattet af denne forordning, og har ret til ydelser fra syge- eller
ulykkesforsikringen i den pAgwldende stat eller modtager en sAdan
ydelse; eller

v) pA grund af arbejdsloshed har ret til kontantydelser fra arbejdslos-
hedsforsikringen i en anden stat, som er omfattet af denne forordning,
eller modtager en sAdan ydelse; eller

b) den pAgmldende person arbejdede i Schweiz som grmnsearbejder og i lobet
af de seneste tre Ar forud for forsikringsbegivenhedens indtrmden i henhold
til schweizisk lovgivning i mindst 12 mAneder indbetalte bidrag i henhold til
denne lovgivning; eller

c) den pAgmldende person mA opgive sit arbejde eller selvstwndige erhverv i
Schweiz som folge af ulykke eller sygdom, sA lznge han eller hun opholder
sig i Schweiz; vedkommende skal indbetale bidrag pA samme grundlag som
en person uden indtzgtsgivende erhverv."

o) I bilag VII tiifojes folgende:

"10. Selvstmndig beskmftigelse i Ostrig og lonnet beskmftigelse i en anden stat, der er
omfattet af denne forordning.

11. Selvstmndig beskzftigelse i Finland og Ionnet beskmftigelse i en anden stat, der er
omfattet af denne forordning, af en person, der bar bopzl i Finland.

12. Selvstmndig beskmftigelse i Island og lonnet beskzftigelse i en anden stat, der er
omfattet af denne forordning, af en person, der har bopml i Island.

13. Selvstndig beskzftigelse i Liechtenstein og Ionnet beskaftigelse i en anden stat, der
er omfattet af denne forordning.

14. Selvstndig beskzftigelse i Norge og lonnet beskzftigelse i en anden stat, der er
omfattet af denne forordning, af en person, der bar bopml i Norge.

15. Selvstandig beskaftigelse i Sverige og lonnet beskmftigelse i en anden stat, der er
omfattet af denne forordning, af en person, der bar bopml i Sverige.

16. Selvstxndig beskmftigelse i Schweiz og lonnet beskzftigelse i en anden stat, der er
omfattet af denne forordning".

2. RAdets forordning (EOF) nr. 574/72 af 2 1. marts 1972 om regler til gennemforelse af forordning
(E0F) nr. 1408/71 om anvendelse afde sociale sikringsordninger pA arbejdstagere, selvstzndige
erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fmllesskabet,

som ajourfort ved:

383 R 2001: RAdets forordning (EOF) nr. 2001/83 af 2. juni 1983 (EFT nr. L 230 af
22.8.1983, s. 6)
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og siden mndret ved:

- 385 R 1660: Ridets forordning (E0F) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFr nr. L 160 af
20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: Ridets forordning (E0F) nr. 1661/85 af 13. juni 1985 (EFT hr. L 160 af
20.6.1985, s. 7)

- 1 85 1: Akt vedrorende tiltradelsesvilk~rene og tilpasningeme af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltratdelse af De Europwiske Fmllesskaber (EFT nr. L
302 af 15.11.1985, s. 188)

- 386 R 5132 Kommissionens forordning (EOF) nr. 513/86 af 26. februar 1986 (EFT nr. L
51 af 28.71986, s. 44)

- 386 R 3811: Rldets forordning (EOF) nr. 3811/86 af 11. december 1986 (EFT nr. L 355
af 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: Rdets forordning (EF) rr. 1305/89 af 11. maj 1989 (EFT nr. L 131 af
13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: RAdets forordning (EOF) hr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT nr. L 224 af
2.8.1989, s. 1)

- 389 R 34Z7: RAdets forordning (EOF) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 331 af
16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: RAdets forordning (EOF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT nr. L 206 af
29.7.1991, s. 2).

Forordningens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag I tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

1. Bundesminister fi-r Arbeit und Soziales (Forbundsministeren for arbejds- og
socialanliggender), Wien.

2. Bundesminister fuir Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeren for miljo,
ungdom og familie), Wien.

N. FINLAND

Sosiaali-ja terveysministeri6 - Social- och hglsovlrdsministeriet (Social- og Sundheds-
ministeriet), Helsinki.
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0. ISLAND

1. Heilbrigbis- og tryggingamdAarlherra (Ministeren for sundhed og social sikring),
Reykjavik.

2. FdlagsmdlarA~herra (Socialministeren), Reykjavik.

3. FjArmAlar~lherra (Finansministeren), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Ffirstentums Liechtenstein (Fyrstendommet Liechtensteins regering),
Vaduz.

Q. NORGE

I. Sosialdepartementet (Sundheds- og Socialministeriet), Oslo.

2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Arbejds- og Administrationsmini-
steriet), Oslo.

3. Barne - og familiedepartementet (Ministeriet for Born og Familieanliggender),
Oslo.

R. SVERIGE

Regeringen (Socialdepartementet) (Regeringen (Sundheds- og Socialministeriet)),
Stockholm.

S. SCHWEIZ

1. Bundesamt flit Sozialversicherung, Bern - Office f6ddral des assurances sociales,
Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Forbundskontoret for
Social Forsikring, Bern).

2. Bundesamt flit Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office f6ddral de
l'industrie, des arts et mdtiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'indu-
stria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna - (Forbundskontoret for Industri og
Arbejde, Bern)."

b) I bilag 2 tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

De ostrigske institutioners kompetence udoves i henhold til bestemmelserne i ostrigsk
lovgivning, medmindre der i det folgende angives andet:.

1. Sygeforsikring

a) Stfremt den pAgwldende person er bosat pA en anden stats omride, som er
omfattet af denne forordning, og en Gebietskrankenkasse (regional
sygekasse) har kompetence vedrorende en forsikring, og der ikke kan

Vol 1796, 1-31121



126 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 199

foretages en placering af den lokale kompetence i henhold til ostrigsk lov-
givning, placeres den lokale kompetence hos:

- den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der har kompetence
med hensyn til den sidste beskteftigelse i 0strig, eller

- den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der har kompetence
med hensyn til den sidste bopal i 0strig, eller

- Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens Regionale Sygekasse) i Wien, hvis
der aldrig hat vxret tale om nogen beskcftigelse, hvor en
Gebietskrankenkasse (regional sygekasse) var kompetent, eller der
aldrig hat vwret tale om nogen bopxl i Ostrig.

b) Ved anvendelse af afdeling 4 og 5 i kapitel I i forordningens afsnit I i
forbindelse med artikel 95 i gennemforelsesforordningen for sA vidt angir
refusion af udgifter vedrarende ydelser til personer, der har ret til pension
under ASVG (ov om almindelige sociale forsikringer):

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger
(Hovedsammenslutningen af Ostrigske Social forsikringsinstitutioner) i Wien,
idet refusion af udgifterne sker via sygeforsikringsbidrag, der er blevet
indbetalt til den nwvnte hovedsammenslutning af pensionsmodtagere.

2. Pensionsforsikring

Ved fastlzggelsen af, hvilken institution der ha" ansvar for udbetaling af en
ydelse, er det kun forsikringsperioder under den strigske lovgivning, der tages
i betragming.

3. Arbejdsloshedsforsikring

a) registrering af arbejdslose:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der hat kompetence pA den

pAgeldende persons bopmls- eller opholdssted.

b) udstedelse af formular nr. E 301, E 302 og E 303:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence pi den
pAgxldende persons arbejdssted.

4. Familieydelser

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (sxrlig moderskabs-
ydelse):

Finanzamt (Okonomikontoret).

b) Karenzurlaubsgeld (swrlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der hat kompetence pA den
pAg Idende persons bopmls- eller opholdssted.
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N. FINLAND

1. Sygdom og moderskab:

a) kontantydelser:

- Kansanelkelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og
dens lokalkontorer, eller

- sygekasserne.

b) naturalydelser:

i) refusion under sygeforsikring:

- Kansanel Ikelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og
dens lokalkontorer, eller

- sygekasserne.

ii) Folkesundhed og hospitaler:

de lokale enheder, der yder service under ordningen.

2. Alderdom, invaliditet, dodsfald (pensioner):

a) Nationale pensioner:

Kansanelgkelaitos - Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten).

b) Erhvervspensioner:

den erhvervspensionsinstution, som tilkender og udbetaler pensionerne.

3. Arbejdsulykker, erhvervssygdonmme:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto-Olycksfallsfrrsfkringsanstalternas F6rbund
(Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund) i forbindelse med lzgebehandling og
i andre tilfmlde den institution, som tilkender og udbetaler ydelserne.

4. Ydelser ved dodsfald:

- Kansanehikelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), eller

- den institution, der tilkender og udbetaler ydelserne i forbindelse med
ulykkesforsikringer.

5. Arbejdsloshed:

a) basisordning:

Kansanel kelaitos-Foikpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og dens
lokalkontorer.
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b) supplerende ordning:

den kompetente arbejdsloshedskasse.

6. Familieydelser:

a) Bo'nepenge

det lokale socialkontor i den kommune, hvor modtageren er bosat.

b) Bornepasningspenge

Kansanel1kelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og dens

lokalkontorer.

0. ISLAND

1. Ved alle forsikringsbegivenheder bortset fra arbejdslosheds- og familieydelser:

Tryggingastofnun rfkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

2. Arbejdsloshedsydelser:

Tryggingastofnun rfkisins, Atvinnuleysistryggingasj6bur (Statens Institut for
Social Sikring, Arbejdsloshedsforsikringskassen), Reykjavik.

3. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af bnrnepenge og supplerende bernepenge:

Tryggingastofnun rfkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

b) Bornepenge og supplerende bomepenge:

Rfkisskattstjdri (Styrelsen for Skattevmsenet), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

1. Sygdom og moderskab

- den anerkendte sygekasse, sam den pig-Idende person er forsikret i, eller

- Amt fiur Volkswirtschaft (Konturet for Nationalakonomi).

2. Invaliditet

a) Invalideforsikring:

Liechtensteinischelnvalidenvesicherung (LiechlensteinsInvalideforsikring).
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b) Beskaftigelsesordning:

Den pensionskasse, som den seneste arbejdsgiver er tilsluttet.

3. Alderdom og dodsfaid (pensioner)

a) Alderdoms- og efterladteforsikring:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteins
Alderdoms- og Efterladteforsikring).

b) Beskmftigelsesordning:

den pensionskasse, som den seneste arbejdsgiver er tilsluttet.

4. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

- den arbejdsulykkesforsikringskasse, hvor den pAgmldende person er
forsikret, eller

- Amt fir Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi)

5. Arbejdsloshed

Ant flir Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi)

6. Familieydelser

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins Familiekompensa-
tionskasse).

Q. NORGE

1. Arbejdsloshedsydelser

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor pA
bostedet eller oppholdsstedet (Arbejdsdirektoratet i Oslo, de regionale ar-
bejdsformidlingskontorer og de lokale arbejdsformidlingskontorer pA bopals-
eller opholdsstedet).

2. Alle andre ydelser under den norske Iov om forsikring

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor pA
bostedet eller oppholdsstedet (den Nationale Forsikringsadministration, Oslo, de
regionale forsikringskontorer og de lokale forsikringskontorer pA boptis- eller
opholdsstedet).

3. Familieydelser

Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor pA bostedet eller oppholds-
stedet (Den Nationale Forsikringsadministration, Oslo, og de lokale forsikrings-
kontorer pA bopmls- eller opholdsstedet.)
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4. Pensionsforsikringsordning for sofolk

Pensjonstrygden for sjomern (Pensionsforsikringen for Sofolk), Oslo.

R. SVERIGE

1. Alle forsikringsbegivenheder med undtagelse af arbejdsloshedsydelser

a) Generelt:

det socialforsikringskontor, hvor den pAgwldende person er forsikret.

b) for sofolk, der ikke er bosat i Sverige:

G6teborgsallmannafo6rskringskassa, Sj6fartskontoret(Goteborgs Almindeli-
ge Forsikringskasse, Sofartskontoret).

c) Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 35-59 for personer,
der ikke er bosat i Sverige:

Stockholms lIms allmnna forsfkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholms
Almindelige Forsikringskasse, Udlandsafdelingen).

d) Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 60-77 for personer,
med undtagelse af sofolk, der ikke er bosat i Sverige:

- det sociale forsikringskontor pA arbejdsulykkesstedet eller der, hvor
erhvervssygdommen opstod, eller

- Stockholms lfns allm.nna fors~kringskassa (Stockholms Almindelige
Forsikringskasse, Udlandsafdelingen).

2. Arbejdsloshedsydelser:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen).

S. SCHWEIZ

1. Sygdom og moderskab:

den Anerkannte Krankenkasse - Caisse-maladie reconnue - Cassa malati
riconosciuta - (anerkendte sygekasse), hvori den pAgaeldende person er forsikret.

2. Invaliditet:

a) Invalideforsikring:

i) Personer, der er bosat i Schweiz:

Invalidenversicherungskommission - Commission de I'assurance
invaliditd - Commissione dell'assicurazione invalidith - (invalidefor-
sikringskommissionen) i bop~iskantonen.
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ii) Personer, der er bosat uden for Schweiz:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Gen~ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Den Schweiziske
Kompensationskasse, Gen~ve).

b) Erhvervsordning:

den pensionskasse, som den seneste arbejdsgiver er tilsluttet.

3. Alderdom og dodsfald:

a) Alderdoms- og efterladteforsikring:

i) Personer, der er bosat i Schweiz:

den Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensa-
zione - (kompensationskasse), hvortil der senest blev indbetalt bidrag.

ii) Personer, der er bosat uden for Schweiz:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Genbve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Den Schweiziske
Kompensationskasse, Genbve).

b) Erhvervsordning:

den pensionskasse, som den seneste arbejdsgiver er tilsluttet.

4. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a) Arbejdstagere:

den ulykkesforsikringsinstitution, hvor arbejdsgiveren er forsikret.

b) Selvstandige erhvervsdrivende:

den ulykkesforsikringsinstitution, hvor den pigaldende person er frivilligt
forsikret.

5. Arbejdsloshed:

a) ved fuld arbejdsloshed

den arbejdsloshedskasse, som arbejdstageren har valgt.

b) ved delvis arbejdsloshed:

den arbejdslshedskasse, sor arbejdsgiveren har valgt.
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6. Familieydelser:

a) Forbundsordning:

i) Arbejdstagere:

den Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation -
Cassa cantonale di compensazione (kantonale kompensationskasse), som
arbejdsgiveren er tilsluttet.

ii) Selvstzndige erhvervsdrivende:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione (den kantonale kompensationskasse) i
bopelskantonen.

b) Kantonale ordninger:

i) Arbejdstagere:

den Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa
di compensazione familiale -(familiekompensationskasse), som ar-
bejdsgiveren er tilsluttet, eller arbejdsgiveren.

ii) Selvstzndige erhvervsdrivende:

den Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation -
Cassa cantonale di compensazione (kantonale kompensationskasse), som
den pAgwidende person er tilsluttet."

c) I bilag 3 tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

1. Sygeforsikring:

a) I alle tilfw1de, bortset fra ved anvendelsen af forordningens artikel 27 og 29
og gennemforelsesforordningens artikel 30 og 31, i forbindelse med
institutionen pA pensionsmodtagerens bopxlssted, som omhandles i
forordningens artikel 27:

den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), som er kompetent pA den
pAgaldende persons bopmIs- eller opholdssted.

b) Ved anvendelse af forordningens artikel 27 og 29 og gennemforelsesfor-
ordningens artikel 30 og 31 i forbindelse med institutionen pA pensions-
modtagerens bopwlssted, som omhandles i forordningens artikel 27:

den kompetente institution.
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2. Pensionsforsikring:

a) Hvis den pAgaldende person har vmret omfattet af den ostrigske Iovgivning
med undtagelse af anvendelsen af gennemforelsesforordningens artikel 53:

den kompetente institution.

b) I alle andre tilfmlde med undtagelse af anvendelsen af gennemforelsesfor-
ordningens artikel 53:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Arbejdstagernes Pensions-
forsikringsanstalt), Wien.

c) Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 53:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Hovedsam-
menslutningen af Ostrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

3. Ulykkesforsikring:

a) Naturalydelser

- den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der er kompetent pA
den pAgzeldende persons bopals- eller opholdssted;

- eller Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Anstalten for Almindelig
Ulykkesforsikring), i Wien kan tilkende ydelser.

b) Kontantydelser

i) I alle tilfzlde med undtagelse af anvendelsen af artikel 53 i forbindelse
med gennemforelsesforordningens artikel 77:

Allgemeine Unfailversicherungsanstalt (Anstalten for Almindelig
Ulykkesforsikring), Wien.

ii) Ved anvendelse af artikel 53 i forbindelse med gennemforelsesfor-
ordningens artikel 77:

Hauptverband der 6sterreichischen SozialversicherungstrAger (Ho-
vedsammenslutningen af strigske Socialforsikringsinstitutioner),Wien.

4. Arbejdsloshedsforsikring:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), som er kompetent pA den pAgaldende
persons bop-ls- eller opholdssted.
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5. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (swrlig moderskabs-
ydelse):

det Finanzamnt (okonomikontor), der er kompetent pA den pAgmldende

persons bopaels- eller opholdssted.

b) Karenzurlaubsgeld (szrlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der er kompetent pA den
pAgmldende persons bopwls- eller opholdssted

N. FINLAND

1. Sygdom og moderskab:

a) kontantydelser:

- Kansanelkelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og

dens lokalkontorer, eller

- sygekasserne.

b) naturalydelser:

i) refusion under sygeforsikring:

- Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og
dens lokalkontorer, eller

- sygekasserne.

ii) folkesundhed og hospitalsservice:

de lokale enheder, der yder service under ordningen.

2. Alderdom, invaliditet og dodsfald (pensioner):

Nationale pensioner:

Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og dens

lokalkontorer.

3. Ydelser ved dodsfald:

Almindelige ydelser ved dodsfald:

Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og dens
lokalkontorer.
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4. Arbejdsloshed:

Basisordning:

KansanelSkelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og dens
lokalkontorer.

5. Familieydelser:

a) Bornepenge:

det lokale socialkontor i den kommune, hvor modtageren er bosat.

b) Bernepasningsydelse:

Kansaneltkelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten) og dens
lokalkontorer.

0. ISLAND

1. Sygdom, moderskab, invaliditet, alderdom, dodsfald, arbejdsulykkerog erhvervs-
sygdomne:

Tryggingastofnun rfkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

2. Arbejdsloshed:

Tryggingastofnun rfkisins, Atvinnuleysistryggingasj66ur (Statens Institut for
Social Sikring, Arbejdsloshedsforsikringskassen), Reykjavik.

3. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af bornepenge og supplerende bornepenge:

Tryggingastofnun rfkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

b) Bornepenge og supplerende bornepenge:

Rfkisskattstj6ri (Styrelsen for Skattevzsenet), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

1. Sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, arbejdsloshed:

Amt fiur Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi).

2. Alderdom og dodsfald

a) Alderdoms- og efterladteforsikring:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteins
Alderdoms- og Efterladteforsikring).
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b) Erhvervsordning:

Amt fiir Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaiokonomi).

3. Invaliditet

a) Invalideforsikring:

Liechtensteinischelnvalidenversicherung (Liechtensteins lnvalideforsikring).

b) Erhvervsordning:

Amt fuir Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi).

4. Familieydelser

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins Familiekompensa-
tionskasse).

Q. NORGE

De lokale arbeidskontor og trygdekontor pA bostedet eller oppholdsstedet (de lokale
arbejdsformidlings- og forsilringskontorer pA bopzls- eller opholdsstedet).

R. SVERIGE

1. Alle forsikringsbegivenheder bortset fra arbejdsloshedsydelser:

socialforsikringskontoret pA bopals- eller opholdsstedet.

2. Arbejdsloshedsydelser:

arbejdsformidlingskontoret pA bopels- eller opholdsstedet.

S. SCHWEIZ

1. Invaliditet:

a) Invalideforsikring:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Gentve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Den Schweiziske
Kompensationskasse, Genbve).

2. Alderdom og dodsfald:

Alderdoms- og efterladteforsikring:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Den Schweiziske Kompensa-
tionskasse, Gen~ve).
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3. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazio-
ne contro gli incidenti, Lucerna - (Den Nationale Schweiziske Ulykkesforsik-
ringskasse, Luzern).

4. Arbejdsloshed:

a) Ved fuld arbejdsloshed:

den arbejdsloshedsforsikringskasse, som arbejdstageren har valgt.

b) Ved delvis arbejdsloshed:

den arbejdsloshedsforsikringskasse, som arbejdsgiveren har valgt."

d) I bilag 4 tilfojes folgende:

"M. 0STRIG

1. Sygdoms-, ulykkes- og pensionsforsikring:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrger (Hovedsam-
menslutningen af Ostrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

2. Arbejdsloshedsforsikring:

a) for sA vidt angir Liechtenstein og Schweiz:

Landesarbeitsamt Vorarlberg (Provinsarbejdsformidlingen for Vorarlberg),
Bregenz.

b) for sA vidt angAr Tyskland:

Landesarbeitsarnt Salzburg (Provinsarbejdsformidlingen for Salzburg),
Salzburg.

c) i alle andre tilfalde:

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).

3. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (smrlig moderskabs-
ydelse):

Bundesministerium ffir Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeriet for
Miljo, Ungdom og Familie), Wien.

b) Karenzurlaubsgeld (sairlig moderskabsydelse):

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).
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N. FINLAND

1. Syge- og moderskabsforsikring, nationale pensioner:

Kansanel.kelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

2. Arbejdstagerpensioner:

Eliketurvakeskus-Pensionsskyddcentraen(Det Centrale Pensionssikringsinstitut),
Helsinki.

3. Arbejdsulykker, erhvervssygdomne:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsf-rsltringsanstalternas F6rbund
(Ulykkesforsikringsanstaiternes Forbund), Helsinki.

4. Andre tilfzlde:

Sosiaali- ja terveysministeri6 - Social- och hlsovirdministeriet (Sundheds- og
Socialministeriet), Helsinki.

0. ISLAND

1. Sygdom, moderskab, invaliditet, alderdom, dodsfald, arbejdsulykker og
erhvervssygdomme:

Tryggingastofnun rfkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

2. Arbejdsloshed:

Tryggingastofnun rfkisins, Atvinnuleysistryggingasj6mur (Statens Institut for
Social Sikring, Arbejdsloshedsforsikringskassen), Reykjavik.

3. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af bornepenge og supplerende bornepenge:

Tryggingastofnun rfkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

b) Bornepenge og supplerende bornepenge:

Rfkisskattstj6ri (Styrelsen for Skattevatsenet), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

1. Sygdom, moderskab, arbejdsulykker, erhvervssygdomme og arbejdsloshed:

Amt fuir Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi)
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2. Alderdom og dodsfald:

a) Alderdoms- og efteriadteforsikring:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteins
Alderdoms- og Efterladteforsikring).

b) Erhvervsordning:

Amt fir Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi).

3. Invaliditet

a) Invalideforsikring:

Liechtensteinische lnvalidenversicherung (Liechtensteins Invalideforsikring).

b) Erhvervsordning:

Amt fiur Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi).

4. Familieydelser

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins Familiekompensa-
tionskasse).

Q. NORGE

1. Arbejdsloshedsydelser:

Arbeidsdirektoratet (Arbejdsdirektoratet), Oslo.

2. I alle andre tilfalde:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Socialsikringsadministration), Oslo.

R. SVERIGE

1. Alle forsikringsbegivenheder med undtagelse af arbejdsloshedsydelser:

Riksf6rsi.kringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring).

2. Arbejdsloshedsydelser:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen).

S. SCHWEIZ

1. Sygdom og moderskab:

Bundesamt fUir Sozialversicherung, Bern - Office feddral des assurances sociales,
Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna - (Forbundskontoret for
Social Forsikring, Bern).
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2. Invaliditet:

Invalideforsikring:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Gen ve -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Den Schweiziske Kompensa-
tionskasse, Gen~ve).

3. Alderdom og dodsfald:

alderdoms- og efterladteforsikring:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Den Schweiziske Kompensa-
tionskasse, Gentve).

4. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazio-
ne contro gli incidenti, Lucerna - (Den Nationale Schweiziske Ulykkesforsik-
ringskasse, Luzern)

5. Arbejdsleshed:

Bundesamt fUr Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office f~ldral de
l'industrie, des arts et m~tiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'indu-
stria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna - (Forbundskontoret for Industri og
Arbejde, Bern).

6. Familieydelser:

Bundesant fUr Sozialversicherung, Bern - Office f6ldral des assurances sociales,
Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna - (Forbundskontoret for
Social Forsikring, Bern)."

e) I bilag 6 tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

Direkte betaling.

N. FINLAND

Direkte betaling.

0. ISLAND

Direkte betaling.

P. LIECHTENSTEIN

Direkte betaling.

Vol. 1796, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 141

Q. NORGE

Direkte betaling.

R. SVERIGE

Direkte betaling.

S. SCHWEIZ

Direkte betaling."

f) I bilag 7 tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

Osterreichische Nationalbank (Ostrigs Nationalbank), Wien.

N. FINLAND

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors
(Girobanken A/S, Helsinki).

0. ISLAND

Se~labanki islands (Islands Centralbank), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Liechtensteins Nationalbank), Vaduz.

Q. NORGE

Sparebanken Nor (the Union Bank of Norway), Oslo.

R. SVERIGE

Ingen.

S. SCHWEIZ

Schweizerische Nationalbank, Zurich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca
nazionale svizzera, Zurigo - (Den Schweiziske Nationalbank, Z~rich)."

g) I bilag 9 tilfojes folgende:

"M. BSTRIG

Ved beregningen af de gennemsnitlige Arlige udgifter til naturalydelser tages folgende
institutioner i betragtning:

a) Gebietskrankenkassen (regionale sygekasser) og

Vol. 1796, 1-31121



142 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis 199

b) Betriebskrankenkassen (virksomhedssygekasser).

N. FINLAND

De gennemsnitlige Arlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de
offentlige sundheds- og hospitalsordninger og til refusioner under sygeforsikringen.

0. ISLAND

De gennemsnitlige Arlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til
ydelserne under Islands sociale sikringsordninger.

P. LIECHTENSTEIN

De gennemsnitlige Arlige udgifter til naruralydelser beregnes under hensyntagen til de
ydelser, der tilkendes af de anerkendte sygekasser i overensstemmelse med be-
stemmelserne i den nationale Iovgivning om sygeforsikring.

Q. NORGE

De gennemsnitlige Arlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de
ydelser, der tilkendes i henhold til kapitel 2 i den nationale lov om social sikring (ov
af 17. juni 1966), i henhold til lov af 19. november 1982 om det kommunale
sundhedsvzsen, i henhold til Iov af 19. juni 1969 om hospitaler og i henhold til Iov af
28. april 1961 om sundhedspleje for mentalt syge.

R. SVERIGE

De gennemsnitlige Arlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de
ydelser, der tilkendes under den nationale ordning for social forsikring.

S. SCHWEIZ

De gennemsnitlige Arlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de
ydelser, der tilkendes af de anerkendte sygekasser i overensstemmelse med be-
sternmelserne i forbundslovgivningen om sygeforsikring."

h) I bilag 10 tilfojes:

"M. OSTRIG

1. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 6, stk. 1, i forbindelse
med selvforsikring i henhold til paragraf 16 i ASVG (lov om almindelig
socialforsikring) for personer, der er bosat uden for ostrigsk omrAde:

Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens Regionale Sygekasse), Wien.

2. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 17:

Bundesminister fur Arbeit und Soziales (Forbundsministeren for arbejds- og
socialanliggender), Wien, efter aftale mead Bundesminister fur Umwelt, Jugend
und Familie (Forbundsministeren for miljo, ungdom og familie), Wien.
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3. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 11, 1 la, 12a, 13 og 14:

a) NAr den pAgzldende person er omfattet af ostrigsk Iovgivning og dzkket af
en sygeforsikring:

den kompetente sygeforsikringsinstitution.

b) NAr den pAgwldende person er omfattet af ostrigsk lovgivning, men ikke
dzkket af en sygeforsikring:

den kompetente ulykkesforsikringsinstitution.

c) I alle andre tilfmlde:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Hovedsam-
menslutningen af Ostrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

4. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 38, stk. 1, og artikel 70,
stk. 1:

den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse) der er kompetent pA familie-
medlemmernes bopaelssted.

5. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 80, stk. 2, artikel 81 og
artikel 82, stk. 2:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), som er kompetent pA arbejdstagerens
seneste bopzls- eller opholdssted eller det seneste arbejdssted.

6. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 85, stk. 2, og artikel 6,
stk. 2, i forbindelse med Karenzurlaubsgeld (sa-rlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der er kompetent pA arbejdstagerens

seneste bopwls- eller opholdssted eller det seneste arbejdssted.

7. Ved anvendelse af:

a) Gennemforelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse med
forordningens artikel 36 og 63:

Hauptverband der 6sterreichischen SozialversicherungstrAger (Hovedsam-
menslutningen af 0strigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

b) Gennemforelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse med

forordningens artikel 70:

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).
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8. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 110:

- den kompetente institution, eller

- hvis der ikke findes nogen kompetent ostrigsk institution, institutionen pA
bopwlsstedet.

9. Ved anvendelse af gennemfmelsesforordningens artikel 113, stk. 2:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Hovedsam-
menslutningen af 0strigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien, idet refusion af
udgifter til naturalydelser skal finde sted via sygeforsikringsbidrag, der er blevet
indbetalt til den nxvnte hovedsammensluming af pensionsmodtagere.

N. FINLAND

1. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 11, stk. 1, artikel 1 Ia,
stk. 1, artikel 12a, 13 og 14:

El keturvakeskus-Pensionsskyddcentralen (Det Centrale Pensionssikringsinst itut),
Helsinki.

2. Ved anvendelse af"

a) Gennemforelsesforordningens artikel 36, stk. 1 og 3, og artikel 90, stk. 1:

- Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),
Helsinki, og dens lokalkontorer, og

- Ty6ellkelaitokset (erhvervspensionsinstitutioner)og ElAketurvakeskus -
Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut).

b) Gennemferelsesforordningens artikel 36, stk. 1, andet punktum, artikel 36,
stk. 2, og artikel 90, stk. 2:

- Kansanel Akelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),
Helsinki.

- Eliketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensions-
sikringsinstitut), Helsinki, som bopxlsstedets institution.

3. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 37b og artikel 38, stk. 1,
artikel 70, stk. 1, artikel 82, stk. 2, og artikel 86, stk. 2:

- Kansanelgkelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki,
og dens lokalkontorer.

4. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 41-59:

a) Nationale pensioner:

Kansanelakelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.
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b) Erhvervspensioner:

EIketurvakeskus-Pensionsskyddcentralen (Det Centrale Pensionssik-
ringsinstitut), Helsinki.

5. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 60-67, 71 og 75:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto-Olycksfallsf6rsikringsanstalternasF6rbund (U-
lykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki, som bopmlsstedets institution.

6. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 68 og 69:

den institution, der er ansvarlig for ulykkesforsikring i det pigmldende tilfmlde.

7. Ved anvendelse af gennemferelsesforordningens artikel 76 og 78:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto-Olycksfallsf6rs kringsanstalternas F6rbund
(Ulykkesforsikringsanstaternes Forbund), Helsinki, hvis der er tale om
ulykkesforsikring.

8. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 80 og 81 og artikel 85,
stk. 2:

El Aketurvakeskus-Pensionsskyddcentralen(DetCentralePensionssikringsinstitut),
Helsinki.

9. Ved anvendelse af gennemfrelsesforordningens artikel 96 og 113:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto-Olyckfallsf~rsikringsanstalternas F6rbund
(Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki, hvis der er tale om
ulykkesforsikring.

10. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 110:

a) Sygdoms- og moderskabsforsikring, nationale pensioner:

Kansanelikelaitos-Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

b) Erhvervspensioner:

Eliketurvakeskus-Pensionsskyddcentralen (Det Centrale Pensionssik-
ringsinstitut), Helsinki.

c) Arbejdsulykker, erhvervssygdomme:

TapaturmavakuutuslaitosterLiitto-Olycksfallsf6rskringsanstaternafOrbund
(Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki.

d) Andre tilfaelde:

Sosiaali- ja terveysministeri6 - Social- och hlsovirdsministeriet (Social- og
Sundhedsministeriet), Helsinki.
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0. ISLAND

Alle forsikringsbegivenheder bortset fra forordningens artikel 17 og gennemforelses-
forordningens artikel 102, stk. 2:

Tryggingastofnun rfkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

I. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 11, stk. 1:

a) I forbindelse med forordningens artikel 14, stk. 1, og artikel 14 b), stk. 1:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Inval idenversicherung (Liech-
tensteins Alderdoms-, Efterladte- og Invalideforsikring).

b) I forbindelse med forordningens artikel 17:

Amt fir Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi).

2. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel I l a, stk. 1:

a) I forbindelse med forordningens artikel 14a, stk. 1, og artikel 14b, stk. 2:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
(Liechtensteins Alderdoms-, Efterladte- og Invalideforsikring).

b) I forbindelse med forordningens artikel 17:

Amt fir Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi).

3. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 13, stk. 2 og 3, og
artikel 14, stk. 1 og 2:

Amt fir Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (Kontoret for Nationalokonomi og Liechtensteins Alder-
doms-, Efterladte- og Invalideforsikring).

4. Ved anvendelse af artikel 38, stk. 1, artikel 70, stk. 1, artikel 82, stk. 2, og
artikel 86, stk. 2:

Gemeindeverwaltung (kommunaladministrationen) pA bopmlsstedet.

5. Ved anvendelse af artikel 80, stk. 2, og artikel 81:

Amt fur Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi).

6. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse

med artikel 36, 63 og 70:

Amt fur Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi).
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7. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 113, stk. 2:

Amt fuir Volkswirtschaft (Kontoret for Nationalokonomi).

Q. NORGE

1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra a) og b), og gennem-
forelsesforordningens artikel 11, stk. 1, litra a), og stk. 2, n r arbejdet udfores
uden for Norge, og artikel 14a, stk. 1, litra b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i
Udlandet), Oslo.

2. Ved anvendelse af artikel 14a, stk. 1, litra a), hvis arbejdet udfores i Norge:

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor den pAgwldende person er
bosat.

3. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra a), hvis den ptg-ldende
person er udstationeret i Norge:

Det lokale forsilcringskontor i den kommune, hvor arbejdsgiverens reprzsentant
er registreret i Norge, og, hvis arbejdsgiveren ikke er reprzsenteret i Norge, det
lokale forsikringskontor i den kommune, hvor arbejdet udfores.

4. Ved anvendelse af artikel 14, stk. 2, og artikel 14, stk. 3

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor den plgmldende person er
bosat.

5. Ved anvendelse af artikel 14a, stk. 2:

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor arbejdet udfores.

6. Ved anvendelse af artikel 14b, stk. I og 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i
Udlandet), Oslo.

7. Ved anvendelse af kapitel I, 2, 3, 4, 5 og 8 i forordningens afsnit m og de
bestemmelser, der er knyttet til disse bestemmelser i gennemforelsesfor-
ordningen:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Socialsikringsadministration), Oslo, og de heraf
udpegede organer (de regionale organer og de lokale socialsikringskontorer).

8. Ved anvendelse af kapitel 6 i forordningens afsnit III og de bestemmelser, der

er knyttet til disse bestemmelser i gennemforelsesforordningen:

Arbeidsdirektoratet (Arbejdsdirektoratet), Oslo, og de heraf udpegede organer.
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9. Pensionsforsikringsordning for sofolk:

a) Det lokale forsikringskontor pA bopmlsstedet, nAr den pAgwldende person er
bosat i Norge.

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i
Udlandet), Oslo, ved udbetaling af ydelser under ordningen til personer, der
er bosat i udlandet.

10. Familieydelser:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Forsikringsadministration), Oslo, og de heraf
udpegede organer (de lokale forsikringskontorer).

R. SVERIGE

1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, artikel 14a, stk. 1, og
artikel 14b, stk. 1 og 2, og gennemforelsesforordningens artikel 11, stk. 1,
litra a), og artikel Ila, stk. 1:

Det socialforsikringskontor, hvor den pigzldende person er forsikret.

2. Ved anvendelse af artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 14a, stk. 1, litra b), i
tilfaelde af, at en person er udstationeret i Sverige:

Det lokale socialforsikringskontor pi det sted, hvor arbejdet udfores.

3. Ved anvendelse af artikel 14b, stk. 1 og 2, i tilfmlde af, at en person er
udstationeret i Sverige i en periode pA mere end 12 mhneder:

G6teborgs allmgnna fo-rsikringskassa, Sj6fartskontoret (Goteborgs Almindelige
Forsikringskasse, Sofartskontoret).

4. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 2 og 3, og artikel 14a, stk. 2 og
3:

Socialforsikringskontoret pA bopmlsstedet.

5. Ved anvendelse af forordningens artikel 14a, stk. 4, og gennemforelsesfor-
ordningens artikel 11, stk. 1, litra b), artikel I la, stk. 1, litra b), og artikel 12a,
stk. 5 og 6 og stk. 7, litra a):

Socialforsikringskontoret pA det sted, hvor arbejdet udfores.

6. Ved anvendelse af forordningens artikel 17:

a) Socialforsikringskontoret pA det sted, hvor arbejdet udfores eller vii blive
udfort, og

b) Riksfo6rsiuingsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring) for sA
vidt angar kategorier af arbejdstagere eller selvstandige erhvervsdrivende.
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7. Ved anvendelse af artikel 102, stk. 2:

a) Riksf6rslkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring).

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen) i forbindelse med
arbejdsloshedsydelser.

S. SCHWEIZ

1. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 11, stk. 1:

a) I forbindelse med forordningens artikel 14, stk. 1, og artikel 14b, stk. 1:

den kompetente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung - Caisse de compensation de I'assurance vieillesse, survivants
et invaiditY- Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti
e invaliditk - (Kompensationskasse for Alderdoms-, Efterladte- og In-
valideforsikring) og den kompetente ulykkesforsikringsinstitution.

b) I forbindelse mead forordningens artikel 17:

Bundesamt f-r Sozialversicherung, Bern - Office f6ddra des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna - (For-
bundskontoret for Social Forsikring, Bern).

2. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 11 a, stk. 1:

a) I forbindelse med forordningens artikel 14a, stk. 1, og artikel 14b, stk. 2:

den kompetente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung - Caisse de compensation de I'assurance vieillesse, survivants
et invaliditd - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti
e invaliditA - (Kompensationskasse for Alderdoms-, Efterladte- og In-
valideforsikring).

b) I forbindelse med forordningens artikel 17:

Bundesant fiur Soziaversicherung, Bern - Office fdral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna - (For-
bundskontoret for Social Forsikring, Bern).

3. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 12a:

a) personer bosat i Schweiz:

Kantonale Ausgleichkasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione (den kantonale kompensationskasse) i bopal-
skantonen.

b) personer bosat uden for Schweiz:

den Kantonale Ausgleichkasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa
cantonale di compensazione (kantonale kompensationskasse), der er
kompetent pA det sted, hvor virksomheden er placeret
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4. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 13, stk. 2 og 3, og
artikel 14, stk. 1 og 2:

Eidgen6ssische Ausgleichskasse, Bern - Caisse f6ddrale de compensation, Berne -
Cassa federale di compensazione, Berna (Forbundskompensationskassen, Bern)

og Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Kreisagentur Bern, Bern - Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence d'arrondissement de
Berne, Berne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
agenzia circondariale di Berna, Berna - (Den Nationale Schweiziske Ulykkes-
forsikringskasse, Afdelingskontoret i Bern).

5. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 38, stk. 1, artikel 70,
stk. 1, artikel 82, stk. 2, og artikel 86, stk. 2:

Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione communale

- (kommunaladministrationen) pA bopmlsstedet.

6. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 80, stk. 2, og artikel 81:

Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office f6&1ral de
]'industrie, des arts et mtiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'indu-
stria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna - (Forbundskontoret for Industri og
Arbejde, Bern).

7. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 102, stk. 2:

a) I forbindelse med forordningens artikel 63:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assi-
curazione contro gli incidenti, Lucerna - (Den Nationale Schweiziske
Ulykkesforsikringskasse, Luzern).

b) I forbindelse med forordningens artikel 70:

Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern Office f&Idral de
l'industrie, des arts et m~tiers et du travai, Berne - Ufficio federale
deli'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna - (Forbundskontoret
for Industri og Arbejde, Bern).

8. Ved anvendelse af gennemforelsesforordningens artikel 113, stk. 2:

1 forbindelse med gennemforelsesforordningens artikel 62, stk. 1:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazio-
ne contro gli incidenti, Lucerna - (Den Nationale Schweiziske Ulykkesforsik-
ringskasse, Luzern)."
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k) I bilag II tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

Ingen.

N. FINLAND

Ingen.

0. ISLAND

Ingen.

P. LIECHTENSTEIN

Ingen.

Q.' NORGE

Ingen.

R. SVERIGE

Ingen.

S. SCHWEIZ

Ingen."

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE BEHORIGT HENSYN TIL

3. 373 Y 0919(02): Beslutning nr. 74 af 22. februar 1973 vedrorende ydelse af lzgebehandling i
tilfwlde af midlertidigt ophold i medfor af artikel 22, stk. 1, litra a), nr. i), i RAdets forordning
(E0F) nr. 1408/71 og artikel 21 i RAdets forordning (EOF) nr. 574/72 (EFT nr. C 75 af
19.9.1973, s. 4).

4. 373 Y 0919(03): Beslutning nr. 75 af 22. februar 1973 vedrorende behandling af begwringer om
fornyet afgorelse, indgivet af invalidepensionister pA grundlag af artikel 94, stk. 5, i RAdets
forordning (E0F) nr. 1408/71 (EFT nr. C 75 af 19.9.1973, s. 5).

5. 373 Y 0919(06): Beslutning nr. 78 af 22. februar 1973 vedrorende fortolkningen af artikel 7,
stk. 1, litra a), i Rldets forordning (EOF) nr. 574/72 om gennemforelse af reglerne om
nedsttelse eller suspension (EFT nr. C 75 af 19.9.1973, s. 8).

6. 373 Y 0919(07): Beslutning nr. 79 af 22. februar 1973 vedrorende fortolkningen af artikel 48,
stk. 2, i Ridets forordning (EOF) nr. 1408/71 om sammenlzgning af forsikringsperioder og
denned ligestillede perioder inden for invalide-, alderdoms- og efterladteforsikringen (EFT nr.
C 75 af 19.9.1973, s. 9).
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7. 373 Y 0919(09): Beslutning nr. 81 af 22. februar 1973 om medregning af forsikringsperioder
tilbagelagt inden for en bestemt beskmftigelse i henhold til artikel 45, stk. 2, i RAdets forordning
(EOF) nr. 1408/71 (EFT nr. C 75 af 19.9.1973, s. 11).

8. 373 Y 0919(11): Beslutning nr. 83 af 22. februar 1973 om fortolkningen af artikel 68, stk. 2,
i RAdets forordning (EOF) nr. 1408/71 og artikel 82 i Rhdets forordning (E0F) nr. 574/72
angAende familietillmg til ydelser ved arbejdsloshed (EFT nr. C 75 af 19.9.1973, s. 14).

9. 373 V 0919(13): Beslutning nr. 85 af 22. februar 1973 om fortolkning af artikel 57, stk. 1, i
RAdets forordning (EOF) nr. 1408/71 og af artikel 67, stk. 3, i RAdets forordning (EOF) nr.
574/72 om bestemnelse af den lovgivning, der skal anvendes, og af den kompetente institution
for sA vidt anger tilkendelse af ydelser i anledning af erhvervssygdomme (EFT nr. C 75 af
19.9.1973, s. 17).

10. 373 Y 1113(02): Afgorelse nr. 86 af 24. september 1973 vedrorende forretningsordenen for og
sammensaitningen af Revisionsudvalget under De Europmiske Fmllesskabers administrative
Kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring (EFT nr. C 96 af 13.11.1973, s. 2),
som wndret ved:

- 376 Y 0813(02): Afgorelse nr. 106 af 8. juli 1976 (EFT nr. C 190 af 13.8.1976, s. 2).

11. 374 V 0720(06): Afgorelse nr. 89 af 20. marts 1973 om fortolkningen af artikel 16, stk. I og
2, i RAdets forordning (EOF) hr. 1408/71 vedrorende tjenstgorende personale ved diplomatiske
missioner og konsulater (EFT nr. C 86 af 20.7.1974, s. 7).

12. 374 Y 0720(07): Afgorelse nr. 91 af 12. juli 1973 om fortolkningen af artikel 46, stk. 3, i R~dets
forordning (EOF) or. 1408/71 angAende fastsmttelse af de ydelser, hvorpA der haves krav i
medfor af samnme artikels stk. I (EFT nr. C 86 af 20.7.1974, s. 8).

13. 374 Y 0823(04): Afgorelse or. 95 af 24. januar 1974 om fortolkningen af artikel 46, stk. 2, i
Rhdets forordning (EOF) hr. 1408/71 vedrorende "pro rata temporis"-beregning af pensioner
(EFT nr. C 99 af 23.8.1974, s. 5).

14. 374 Y 1017(03): Afgorelse nr. 96 af 15. marts 1974 om fornyet fastsattelse af ret til ydelser i
henhold til artikel 49, stk. 2, i R.dets forordning (E0F) nr. 1408/71 (EFT nr. C 126 af
17.10.1974, s. 23).

15. 375 Y 0705(02): Afgorelse or. 99 af 13. marts 1975 om fortolkningen af artikel 107, stk. 1, i
forordning (E0F) nr. 574/72, i henseende til forpligtelsen til at foretage omberegning af lobende
ydelser (EFT nr. C 150 af 5.7.1975, s. 2).

16. 375 Y 0705(03): Afgorelse or. 100 af 23. januar 1975 om refusion af kontantydelser, udredt af
opholdsstedets eller bopmlsstedets institution for den kompetente institutions regning sant enkelt-
heder vedrorende refusion af disse ydelser (EFT or. C 150 af 5.7.1975, s. 3).

17. 376 Y 0526(03): Afgorelse nr. 105 af 19. december 1975 om anvendelse af artikel 50 i RAdets
forordning (E0F) nr. 1408/71 (EF nr. C 117 af 26.5.1976, s. 3)

18. 378 Y 0530(02): Afgorelse nr. 109 af 18. november 1977 om andring af afgorelse nr. 92 af
22. november 1973 om det i artikel 19, stk. 1 og 2, artikel 22, artikel 25, stk. 1, 3 og 4,
artikel 26, artikel 28, stk. 1, artikel 28a, artikel 29 og artikel 31 i RAdets forordning (EOF) nr.
1408/71 omhandlede begreb naturalydelser fra syge- og moderskabsforsikringen, om opgorelse
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af refusionsbelob i henhold til artikel 93-95 i Rdets forordning (E0F) nr. 574/72, og om de
forskud, der skal ydes i henhold til samme forordnings artikel 102, stk. 4 (EFT nr. C 125 af
30.5.1978, s. 2).

19. 383 Y 0115: Afgorelse nr. 115 af 15. december 1982 om bevilling af proteser, storre bandager
eller andre storre naturalydelser, der er omhandlet i artikel 24, stk. 2, i Ridets forordning (EOF)
nr. 1408/71 (EFT nr. C 193 af 20.7.1983, s. 7).

20. 383 Y 0117: Afgorelse nr. 117 af 7. juli 1982 om regler til gennemfrelse af artikel 50, stk. 1,

litra a), i Rldets forordning (EOF) nr. 574/72 (EFT hr. C 238 af 7.9.1983, s. 3).

Afgorelsens bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. 2, tilfejes folgende:

"0STRIG
Hauprverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstr.ger (Hovedsanmenslutningen af
Ostrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

FINLAND
Eliketurvakeskus-Pensionsskyddcentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

ISLAND
Tryggingastofnun rfkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Alters-, H interlassenen- und Inval idenversicherung (Liechtensteins Alderdoms-,
Efterladte- og Invalideforsikring), Vaduz.

NORGE
Rikstrygdeverket (Den Nationale Socialsikringsadministration), Oslo.

SVERIGE
Riksf6rs~kringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring), Stockholm.

SCHWEIZ
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genbve - Cassa svizzera
di compensazione, Ginevra - (Den Schweiziske Kompensationskasse, Gen~ve)."

21. 383 Y 1112(02): Afgerelse nr. 118 af 20. april 1983 om regler til gennemferelse af artikel 50,

stk. 1, litra b), i Ridets forordning (EOF) nr. 574/72 (EFT nr. C 306 af 12.11.1983. s. 2).

Afgerelsens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med felgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. 4, tilfojes felgende:

"OSTRIG
Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Hovedsamnmenslutningen af
Ostrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

FINLAND
Eliketurvakeskus-Pensionsskyddcentralen (Det Centrale Pensionssikringsinsititut), Helsinki.
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ISLAND
Tryggingastofnun rfkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteins
Alderdoms-, Efterladte- og Invalideforsikring), Vaduz.

NORGE
Rikstrygdeverket (Den Nationale Socialsikringsadministration), Oslo.

SVERIGE
Riksfors~kringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring), Stockholm.

SCHWEIZ
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Gen~ve - Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra - (Den Schweiziske Kompensationskasse, Gen~ve)."

22. 383 Y 1102(03): Afgorelse nr. 119 af 24. februar 1983 om fortolkning af artiklerne 76 og 79,
stk. 3, i R~dets forordning (EOF) nr. 1408/71 saint artikel 10, stk. 1, i Rldets forordning (EOF)
nr. 574/72 om samtidig ret til familieydelser eller bornetilskud (EFT nr. C 295 af 2.11.1983,
s. 3).

23. 383 Y 0121: Afgorelse nr. 121 af 21. april 1983 om fortolkning af artikel 17, stk. 7, i Rtdets
forordning (EOF) or. 574/72 vedrorende tilkendelse af proteser, storre bandager og andre storre
naturaydelser (EFT nr. C 193 af 20.7.1983, s. 10).

24. 384 Y 0802(32): Afgerelse or. 123 af 24. februar 1984 om fortolkning af artikel 22, stk. 1,
litra a), i Ridets forordning (EOF) nr. 1408/71 i forbindelse med personer, som fr dialysebe-
handling (EFT or. C 203 af 2.8.1984, s. 13).

25. 386 Y 0125: Afgorelse nr. 125 af 17. oktober 1985 om brugen af attesten om den lovgivning,
der skal finde anvendelse (E 101) ved udstationeringer, der ikke overstiger tre m~neder (EFT nr.
C 141 af 7.6.1986, s. 3).

26. 386 Y 0126: Afgorelse nr. 126 af 17. oktober 1985 om anvendelse af artikel 14, stk. 1, litra a),
artikel 14a, stk. 1, litra a), og artikel 14b, stk. I og 2, i RAdets forordning (EOF) nr. 1408/71
(EFT nr. C 141 af 7.6.1986, s. 3).

27. 386 Y 0128: Afgorelse nr. 128 af 17. oktober 1985 om anvendelse af artikel 14, stk. 1, litra a),
og artikel 14b, stk. 1, i Ridets forordning (EOF) hr. 1408/71, anglende den lovgivning, der
finder anvendelse pi udsendte arbejdstagere (EFT or. C 141 af 7.6.1986, s. 6).

28. 386 Y 0129: Afgorelse nr. 129 af 17. oktober 1985 om anvendelse af artikel 77, 78 og 79,
stk. 3, i Ridets forordning (EOF) nr. 1408/71 og artikel 10, stk. 1, litra b), nr. ii), i Rldets
forordning (EOF) hr. 574/72 (EFT or. C 141 af 1.6.1986, s. 7).

29. 386 Y 0130: Afgorelse nr. 130 af 17. oktober 1985 om de blanketter, der skal benyttes ved
anvendelsen af Rldets forordninger (EOF) nr. 1408/71 og (EOF) or. 574/72 (E 001; E 101-127;
E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/3031EOF) (EF or. L 192 af 15.7.1986, s. 1), som

wndret ved:
- 391 Y 0140: Afgorelse nr. 144 af 9. april 1990 (E 401 - E 410F) (EFT nr. L 71 af

18.3.1991, s. 1)
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30. 386 Y 0131: Afgorelse nr. 131 af 3. december 1985 om rzkkevidden af artikel 71, stk. 1,
litra b), nr. ii), i R~dets forordning (EOF) nr. 1408/71, angAende ret til ydelser ved arbejdsloshed
for andre arbejdstagere end grensearbejdere, som under deres seneste beskmftigelse var bosat i
en anden medlemsstat end den kompetente stat (EFT nr. C 141 af 7.6.1986, s. 10).

31. C/271/87/s. 3: Afgorelse nr. 132 af 23. april 1987 om fortolkning af artikel 40, stk. 3, litra a),
or. ii), i RAdets forordning (EOF) or. 1408/71 (EFT nr. C 271 af 9.10.1987, s. 3)

32. C/284/87/s. 3: Afgerelse nr. 133 af 2. juli 1987 om anvendelse af artikel 17, stk. 7, og
artikel 60, stk. 6, i RAdets forordning (E0F) or. 574/72 (EFT nr. C 284 af 22.10.1987, s. 3, og
EFT or. C 64 af 9.3.1988, s. 13)

33. C/64/88/s. 4: Afgorelse nr. 134 af 1. juli 1987 om fortolkning af artikel 45, stk. 2, i RAdets
forordning (EOF) or. 1408/71 om sammenlaegning af forsikringsperioder tilbagelagt inden for
et fag, for hvilket der gxlder en swrordning i en eller flere medlemsstater (EFT or. C 64 af
9.3.1988, s. 4)

34. C/281/88/s. 7: Afgorelse or. 135 af 1. juli 1987 om tilkendelse af naturalydelser, der omhandles
i artikel 17, stk. 7, og artikel 60, stk. 6, i RAdets forordning (EOF) or. 574/72 og om tilfielde,
hvor ejeblikkelig hjaelp er pakrzvet i den i artikel 20 i Rldets forordning (EF) or. 1408/71
omhandlede forstand, og hvor det er tvingende nodvendigt at yde hjxlp straks i den i artikel 17,
stk. 7, og artikel 60, stk. 6, i RAdets forordning (EOF) or. 574/72 omhandlede forstand (EFT
or. C 281 af 9.3.1988, s. 7)

Afgorelsens bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I artikel 2, stk. 2, tilfojes folgende:

"i) 7 000 S for bopTlsstedets institution i Ostrig;
n) 3 000 Fink for bopzlsstedets institution i Finland;
o) 35 000 ikr. for bopmlsstedets institution i Island;
p) 800 sfr. for bopalsstedets institution i Liechtenstein;
q) 3 600 nkr. for bop-lsstedets institution i Norge;
r) 3 600 skr. for bopzlsstedets institution i Sverige;
s) 800 sfr. for bopalsstedets institution i Schweiz."

35. C/64/88/s. 7: Afgorelse nr. 136 af 1. juli 1987 om fortolkning af artikel 45, stk. I til 3, i RAdets
forordning (EOF) or. 1408/71 om medregning af forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter
enhver anden medlemsstats Iovgivning, med henblik pA erhvervelse, bevarelse eller gener-
hvervelse af ret til ydelser (EFT or. C 64, 9.3.1988, s. 7)

Afgorelsens bestemmelser gmider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilaget tilfojes folgende:

"M. OSTRIG

Ingen.

N. FINLAND

Ingen.

Vol 1796, 1-31121



156 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

0. ISLAND

Ingen.

P. LIECHTENSTEIN

Ingen.

Q. NORGE

Ingen.

R. SVERIGE

Ingen.

S. SCHWEIZ

Ingen."

36. C/140/89/s. 3: Afgorelse nr. 137 af 15. december 1988 om anvendelse af artikel 15, stk. 3, i
RAdets forordning (EOF) nr. 574/72 (EFT nr. C 140 af 6.6.1989, s. 3)

37. C/287/89/s. 3: Afgorelse hr. 138 af 17. februar 1989 om fortolkning af artikel 22, stk. 1,
litra c), nr. i), i Radets forordning (EOF) nr. 1408/71 ved transplantation eller andre kirurgiske
indgreb, som krmver analyse af biologiske prover, nir patienten ikke opholder sig i den
medlemsstat, hvor analyserne foretages (EFT or. C 287 af 15.11.1989, s. 3)

38. C/94/901s. 3: Afgorelse or. 139 af 30. juni 1989 om den dato, der skal tages i betragtning ved
fastsattelsen af de i artikel 107 i RAdets forordning (E0F) nr. 574/72 omhandlede omreg-
ningskurser, der skal benyttes ved beregningen af visse ydelser og bidrag (EFT nr. C 94 af
12.4.1990, s. 3)

39. C/94/901s. 4: Afgorelse nr. 140 af 17. oktober 1989 om den omregningskurs, der af institutionen
pA en helt arbejdslos grmnsearbejders bopwlssted skal anvendes pA den sidste Ion, denne
arbejdstager modtog i den kompetente stat (EFT C 94 af 12.4.1990, s. 4)

40. CI94I901s. 5: Afgorelse or. 141 af 17. oktober 1989 om endring af afgarelse or. 127 af
17. oktober 1985 om udarbejdelse af de i artikel 94, stk. 4, og artikel 95, stk. 4, i RAdets
forordning (E0F) or. 574/72 omhandlede fortegnelser (EFT nr. C 94 af 12.4.1990, s. 5)

41. CI80/90Is. 7: Afgorelse or. 142 af 13. februar 1990 om anvendelse af artikel 73, 74 og 75 i

RAdets forordning (EOF) nr. 1408/71 (EF or. C 80 af 30.3.1990, s. 7)

Afgorelsens bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Punkt I finder ikke anvendelse.

b) Punkt 3 finder ikke anvendelse.

42. 391 D 0425: Afgorelse or. 147 af 11. okctober 1990 om anvendelse af artikel 76 i RAdets
forordning (EOF) or. 1408/71 (EFr or. L 235 af 23.8.1991, s. 21)
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RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE I BETRAGTNING

De kontraherende parter skal tage indholdet af folgende retsakter i betragtning:

43. Henstilling nr. 14 af 23. januar 1975 om udlevering af blanket E III til udstationerede
arbejdstagere (vedtaget af Den Administrative Kommission pA dennes 139. mode den
23. januar 1975)

44. Henstilling nr. 15 af 19. december 1980 om afgorelse af, hvilket sprog de blanketter skal
udstedes pA, som er nodvendige ved anvendelsen af RAdets forordninger (EOF) nr. 1408/71 og
nr. 574/72 (vedtaget af Den Administrative Kommission pA dennes 176. mode den 19. decem-
ber 1980).

45. 385 Y 0016: Henstilling nr. 16 af 12. december 1984 om indgAelse af aftaler i henhold til
artikel 17 i RAdets forordning (EOF) nr. 1408/71 (EFT nr. C 273 af 24.10.1985, s. 3).

46. 385 Y 0017: Henstilling nr. 17 af 12. december 1984 om de statistiske oplysninger, der hvert
Ar skal tilvejebringes med henblik pA udarbejdelse af Den Administrative Kommissions be-
retninger (EFT Dr. C 273 af 24.10.1985, s. 3).

47. 386 Y 0028: Henstilling nr. 18 af 28. februar 1986 om den lovgivning, der skal finde anvendelse
pA arbejdslose arbejdstagere med deltidsbeskmftigelse i en anden medlemsstat end bopmlsstaten
(EFT nr. C 284 af 11.11.1986, s. 4).

48. 380 Y 0609(03): Ajourforing af de erklzringer fra medlemsstaterne, der er ombandlet i artikel 5
i RAdets forordning (EOF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikrings-
ordninger pA arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fmllesskabet (EFT
nr. C 139 af 9.6.1980, s. 1).

49. 381 Y 0613(01): Erklmringer fra Graekenland i henhold til artikel 5 i RAdets forordning (EOF)
Dr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger pA arbejdstagere og
deres familiemedlernmer, der flytter inden for Fzllesskabet (EFT nr. C 143 af 13.6.1981, s. 1).

50. 383 Y 1224(01): kndringer i den erklring fra Forbundsrepublikken Tyskland, der er omhandlet
i artikel 5 i RAdets forordning (EOF) hr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale
sikringsordninger pA arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fwllesskabet
(EFT nr. C 351 af 24.12.1983, s. 1).

51. C/338/86/s. 1: Ajourforing af de erklaringer fra medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 5
i Ridets forordning (E0F) Dr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikrings-
ordninger pA arbejdstagere og deres familiemedlemrnmer, der flytter inden for F-llesskabet (EF
nr. C 338 af 31.12.1986, s. 1).

52. C/107/87/s. 1: Erklzringer fra medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 5 i RAdets forordning
(E0FF) Dr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger pA ar-
bejdstagere, selvstandige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for
Fmilesskabet (EFT nr. C 107 af 22.4.1987, s. 1).
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53. C/323/80/s. 1: Forbundsrepublikken Tysidands og Storhertugdommet Luxembourgs regeringers
afgivelse af meddelelse til RAdet i medfor af artikel 8, stk. 2, og artikel 96 i RAdets forordning
(E0F) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger pA
arbejdstagere og deres familienedlemmer, der flytter inden for Fmllesskabet, i anledning af
indgAelse af en aftale mellem de to regeringer vedrorende forskellige socialsikringssporgsmA]
(EFT nr. C 323 af 11.12.1980, s. 1).

54. L/90/87/s. 39: Erkldring fra Den Franske Republik i medfor af artikel 1, litra j), i RAdets
forordning (EOF) nr. 1408n om anvendelse af de sociale sikringsordninger pA arbejdstagere,
selvstandige erhvervsdrivende og deres familiemedlemner, der flytter inden for Fllesskabet
(EFT nr. L 90 af 2.4.1987, s. 39).

VILKAR FOR EFTA-STATERNES DELTAGELSE I DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION
FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING OG I DENNE KOMMISSIONS
REVISIONSUDVALG I OVERENSSTEMMELSE MED AFTALENS ARTIKEL 101, STK. 1

Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og 0strig kan hver isacr lade en reprmsentant
med befojelse som r'dgiver (observator) deltage i moderne i Den Administrative Kommission for
Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring, som henhmer under Kommissionen for De Europmiske
Faellesskaber, og i maderne i Revisionsudvalget under den n-vnte Administrative Kommission.
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BILAG VII

GENSIDIG ANERKENDEISE AF FAGLIGE KVALIFIKATIONER

Liste som omhandlet i artikel 30

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fzllesskabets retsorden, som f.eks.:

prxambler,
hvem EF-retsakteme er rettet til,
EF's omrlder og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder
eller borgere har i forhold til hinanden, og
informations- og notifikationsprocedurer,

gxlder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I dette bilag og uanset bestemmelseme i protokol I omfatter udtrykket "medlemsstat(er)" i de
omhandlede retsakter ud over dets betydning i de pigaeldende EF-retsakter tillige Finland, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig.

OM-ANDLEDE RETSAKTER

A. GENEREL ORDNING

1. 389 L 0048: RAdets direktiv 89/481EOF af 21. december 1988 om indforelse af en generel
ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende
videregtende uddannelser af mindst tre Ars varighed (EFT nr. L 19 af 24.1.1989, s. 16)

Som undtagelse fra bestemmelseme i direktiv 89/48/EOF og tilpasningerne heraf i aftalen
opfyider Schweiz de deri anfmrte forpligtelser senest den 1. januar 1995 i stedet for den 1. ja-
nuar 1993.

B. JURIDISKE PROFESSIONER

2. 377 L 0249: RAdets direktiv 77/249/EOF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik pA den
faktiske gennemforelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 78 af 26.3.1977,
s. 17), som wndret ved:

1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilk~rene og tilpasningerne af traktateme - Den
Hellenske Republiks tiltrwdelse af De Europ-iske F~ilesskaber (EFT nr. 291 af
19.11.1979, s. 91)
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1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkirene og tilpasningerne af traktateme - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse af De Europmiske Fmllesskaber (EFT nr.
L 302 af 15.11.1985, s. 160)

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 1., stk. 2, tilfojes folgende:

"FYn/and: Asianajaja/Advokat

Island: L6gmabur

Liechtenstein: Rechtsanwalt

Norge: Advokat

Schweiz: Avocat/Awocalo/Advokat/Rechtsanwalt/Anwalt/Firsprecher/Firsprech

Sverige: Advokat

Ostrig: Rechtsanwalt."

C. MEDICINSKE OG PARAMEDICINSKE AK77VTE7ER

3. 381 L 1057: Rldets direktiv 81/1057[EOF af 14. december 1981 om supplering af direktiv
75/3621EOF, 77/452/EOF, 78/6861EOF og 78/1026/EOF om gensidig anerkendelse af
eksamnensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for henholdsvis Imger, sygeplejer-
sker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandltger og dyrlieger, for sA vidt
angir erhvervede rettigheder (EFT nr. L 385 af 31.12.1981, s. 25).

Leger

4. 375 L 0362: Ridets direktiv 75/362/EOF af 16. juni 1975 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for Iger omfattende foran-
staltninger, som skal lette den faktiske udovelse af retten til etablering og fri udveksling af
tjenesteydelser (EFT nr. L 167 af 30.6.1975, s. 1), som andret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltraedelsesvilk/rene og tipasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrtdelse af De Europaiske Fmllesskaber (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 90)

- 382 L 0076: Ridets direktiv 82/761EOF af 26. januar 1982 (EFT nr. L 43 af 15.2.1982,
s. 21)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltraxdelsesvilkdrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse afDe Europmiske Fmllesskaber (EFT nr. 302
af 15.11.1985, s. 158)

- 389 L 0594: Ridets direktiv 89/594/E0F af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af
23.11.1989, s. 19)
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- 390 L 0658: RAdets direktiv 90/6581EOF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 73)

Som undtagelse fra besternmelserne i direktiv 75/362/EOF og tilpasningerne heraf i aftalen
opfylder Schweiz de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1997 i stedet for den 1. ja-
nuar 1993.

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 3 tilfojes folgende:

"(m) i Osmg

"Doktor der gesamten Heilkunde" (eksamensbevis for lger), sor udstedes af et
medicinsk universitetsfakultet, og "Bescheinigung iber die Absolvierung der Tdtigkeit als
Arzt im Praktikum" (bevis for gennemgAet praktisk uddannelse), som udstedes af de
kompetente myndigheder;

(n) i Finland

"todistus l1~ketieteen iisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (bevis
for medicinsk kandidateksamen), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og et
bevis for gennemgAet praktisk uddannelse, som udstedes af de kompetente offentlige sund-
hedsmyndigheder;

(o) i Island

"pr6f f lknisfrxi frA lcknadeild HAsk61a Islands" (eksamensbevis fra det medicinske
fakultet ved Islands universitet) og et bevis for gennemglet praktisk hospitalsuddannelse
af mindst tolv mAneders varighed, som udstedes af en overlmge;

(p) i Liechtenstein

eksamensbeviser, certifikater og titler, som er opniet i en anden stat omfattet af dette
direktiv og anfort i denne artikel, og som er ledsaget af bevis for gennemgAet praktisk
uddannelse udstedt af de kompetente myndigheder;

(q) i Norge

"bevis for bestAtt medisinsk embetseksamen" (bevis for bestAet medicinsk embedseksa-
men), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og et bevis for gennemgAet
praktisk uddannelse udstedt af de kompetente offentlige sundhedsmyndigheder;

(r) i Sverige

"Ilkarexamen" (Iggeeksamensbevis), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og
et bevis for gennemgiet praktisk uddannelse, der udstedes af den svenske sundheds- og
socialstyrelse;

Vol. 1796, 1-31121



162 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

(s) i Schweiz

"Eidgen6ssisch diplomierter Arzt/titulaire du dipl6me f&lral de m&lecin/titolare di
diploma federale di medico" (eksamensbevis for lzger), som udstedes af indenrigsmini-
steriet."

b) I artikel 5, stk. 2, tilfejes folgende:

"i Finland

"todistus erikoislldk~rin oikeudesta/bevis om special istrdttigheten" (speciallIxgebevis), som
udstedes af de kompetente myndigheder;

i Island

"srfrztileyfi" (speciallmgebevis), som udstedes af sundhdsministeriet;

i Liechtenstein

eksamensbeviser, certifikater og titler, som er opnhet i en anden stat omfattet af dette
direktiv og anfort i nzrvarende artikel, og som er ledsaget af bevis for gennemgtet
praktisk uddannelse udstedt af de kompetente myndigheder;

i Norge

"bevis for tillatelse til A benytte spesialisttittelen" (bevis for tilladelse til at benytte
speciallaegetitelen), som udstedes af de kompetente myndigheder;

i Schweiz

"Spezialarzt/sp~cialiste/specialista" (specialI egebevis), som udstedes af de kompetente
myndigheder

i Sverige

"bevis om specialistkompetens som ldkare utff.rdat av socialstyrelsen" (specialIxgebevis
udfxrdiget af socialstyrelsen), som udstedes af den svenske sundheds- og socialstyrelse;

i Ostrig

"Facharztdiplom" (speciallatgediplom), som udstedes af de kompetente myndigheder."

c) I artikel 5, stk. 3, tilfojes i de nedenfor anforte led felgende:

- anastesiologi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
Ostrig:

anestesiologia/anestesiologi
svzefingalxkningar
Andsthesiologie
anestesiologi
Anisthesiologie/anesthdsiologie/anestesiologia
anestesiologi
Andsthesiologie"

Vol. 1796, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 163

- almen kirurgi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
Ostrig:

neurol'rurgi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
Ostrig:

kirurgia/kirurgi
almennar skur~lickningar
Chirurgie
generell kirurgi
Chirurgie/chirurgielchirurgia
allmn kirurgi
Chirurgie"

neurokirurgia/neurokirurgi
taugaskurblEkningar
Neurochirurgie
nevrokirurgi
Neurochirurgie/neurochirurgie/ neurochirurgia
neurokirurgi
Neurochirurgie"

gynatkologi og obstetrik:

"Finland:

Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:

Sverige:

Ostrig:

intern medicin:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
Ostrig:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
0strig:

naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och
f-rlossningar
kvenlmkningar
Gynikologie und Geburtshilfe
fodselshjelp og kvinnesykdommer
Gynikologie und Geburtshilfe/gyn~cologie et obstetrique/-
ginecologia e ostetrica
kvinnosjukdomar och forlossningar (gynekologi och ob-
stetrik)
Frauenheilkunde und Geburtshilfe"

sisitaudit/inremedicin
lyflmkningar
Innere Medizin
indremedisin
Innere Medizin/m6dicine interne/medicina interna
allmin internmedicin
Innere Medizin"

silmtaudit/6gonsjukdomar
augnlekningar
Augenheilkunde
oyesykdormer
Ophthalmologie/ophtalmologie/oftalmologia
6gonsjukdomar (oftalmologi)
Augenheilkunde"
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- oto-rhino-laryngologi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:

Sverige:
Ostrig:

korva-, neng- ja kurkkutaudit/6ron-, nis- och strupsjukdomar
hls-, nef- og eyrnalmkningar
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
ore-nese-halssykdommer
Oto-Rhino-Laryngologie/oto-rhino-laryngologie6torinolarin-
goiatria
6ron-, nhs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten"

pxiari:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
Ostrig:

lastentaudit/barnsjukdomar
barnalmkningar
Kinderheilkunde
barnesykdonuner
Pidiatrie/p6diatrie/pediatria
barnaAlderns invdrtes sjukdomar (pediatrik)
Kinderheilk-unde"

medicinske lungesygdomme:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
Ostrig:

urologi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
Ostrig:

ortopmdi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:

Sverige:
Ostrig:

keuhkosairaudet/lungsjukdomar
lungnalxkningar
Lungenkrankheiten
lungesykdommer
Lungenkrankheiten/maladies des poumons/malattiepolmonari
lungsjukdomar (pneumonologi)
Lungenkrankheiten"

urologia/urologi
lvagfmraskurblxkningar
Urologie
urologi
Urologie/urologie/urologia
urologisk kirurgi
Urologie"

ortopedia ja traumatologia/ortopedi och traumatologi
bxklunarskur~lackningar
Orthopidische Chirurgie
ortopedisk kirurgi
Orthopidische Chirurgie/chirurgie orthopddique/chirurgia
ortopedica
ortopedisk kirurgi
Orthopddie und orthopdische Chirurgie"
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patologisk anatomi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
Ostrig:

neurologi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:
Sverige:
Ostrig:

patologia/patologi
lfffmrameinafrai
Pathologie
patologi
Pathologie/pathologie/patologia
klinisk patologi
Pathologie"

neurologia/neurologi
taugallkningar
Neurologie
nevrologi
Neurologie/neurologie/neurologia
nervsjukdomar (neurologi)
Neurologie"

psykiatri:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:

Sverige:
Ostrig:

psykiatria/psykiatri
geblmkningar
Psychiatrie und Psychotherapie
psykiatri
Psychiatrie und Psychotherapie/psychiatrie et psychoth6rapi-
e/psichiatria e psicoterapia
allmn psykiatri
Psychiatrie"

d) I artikel 7, stk. 2, tilfojes i de nedenfor anfrte led folgende:

- klinisk biologi:

"Ostrig: Medizinische Biologie

- blodtypeserologi:

"Finland: hematologiset laboratoriotutkimuksetl hernatologiska labora-
torieunders6kningar

- mikrobiologi-bakfreriologi:

"Finland: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi
Island: sfklafrabi
Norge: medisinsk mikrobiologi
Sverige: klinisk bakteriologi
Ostrig: Hygiene und Mikrobiologie"
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- klinisk kemi:

"Finland: kliininen kemia/klinisk kemi
Norge: klinisk kjemi
Sverige: klinisk kemi
Ostrig: Medizinisch-chemische Labordiagnostik"

- immunologi:

"Finland: immunologia/immunologi
Island: 6naimisfrm~i
Norge: immunologi og transfusjonsmedisin
Sverige: klinisk immunologi
Ostrig: Immunologie"

plastikirurgi:

"Finland: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi
Island: l talkningar
Norge: plastikkirurgi
Schweiz: Plastische und Wiederherstellungschirurgie/ chirurgie

plastique et reconstructive/ chirurgia plastica e ricostruttiva
Sverige: plastikkirurgi
Ostrig: Plastische Chirurgie"

thoraxirurgi:

"Finland: thorax- ja verisuonikirurgia/thorax- och kgrlkirurgi
Island: brj6stholsskur6l.-kningar
Norge: thoraxkirurgi
Sverige: thoraxkirurgi"

padiatrisk kirurgi:

"Finland: lastenkirurgia/barnkirurgi
Island: barnaskur~lackningar
Norge: barnekirurgi
Schweiz: Kinderchirurgie/chirurgie infantile/chirurgia infantile
Sverige: barnkirurgi"

karkirurgi:

"Island: axdaskur~lakningar
Norge: karkirurgi"

cardiologi:

"Finland: kardiologia/kardiologi
Island: hjartalmkningar
Norge: hjertesykdommer
Sverige: hjurtsjukdomar"
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- gastroenterologi:

gastroenterologia/gastroenterologi
meltingarl -kningar
fordoyelsessykdommer
matsmltningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk
gastroenterologi)"

- rheumwaologi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Sverige:

- almen hamatologi:

"Finland:
Island:
Norge:
Sverige:

- endokrinologi:

"Finland:
Island:
Norge:
Sverige:

- fysiurgi:

reumatologia/reunatologi
gigtl-kningar
Rheumatologie
revmatologi
reumatiska sjukdomar"

kiiininen hematologia/klinisk hematologi
bl6 meinafrai
blodsykdommer
hematologi"

endokrinologialendokrinologi
efnaskipta- og innkirtalwkningar
endokrinologi
endokrina sjukdomar"

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:

Sverige:
Ostrig:

- dermato-venerologi:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:

Sverige:

Ostrig:

fysiatria/fysiatri
orku- og endurhxfingarlmkningar
Physikalische Medizin und Rehabilitation
fysikalsk medisin og rehabilitering
Physikalische Medizin und Rehabilitation/ m&lecine physique
et rthabilitation/imedicina fisica e riabilitazione
medicinsk rehabilitering
Physikalische Medizin"

iho- ja sukupuolitaudit/hud- och k6nssjukdomar
hdb- og kynsjtlkd6malmkningar
Dermatologie und Venereologie
hud- og veneriske sykdommer
Dermatologie und Venereologie/dermatologie et vdndr6ologi-
e/dermatologia e venereologia
hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och
venerologi)
Haut- und Geschlechtkrankheiten"
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geislalackningar
radiologi
Radiologie"

diagnostisk radiologi:

"Finland:
Liechtenstein:
Schweiz:

Sverige:
Ostrig:

- terapeutisk radiologi:

"Finland:
Norge:
Schweiz:

Sverige:
Ostrig:

tropemedicin:

"Schweiz:

- bernepsykiatri:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:

Sverige:

radiologia/radiologi
Medizinische Radiologie
Medizinische Radiologie - Radiodiagnostik/ radiologie
m&licale - radio-diagnostic/ radiologia medica - radiodiag-
nostica
r6ntgendiagnostik
Radiologie-Diagnostik"

sy6pitaudit ja sadehoito/cancersjukdomar och radioterapi
onkologi
Medizinische Radiologie - Radio-Onkologiel radiologie
mxlicale - radio-oncologie/ radiologia medica - radio-
oncologia
tum6rsjukdomar (allmin onkologi)
Radiologie-Strahlentherapie"

Tropenkrankheiten/maladies tropicales/malattie tropicali"

lasten psykiatria/barnspsykiatri
barnage61aikningar
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
barne- og ungdomspsykiatri
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie/psychi-
atrie et psychothdrapie d'enfants et d'adolescents/psichiatria
e psicoterapia infantile e dell'adolescenza
barn- och ungdomspsykiatri"

geriatri:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Sverige:

geriatria/geriatri
61drunarl-kningar
Geriatrie
geriatri
lAngvArdsmedicin"

radiologi:

"Island:
Norge:
Ostrig:
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- nefrologi:

"Finland:
Island:
Norge:
Sverige:

epidemiske sygdomme:

"Finland:
Island:
Norge:
Sverige:

nefrologia/nefrologi
nrnalxkningar
nyresykdommer
medicinska njursjukdomar (nefrologi)"

infektiosairaudet/infektionssjukdomar
smitsjtlkd6mar
infeksjonssykdommer
infektionssjukdomar"

- community medicine:

"Finland:
Island:
Liechtenstein:
Norge:
Schweiz:

Ostrig:

- farmakologi:

terveydenhuolto/hilsovArd
fdlagslekningar
Pravention und Gesundheitswesen
samfunnsmedisin
Pravention und Gesundheitswesen/prdvention et santd
publique/ prevenzione e sanitA pubblica
Sozialmedizin"

"Finland:
Island:
Norge:
Sverige:

- arbejdsmedicin:

"Finland:
Island:
Norge:
Sverige:
Ostrig:

allergologi:

"Finland:
Island:
Sverige:

- kirurgisk gastroenterolog

"Finland:
Norge:

kliininen farmakologia/lkinisk farmakologi
lyfjafrzZi
klinisk farmakologi
klinisk farmakologi"

ty6terveyshuolto/fdretagsh~lsovfrd
atvinnulwkningar
yrkesmedisin
yrkesmedicin
Arbeitsmedizin"

allergologia/allergologi
ofnfmislekningar
internmedicinsk allergologi"

i:

gastroenterologia/gastroenterologi
gastroenterologisk kirurgi"
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- nuklearmedicin:

"Finland: isotooppitutkimukset/isotopunders6kningar
Schweiz: Medizinische Radiologie - Nuklearmedizin/ radiologie

m~dicale - m&Iecine nuclaire/ radiologia medica - medicina
nucleare

Ostrig: Nuklearmedizin"

- tand-, mund- og kabe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som lege og som tandlage):

"Finland: leukakirurgia/k fkkilurgi
Liechtenstein: Kieferchirurgie
Norge: kjevekirurgi og munnhulesykdommer
Schweiz: Kieferchirurgie/chirurgie maxillo-faciale/chirurgia mascello-

facciale"

5. 375 L 0363: RAdets direktiv 75/363/EOF af 16. juni 1975 om samordning af de administrativt
eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som Iage (EFT nr. L 167 af 30.6.1975,
s. 14), som andret ved:

382 L 0076: RAdets direktiv 82/76/EOF af 26. januar 1982 (EFT nr. L 43 af 15.2.1982,
s. 21)

389 L 0594: RAdets direktiv 89/5941EOF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af
23.11.1989, s. 19)

Som undtagelse fra bestemnelserne i direktiv 75/3631EOF og tilpasningerne heraf i aftalen
opfylder Schweiz de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1997 i stedet for den 1. ja-
nuar 1993.

6. 386 L 0457: RAdets direktiv 86/4571EOF af 15. september 1986 om en sarlig uddannelse til
alment praktiserende lxge (EFT nr. L 267 af 19.9.1986, s. 26)

Som undtagelse fra bestemmelserne i artikel I i direktiv 86/457/EOF og tilpasningerne heraf
i aftalen opfylder Norge de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1995 i stedet for den
1. januar 1993.

Som undtagelse fra bestemmelserne i direktiv 86/457/EOF og tilpasningerne heraf i aftalen
opfylder Schweiz de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1997 og senest den 1. janu-
ar 1999 i stedet for henholdsvis den 1. januar 1993 og den 1. januar 1995.

7. C/268/90/s. 2: Liste 90/C 268/02 over de officielle benzvnelser pA eksamensbeviser,
certifikater eller andre kvalifikationsbeviser og erhvervsmassige titler, der indehaves af alment
praktiserende Iger, jf. artikel 12, stk. 2, i direktiv 86/4571EOF (EFT nr. C 268 af 14.10.90,
s. 2).
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Sygeplejersker

8. 377 L 0452: RAdets direktiv 77/452/EOF af 27. juni 1977 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje saint om foranstaltninger, der skal
lette den faktiske udovelse af etableringsretten og den fri udveksling af tjenesteydelser (EFT
L 176 af 15.7.1977, s. 1), som xndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrwdelse af De Europiske Fmllesskaber (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 91)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrudelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse af De Europmiske Fllesskaber (EF nr.
L 302 af 15.11.1985, s. 160)

- 389 L 0594: RAdets direktiv 89/594/EOF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af
23.11.1989, s. 19)

- 389 L 0595: RAdets direktiv 89/595[EOF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af
23.11.1989, s. 30)

- 390 L 0658: RAdets direktiv 90/658/EOF af 4. december 1990 (EFT hr. L 353 af
17.12.1990, s. 73)

Som undtagelse fra bestemmelserne i direktiv 77/452/EOF og tilpasningerne heraf i aftalen
opfylder Schweiz de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1997 i stedet for den 1. ja-
nuar 1993.

Direktivets bestemmelser gx1der i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 2, tilfojes folgende:

"i Finland

"sairaanhoitaja/sjuksk6tare - terveydenhoitaja/ hlsovArdare";

i Island

"hjdkrunarfrabingur";

i Liechtenstein

"Krankenschwester - Krankenpfleger";

i Norge

"offentlig godkjent sykepleier";
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i Schweiz

"Krankenschwester - Krankenpfleger/infirmire - infirmier/infermiera - infermiere"

i Sverige

"sjuksk6terska";

i Ostrig

"Diplomierte KrankenschwesterlDiplomierter Krankenpfleger"."

b) I artikel 3 tilfojes folgende:

"(m) i Ostrig

"Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (eksamensbevis i almen sygepleje),
som udstedes af offentligt anerkendte sygeplejeskoler;

(n) i Finland

eksamensbevis for "sairaanhoitaja/sjuksk6tare" eller "terveydenhoitaja/hMl-
sovArdare", som udstedes af en sygeplejeskole;

(o) i Island

"pr6f f hjikrunarfreum frd Hdsk61a islands" (eksamensbevis fra afdelingen for
sygepleje under det medicinske fakultet pA Islands universitet);

(p) i Liechtenstein

eksamensbeviser, certifikater eller titler, som er opnAet i en anden stat omfattet af
dette direktiv og anfort i denne artikel;

(q) i Norge

"bevis for bestAtt sykepleiereksamen" (eksamensbevis i almen sygepleje), som
udstedes af sygeplejeskole;

(r) i Sverige

eksamensbevis for "sjuksk6terska" (eksamensbevis i almen sygepleje), som
udstedes af sygeplejeskole;

(s) i Schweiz

"diplomierte Krankenschwester fir allgemeine Krankenpflege - diplomierter
Krankenpfleger fir allgemeine Krankenpflege/ infirmi~re dipl6m~e en soins
g~ndraux - infirmier dipl~md en soins gdndraux/infermiera diplomata in cure
generali -infermiere diplomato in cure generali" (eksamensbevis i almen
sygepleje), som udstedes af de kompetente myndigheder."
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9. 377 L 0453: Ridets direktiv 77/4531EOF af 27. juni 1977 om samordning af de ved lov eller
administrativt fastsatte bestemmelser om virksomhed som sygeplejerske med ansvar for den
almene sundheds- og sygepleje (EFT nr. L 176 af 15.7.1977, s. 8), som iendret ved:

- 389 L 0595: RAdets direktiv 89/5951EOF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af
23.11.1989, s. 30)

Som undtagelse fra bestemmelseme i direktiv 77/453/EOF og tilpasningerne heraf i aftalen
opfylder Schweiz de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1997 i stedet for den 1. ja-
nuar 1993.

Tandleger

10. 378 L 0686: RAdets direktiv 78/686/E0F af 25. juli 1978 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlmger og om foran-
staltninger, der skal lette den faktiske udovelse af retten til etablering og fri udveksling af
tjenesteydelser (EFT nr. L 233 af 24.8.1978, s. 1), som Eendret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse af De Europwiske Fllesskaber (EFT hr. L 291 af
19.11.1979, s. 91)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrsdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse af De Europaiske Fmllesskaber (EFT hr.
L 302 af 15.11.1985, s. 160))

- 389 L 0594: RAdets direktiv 89/594/EOF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af
23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: RAdets direktiv 90/658/E0F af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 73)

Som undtagelse fra bestemmelserne i direktiv 78/686/EOF og tilpasningerne heraf i aftalen
opfylder Schweiz de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1997 i stedet for den 1. ja-
nuar 1993.

Direktivets bestemnelser gilder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel I tilfojes:

"i Finland
hammasl1Aidri/tandlakare,

i Island
tannlmknir,

i Liechtenstein
Zahnarzt,

i Norge
tannlege,
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i Schweiz
Zahnarzt/m&lecin-dentiste/medico-dentista,

i Sverige
tandlikare,

i Ostrig
den titel, som Ostrig inden for en periode pA seks Ar efter aftalens ikrafttrwden meddeler
de kontraherende parter."

b) I artikel 3 tilfojes:

"(m) i Ostrig

det eksamensbevis, som 0strig inden for en periode pA seks Ar efter EOS-aftalens
ikrafttrtden meddeler de kontraherende parter;

(n) i Finland

"todistus hammasliddketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat
examen" (cand. odont.-eksamensbevis), som udstedes af et universitetsfakultet for
medicin, og et bevis for gennemgAet praktisk uddannelse udstedt af den finske
sundheds- og socialstyrelse;

(o) i Island

"pr6f frd tannlmknadeild Hdsk61a islands" (eksamensbevis fra fakultetet for odontologi
ved Islands universitet);

(p) i Liechtenstein

eksamensbeviser, certifikater og titler, som er opnAet i en anden stat omfattet af dette
direktiv og anfort i denne artikel, og som er ledsaget af bevis for gennemglet praktisk
uddannelse udstedt af de kompetente myndigheder;

(q) i Norge

"bevis for bestAtt odontologisk embetseksamen" (cand. odont.-eksamensbevis), som
udstedes af et universitetsfakultet for odontologi;

(r) i Sverige

"tandlikarexamen" (tandlatgeeksamensbevis), som udstedes af tandl-gehojskoler, og
et bevis for gennemglet praktisk uddannelse udstedt af den svenske sundheds- og
socialstyrelse;

(s) i Schweiz

"eidgen~ssisch diplomierter Zahnarzt/titulaire du dipl~me f&lral de m&lecin-
dentiste/titolaredi diploma federale di medico-dentista" (tandlmgeeksamensbevis), som
udstedes af det schweiziske indenrigsministerium."
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c) I artikel 5 tilfojes i de nedenfor anforte led folgende:

1. Ortodonti:

-Finland.-

"todistus erikoishammaslikdrin oikeudesta
oikomishoidon alalla/bevis om specialist-tandlikarrk.ttigheten inom omrAdet tandreg-
lering" (bevis for special istuddannelse i ortodonti) udstedt af de kompetente myndig-
heder;

i Norge:

"bevis for gjennomgAtt spesialistutdanning i kjeveortopedi" (bevis for specialistud-
dannelse i kmbeortop di) udstedt af et universitetsfakultet for odontologi;

- i Sverige:

"bevis om specialistkompetens i tandreglering" (bevis for specialistuddannelse i
tandregulering) udstedt af den svenske sundheds- og socialstyrelse;

- i Schweiz:

"Dr.med.dent., Kieferorthop~de/ dipl6me, dr.m~d.dent., orthodontiste/ diploma,
dott.med.dent., ortodontista" (bevis for specialistuddannelse i ortodonti) udstedt af
den dertil autoriserede myndighed."

2. Mundkirurgi:

i Finland:

"todistus erikoishammasl k rin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian)
alalla/bevis om specialist-tandlI.karrittigheten inom omr.det oralkirurgi (tand- och
munkirurgi)" (bevis for specialistuddannelse inden for tand- og mundkirurgi) udstedt
af de kompetente myndigheder;

- i Norge:

"bevis for gjennomgtt spesialistutdanning i oralkirurgi" (bevis for specialistuddan-
nelse i mundkirurgi) udstedt af et universitetsfakultet for odontologi;

- i Sverige:

"bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (bevis for spe-

cialistuddannelse i mundkirurgi) udstedt af den svenske sundheds- og socialstyrelse."

d) Folgende indsttes sor artikel 19 b:

"Artikel 19 b

Fra det tidspunkt, hvor Ostrig trmffer de ndvendige foranstaltninger for at efterkomme
dette direktiv, anerkender de stater, der omfattes af dette direktiv, med henblik pA
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udovelsen af de former for virksomhed, der er omhandlet i artikel I i dette direktiv som
tilpasset EOS, de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for lager, der
i Ostrig udstedes til personer, som har begyndt deres uddannelse pA universitetsniveau for
EOS-aftalens ikrafttrwden, ledsaget af en attestation, udstedt af de kompetente ostrigske
myndigheder, som bekrmfter, at disse personer faktisk og retmmssigt og som hovedbe-
skmftigeise bar udovet de i artikel 5 i direktiv 78/687/EOF omhandlede former for
virksomhed i 0strig i mindst tre pA hinanden folgende Ar i lobet af de fern Ar, der gAr forud
for udstedelsen af attestationen, og at disse personer er bemyndiget til at udove de
pAgwldende former for virksomhed pA samme betingelser som indehavere a" de i artikel 3,
litra m), ornhandlede eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser.

Undtaget fra det i forste afsnit omhandlede krav om tre Ars praksis er personer, som har
gennemfort studier af mindst tre Ars varighed, der af de kompetente myndigheder attesteres
som svarende til den i artikel 1 i direktiv 78/687/EOF ombandlede uddannelse.".

11. 378 L 0687: RAdets direktiv 78/687/EOF af 25. juli 1978 om samordning af de administrativt
eller ved ov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlge (EFT nr. L 233 af
24.8.1978, s. 10)

Som undtagelse fra bestemmelserne i direktiv 78/6871E0F og tilpasningerne heraf i aftalen
opfylder Schweiz de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1997 i stedet for den 1. ja-
nuar 1993

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 6 -ndres formuleringen "personer omfattet af artikel 19 i direktiv 78/686/EOF" til
"personer omfattet af artikel 19, 19a og 19b i direktiv 78/686/EOF".

For sA vidt angir direktiverne 78/686/EOF og 78/687/E0F (jf. punkt 10 og 11 ovenfor) g~lder
endvidere folgende:

Indtil uddannelsen af tandlzger i 0strig under betingelserne i direktiv 78/687/E0F er tilendebragt og
senest indtil den 31. december 1998, udskydes indforelsen af retten til etablering og til at udove
virksomhed i Ostrig for tandlmger fra de andre stater, som er ornfattet af direktivet, og for uddannede
ostrigske tandlzger, der udover virksomhed i de andre stater, som er omfattet af direktivet.

Under den anforte midlertidige dispensation vii eventuelle generelle eller swrlige ordninger vedrorende
retten til etablering og til at udove virksomhed, som mAtte foreligge i henhold til ostrigske
bestemmelser eller aftaler mellem Republikken Ostrig og en hvilken som heist anden stat, som er
omfattet af direktivet, blive opretholdt og anvendt ikke-diskriminatorisk i forhold til alle andre stater,
som er omfattet af direktivet.

Veterinarmedicin

12. 378 L 1026: RAdets direktiv 78/1026/EOF af 18. december 1978 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlmger, omfattende
foranstaltninger, som skal lette den faktiske udovelse af retten til etablering og fri udveksling
af tjenesteydelser (EFT nr. L 362 af 23.12.1978, s. 1), som indret ved:

1 79 H: Akt vedrorende tidtradelsesvlkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse af De Europ-iske Fmllesskaber (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 92)
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- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvikArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse af De Europxiske Fmilesskaber (EFT nr.
L 302 af 15.11.1985, s. 160)

- 389 L 0594: RAdets direktiv 89/594/EOF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af
23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Ridets direktiv 90/658/EOF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af

17.12.1990, s. 73)

Direktivets bestemmelser gzlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 3 tilfojes folgende:

"(m) i Ostrig

"Diplom-Tierarzt" (dyrl-geeksamensbevis), udstedt af Wiens universitet for
veterinairmedicin;

(n) i Finland

"eliinliketieteenlisensiaatti/veterinir-medicinelicentiat" (licentiati veterinzrmedicin),
udstedt af den finske veterinaerhojskole;

(o) i Island

eksamensbeviser, certifikater og titler, som er opntet i en anden stat omfattet af dette
direktiv og anfort i denne artikel, og som er ledsaget af bevis for gennemgAet praktisk
uddannelse udstedt a! de kompetente myndigheder;

(p) i Liechtenstein

eksamensbeviser, certifikater og titler, som er opnAet i en anden stat omfattet af dette
direktiv og anfort i denne artikel, og som er ledsaget af bevis for gennemgAet praktisk
uddannelse udstedt af de kompetente myndigheder;

(q) i Norge

"eksamensbevis utstedt av Norges veterinaerhogskole for bestAtt veterinxrmedisinsk
embetseksamen" (cand. med. vet.-eksamensbevis), udstedt af den norske veterinmr-
hojskole;

(r) i Sverige

"veterinirexamen" (master-grad i veterinmrmedicin), udstedt af det svenske landbrugsu-

niversitet;

(s) i Schweiz

"eidgen6ssisch diplomierter Tierarzt/titulaire du dipl6me f6ddral de vdtdrinaire/titolare
di diploma federale di veterinario" (dyrlaigeeksamensbevis), udstedt af indenrigs-
ministeriet."
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13. 378 L 1027: RAdets direktiv 78/1027[EOF af 18. december 1978 om samordning af de
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som dyrlwge (EFT nr. L 362
af 23.12.1978, s. 7), som zndret ved:

- 389 L 0594: Rldets direktiv 89/594/EOF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af
23.11.1989, s. 19)

Jordemodre

14. 380 L 0154: RAdets direktiv 80/154/EOF af 21. januar 1980 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for jordemodre og om foran-
staltninger, der skal lette den faktiske udovelse af etableringsretten og den fri udveksling af
tjenesteydelser (EFT nr. L 33 af 11.2.1980, s. 1), som mndret ved:

- 380 L 1273: RAdets direktiv 80/1273/EOF af 22. december 1980 (EFT nr. L 375 af
31.12.1980, s. 74)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrudelsesvilkArene og tilpasningeme af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals titradelse af De Europmiske FmIlesskaber (EFT L 302
af 15.11.1985, s. 161)

- 389 L 0594: Rhdets direktiv 89/5941EOF af 30. oktober 1989 (EF nr. L 341 af
23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: RAdets direktiv 90/658/EOF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 73)

Som undtagelse fra bestemmelserne i direktiv 80/154/EOF og tilpasningerne heraf i aftalen
opfylder Schweiz de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1997 i stedet for den 1. ja-
nuar 1993.

Direktivets bestemmelser gw1der i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1 tilfojes:

"i Finland:
kdtil6/barnmorska,

i Island:
Ij6sm6bir,

i Liechtenstein:
Hebamme,

i Norge:
jordmor,

i Schweiz:
Hebanune/sage-femme/levatrice,
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i Sverige:
barnimorska,

i Ostrig:

Hebamme."

b) I artikel 3 tilfojes folgende:

"(M) i 0strig

"Hebammen-Diplom", udstedes af jordemoderskole;

(n) i Finland

"kiti6/barrmorska" eller "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja iitiyshuolto/-
specialsjuksk6tare, kvinnosjukdomar och m6drav~rd" (jordemodereksamensbevis)
udstedt af sygeplejeskole;

(o) i Island

"pr6f frd Lj6smarask6la islands" (eksamensbevis fra jordemoderskolen i Island);

(p) i Liechtenstein

eksamensbeviser, certifikater og titler, som er opnAet i en anden stat omfattet af
dette direktiv og anfort i denne artikel;

(q) i Norge

"bevis for bestAtt jordmoreksamen" (jordemodereksamensbevis), udstedt af en
jordemoderskole og et bevis for gennemgAet praktisk uddannelse udstedt af de
kompetente offentlige sundhedsmyndigheder;

(r) i Sverige

"barnmorska" -eksamensbevis (bachelorgrad for sygeplejersker/jordemodre) udstedt
af sygeplejeskole;

(s) i Schweiz

"diplomierte Hebamme/sage-femme dipl6me/1evatrice diplomata" (jordemoderek-
samensbevis) udstedt af de kompetente myndigheder."

15. 380 L 0155: RAdets direktiv 80/1551EOF af 21. januar 1980 om samordning af de admini-
strativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udovelse af virksomhed som
jordemoder (EFT or. L 33 af 11.2.1980, s. 8), som wndret ved:

- 389 L 0594: Rtdets direktiv 89/594fE0F af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af
23.11.1989, s. 19)

Som undtagelse fra bestemmelserne i direlctiv 80/155/E0F og tilpasningeme heraf i aftalen
opfylder Schweiz de deri anforte forpligtelser senest den 1. januar 1997 i stedet for den I. ja-
nuar 1993.
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Farmaci

16. 385 L 0432: Ridets direktiv 85/432/EOF af 16. september 1985 om samordning af love og
administrativt fastsatte bestemnelser om visse former for virksomhed pA det farraceutiske
omrde (EFT nr. L 253 af 24.9.1985, s. 34), sor wndret ved:

- 390 L 0658: RAdets direktiv 90/658/EOF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 73)

17. 385 L 0433: RAdets direktiv 85/433/EOF af 16. september 1985 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci saint om foranstaltninger,
der skal lette den faktiske udovelse af etableringsretten i forbindelse med visse former for
virksomhed pA det farmaceutiske omrAde (EFT nr. L 253 af 24.9.1985, s. 37), sow Wndret
ved:

- 385 L 0584: RAdets direktiv 85/584/E0F af 20. december 1985 (EFT nr. L 372 af

31.12.1985, s. 42)

Direktivets bestemmelser gwider i forbindelse wed aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 4 tilfojes felgende:

"(m) i Ostrig:

"Staatliches Apothekerdiplom" (statsligt eksamensbevis for farmaceuter) udstedt
af de kompetente myndigheder;

(n) i Finland-

"todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen" (provisoreksamensbe-
vis) udstedt af universitet;

(o) i Island:

"pr6f frA H~sk61a Islands i lyfjafrai" (eksamensbevis i farmaci fra Islands
universitet);

(p) i Liechtenstein:

eksamensbeviser, certifikater og titler, sow er opnAet i en anden stat omfattet af
dette direktiv og anfort i denne artikel, og sow er ledsaget af bevis for gennemgAet
praktisk uddannelse udstedt af de kompetente myndigheder;

(q) i Norge:

"bevis for bestAtt cand.pharm. eksamen" (cand. pharm.-eksamensbevis) udstedt
af et universitetsfakultet;

(r) i Sverige:

"apotekarexamen" (apotekereksamen) udstedt af Uppsala universitet;
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(s) i Schweiz:

"eidgendssisch diplomierter Apotheker/titulaire du diplOme fddral de pharmaci-

en/titolare di diploma federale di farmacista" (eksamensbevis i farmaci) udstedt af
Forbundsindenrigsministeriet."

D. ARKITEKITUR

18. 385 L 0384: RIdets direktiv 85/3841E0F af 10. juni 1985 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for arkitekturomridet,
herunder om foranstaltninger, som skal lette den faktiske udovelse af retten til etablering og
fri udveksling af tjenesteydelser (EFT ar. L 223 af 21.8.1985, s. 15), som wndret ved:

385 L 0614: Ridets direktiv 85/6141EiF af 20. december 1985 (EFT or. L 376 af
31.12.1985, s. 1)

386 L 0017: Ridets direktiv 86/17/E0F af 27. januar 1986 (EFT nr. L 27 af 1.2.1986,
s. 71)

390 L 0658: RAdets direktiv 90/658/EOF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 73)

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 11 tilfojes folgende:

"1) i Os'rig

- eksamensbeviser udstedt ved tekniske universiteter i arkitektur ("Architektur"),
i bygningsingeniorarbejde ("Bauingenieurwesen"), i byggeri ("Hochbau",
"Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirts-
chaft");

- eksamensbeviser i arkitektur udstedt af arkitektskolen i Wien ("Meisterschule
ffir Architektur");

- arkitektureksamensbeviser udstedt af skolen for anvendt kunst i Wien
("Meisterdasse fur Architektur");

- arkitektureksamensbeviser udstedt af skolen for industrielt design i Linz
("Meisterklasse fir Architektur");

- ingenioreksamensbeviser udstedt af hojere, tekniske skoler eller bygning-
stekniske skoler saint et "Baumeister"-certifikat som bevis for mindst seks Ars
faglig erfaring i Ostrig, der udstedes pA grundlag af en eksamen;

- kvalifikationsbeviser for civilingeniorer eller rAdgivende ingeniorer inden for
byggeri ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen",
"Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") i henhold til lov om civilteknikere
(Ziviltechnikergesetz, Bundesgesetzblatt nr. 146/1957);

(in) i Finland

eksamensbeviser udstedt af afdelinger for arkitektur
under tekniske universiteter og universitetet i Oulu (arkkitehti - arkitekt);

- eksamensbeviser udstedt af tekniske institutter (rakennusarkkitehti);
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(n) i Island

- eksamensbeviser, certifikater og titler, som er opnAet i en anden stat omfattet
af dette direktiv og anfort i n.-rvmrende artikel, og som er ledsaget af bevis for
gennemgiet praktisk uddannelse udstedt af de kompetente myndigheder;

(o) i Liechtenstein

- eksamensbeviser fra Den Hojere Tekniske Lxreanstalt (H6here Technische
Lehranstalt: Architekt HTL);

(p) i Norge

- eksamensbeviser (sivilarkitekt) udstedt af det teknologiske institut ved
universitet i Trondhjem, og ved arkitektskolerne i Oslo og Bergen;

- bevis for medlemsskab af "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL), hvis
uddannelsen er gennemgAet i en stat, der er omfattet af dette direktiv;

(q) i Sverige

- eksamensbeviser udstedt af arkitektskolen under Det Kongelige Teknologiske
Institut, af Chalmers Institut for Teknologi og af det teknologiske institut ved
universitetet i Lund (arkitekt, master-grad i arkitektur);

- bevis for medlemsskab af "Svenska Arkitekters Riksfdrbund" (SAR), hvis
uddannelsen er gennemgtet i en stat, der er omfattet af dette direktiv;

(r) i Schweiz

- eksamensbeviser udstedt af forbundsinstitutterne for teknologi (Eidgenfssische
Technische Hochschulen, Ecoles Polytechniques F&ldrales, Politecnici
Federali: dipl.Arch.ETH, arch.dipl.EPF, arch.dipl.PF);

- eksamensbeviser udstedt af arkitektskolen under universitetet i Genbve (Ecole
d'architecture de l'Universitd de Gen~ve: architecte dipl6md EAUG);

- eksamensbeviser fra hojere tekniske lEreanstalter (H6here Technische
Lehranstalten, Ecoles Techniques Supdrieures, Scuole Tecniche Superiore:
Architekt HTL, architecte ETS, architetto STS) saint et bevis for fire As faglig
erfaring i Schweiz;

- certifikater fra "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der
Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingdnieurs,
des architectes et des technfciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli
ingegneri, degli architetni e dei tecnici" (REG) "Architekt REG A", "architecte
REG A", "architetto REG A";

- certifikater fra "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der
Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingdnieurs,
des architectes et des technicienslFondazione dei Registri svizzeri degli
ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG B", "architecte
REG B", "architetto REG B" saint et bevis for fire irs faglig erfaring i
Schweiz."

b) Bestemmelserne i artikel 15 finder ikke anvendelse.
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19. C/205/89/s. 5: Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser pi arkitekturom-
radet, som anerkendes af alle medlemsstater 89/C 205/06 (ajourforing af meddelelse
88/C 279/03 af 19. oaktober 1988) (EFT nr. C 205 af 10.8.1988, s. 5).

E. HANDEL OG FORMIDLERVIRKSOMHED

Engroshandel

20. 364 L 0222: RAdets direktiv 64/222/EOF af 25. februar 1964 om de nwrmere overgangsforan-
staltninger inden for folgende erhvervsomrder: engroshandel og formidlervirksomhed inden
for handel, industri og hAndvmrk (EFT nr. 56 a! 4.4.1964, s. 857/64)

21. 364 L 0223: RAdets direktiv 64/223/EOF af 25. februar 1964 om gennemforelse af
etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for virksomhed inden for engroshandelen
(EFT nr. 56 af 4.4.1964, s. 863/64), som wndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilk.rene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmcdelse af
De Europaciske F-ilesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 84)

Formidlere inden for handel, industri og hAndverk

22. 364 L 0224: RAdets direktiv 64/224/EOF af 25. februar 1964 om gennemforelse af
etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for formidlervirksomhed inden for handel,
industri og hAndvmrk (EFT nr. 56 af 4.4.1964, s. 869/64), som wndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltraedelsesvilkirene og tilpasningerne af traktateme - Kongeriget
Danmarks, rlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrardelse af
De Europeiske Fmllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 85)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse a! De Europwiske Fmllesskaber (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 89)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltracdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse af De Europ-iske Fmllesskaber (EFT nr.
L 302 af 15.11.1985, s. 155)

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:
I artikel 3 indsmttes:

Selvstzndige
erhvervsdrivende Lonmodtagere

i Finland: Kauppa-agentti/ Myyntimies/
Handelsagent F6rsgljare
Kauppaedustaja/
Handelsrepresentant
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smgsali
heildsali
umbossali
farandsali

Handelsvertreter

Handelsagent
Kommisjonmr
Grossist

Agent/agent/agente

Handelsagent
Madare
Kommissionir

Handelsagent

i Island:

Selvstmndig erhvervsvirksomhed inden for detailhandelen

23. 368 L 0363: RAdets direktiv 68/363/E0F af 15. oktober 1968 om gennemforelsen af
etableringsfrihed og udveksling af tjenesteydelser for selvstxndig erhvervsvirksomhed inden
for detailhandelen (ex CITl-gruppe 612)(EFT nr. L 260 af 22.10.1968, s. 496), som -ndret
ved:

-1 72 B: Akt vedrorende tiltrxdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, rlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltra:delse af
De Europaeiske Fxllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 86)

24. 368 L 0364: RAdets direktiv 68/364/EOF af 15. oktober 1968 om denmrmere overgangsforan-
staltninger for selvstzndig erhvervsvirksomhed inden for detailhandelen (ex CITl-gruppe 612)-
(EFT nr. L 260 af 22.10.1968, s. 6)

Selvstaendig erhvervsvirksomhed inden for engroshandelen med kul og formidlervirksomhed
inden for kulsektoren

25. 370 L 0522: RAdets direktiv 70/522/E0F af 30. november 1970 om gennemferelsen af
etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstzndig erhvervsvirksomhed inden
for engroshandelen med kul og for formidlervirksomhed inden for kulsektoren (ex CITI-gruppe
6112)(EFT L 267 af 10.12.1970, s. 14), sor wndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltraudelsesvilkArene og tilpasningerne at traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse af
De Europmiske Fzllesskaber (EFT nr. L 73 at 27.3.1972, s. 86)
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Handelsreisender

Handelsagent
Selger
Representant

Handelsreisender/
reprdsentant de
commerce/
rappresentante

Handelsresande

Handlungsreisender."

i 'echtenstein:

i Norge:

i Schweiz:

i Sverige:

i Ostrig:
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26. 370 L 0523: RAdets direktiv 70/5231EOF af 30. november 1970 om de nmrmere overgangsfor-
anstaltninger for selvstmndig erhvervsvirksomhed inden for engroshandelen med kul og for
formidlervirksomhed inden for kulsektoren (ex CITI-gruppe 6112)(EFT nr. L 267 af
10.12.1970, s. 18)

Handel med og distribution af giftige stoffer

27. 374 L 0556: RAdets direktiv 74/556/EOF af 4. juni 1974 om de nmrmere regler for
overgangsforanstaltninger for virksomhed inden for handel med og distribution af giftige stoffer
og virksomhed, der medforer erhvervsmxssig anvendelse af disse stoffer, herunder
formidlervirksomhed (EFT nr. L 307 af 18.12.1974, s. 1)

28. 374 L 0557: Ridets direktiv 74/557/EOF aft4. juni 1974 om gennemforelse af etableringsfrihed
og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstandig virksomhed og formidlervirksomhed inden
for handel med og distribution af giftige stoffer (EFT nr. L 307 af 18.11.1974, s. 5)

Direktivets bestemnielser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilaget indsmttes folgende:

- Finland

1. Kemikalier omfattet af lov om kemikalier af 1989 og tilhorende forordninger
2. Biologiske pesticider omfattet af lov om pesticider a! 1969 og tilhorende forordninger

- Liechtenstein

1. Benzol og tetraklorkulstof (forordning or. 23 af 1. juni 1964)
2. Alle giftige stoffer og produkter i henhold tUl artikel 2 i lov om giftighed (SR

814.80), herunder ismr dem, der er opfort pA listen over giftige stoffer eller produkter
i kategori 1, 2 eller 3 i henhold til artikel 3 i forordning om giftige staffer (SR
814.801) (finder anvendelse i henhold til toldaftalen, offentlig bekendtgorelse nr. 47
af 28. august 1979)

- Norge

1. Pesticider omfattet af lov om pesticider af 5. april 1963 og tilhorende forordninger
2. Kemikalier omfattet af forordaing af 1. juni 1990 om mmrkning af og handel med

kemikalier, som kan vmre til fare for sundheden sant tilhorende forordning med liste
over kemikalier

- Schweiz

Alle giftige stoffer og produkter i henhold til artikel 2 i lov om giftighed (SR 814.80),
herunder ismr dem, der er opfort pi listen over giftige stoffer eller produkter i kategori
1, 2 eller 3 i henhold til artikel 3 i forordning om giftige stoffer (SR 814.801)

- Sverige

1. Ekstremt farlige og meget farlige kemiske stoffer, der er omhandlet af forordning om
kemiske produkter (1985:835)
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2. Visse prxkursorer til fremstilling af narkotiske stoffer, som er omhandlet i vejiedning
om tilladelser til fremstilling af, handel med og distribution af giftige og meget farlige
kemiske produkter (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9)

3. Pesticider, klasse 1, som er ombandlet i forordning 1985:836
4. Affald, som er skadeligt for miljoet og omhandlet i 1985:841
5. PCB og kemiske produkter, der indeholder PBC, og som er omhandlet i forord-

ning 1985:837
6. Stoffer i gruppe B i offentlig bekendtgorelse om vejledning om sanitzre grxnsevmrdi-

er (AFS 1990:13)
7. Asbest og materialer, der indeholder asbest, og som er omhandlet i offentlig

bekendtgorelse AFS 1986:2

- Ostrig

Giftige stoffer og prxparater klassificeret som "meget giftige" eller "giftige" i henhold til
lov om giftige stoffer (Chemikaliengesetz), Bekanntgebungsblatt 326/1987 og tilhorende
forordninger (§ 224 Gewerbeordnung)."

Erhvervsvirksomhed uden fast forretningssted

29. 375 L 0369: R~dets direktiv 75/3691E0F af 16. juni 1975 om foranstaltninger, der skal
fremme den faktiske udovelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser
inden for erhvervsvirksomhed uden fast forretningssted, herunder navnlig overgangsforan-
staltninger for disse former for virksomhed (EFT nr. L 167 af 30.6.1975, s. 29)

Selvstandige handelsagenter

30. 386 L 0653: RAdets direktiv 86/653/EOF af 18. december 1986 om samordning af
medlemsstaternes lovgivning om selvstmndige handelsagenter (EFT nr. L 382 af 31.12.1986,
s. 17)

F. INDUSTRI OG HAD Vf.RK

Be- og forarbejdende erhverv

31, 364 L 0427: R.dets direktiv 64/4271EOF af 7. juli 1964 om de nmrmere overgangsforan-
staltninger for selvstxndig erhvervsvirksomhed i be- og forarbejdende erhverv under CII-
hovedgrupperne 23-40 (industri og hAndv-rk)(EFT nr. 117 af 23.7.1964, s. 1863/64), sor
wndret ved:

- 369 L 0077: Ridets direktiv 69/77/EOF af 4. marts 1969 (EFT nr. L 59 af 10.3.1969, s. 8)

Direktivets bestemnelser gxIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Bestemmelserne i artikel 5, stk. 3. finder ikke anvendelse.
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32, 364 L 0429: Rdets direktiv 64/429/EOF af 7. juli 1964 om gennemforelse af etableringsfrihed
og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstmndig erhvervsvirksomhed inden for be- og
forarbejdende erhverv under CIT-hovedgrupperne 23-40 (industri og hindvmrk)(EFT nr. 117
af 23.7.1964, s. 1880/64), som xndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltr delsesvilkirene og tilpasningerne af traktateme - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse af
De Europwiske Fmllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 83)

Udvinding af sten og mineraler

33. 364 L 0428: RAdets direktiv 64/4281EOF af 7. juli 1964 om gennemforelse af etableringsfrihed
og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstmndig erhvervsvirksomhed inden for bjergv~rks-
drift, herunder udvinding af sten og mineraler (CITI-hovedgrupperne 11-19) (EFT nr. 117 af
23.7.1964, s. 1871/64), som mndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrwdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterue - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse af
De Europwiske Fmllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 81)

Elektricitet, gas, vand og sanitere tienester

34. 366 L 0162: RAdets direktiv 66/162/EOF af 28. februar 1966 om gennemforelse af
etableringsfrihed ag fri udveksling af tjenesteydelser for selvstzndig erhvervsvirksomhed inden
for brancherne elektricitet, gas, vand og sanit.zre tjenester (CITI-afdeling 5)(EFT nr. 42 af
8.3.1966, s. 584/66), som wndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrxdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktateme - Kongeriget
Danmarks, W'lands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse af
De Europwiske Fellesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 82)

Nverings- og nydelsesmiddelindustrien

35. 368 L 0365: RAdets direktiv 68/365/EOF af 15. oktaber 1968 am gennemforelsen af
etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstxndig erhvervsvirksomhed inden
for nerings- og nydelsesmiddelindustrien og fremstillingen af drikkevarer (CITI-hoved-
grupperne 20 og 21)(EFT nr. L 260 af 22.10.1968, s. 9), som wndret ved:

-1 72 B: Akt vedrorende tiltrtdelsesvilkrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, W-lands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse af
De Europmiske Fmllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 83)

36. 368 L 0366: Ridets direktiv 68/366/EOF af 15. oktober 1968 om de ngermere overgangsforan-
staltninger for selvstmndig erhvervsvirksomhed inden for nwrings- og nydelsesmiddelindustrien
ag fremstillingen af drikkevarer (CITl-hovedgrupperne 20 og 21) (EFT nr. L 260 af
22.10.1968, s. 12)

Direktivets bestemnelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, finder ikke anvendelse.
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Efterforskning og udvinding af olie og naturgas

37. 369 L 0082: RAdets direktiv 69/821EOF af 13. marts 1969 om gennemforelse af etablerings-
frihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstmndig virksomhed med hensyn til
efterforskning og udvinding af olie og naturgas (ex CITI-hovedgruppe 13) (EFI nr. L 68 af
19.3.1969, s. 4), som wndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrzedelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltratdelse at
De Europaiske F-llesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 82))

G. HJXELPEERHVERV I FORBINDELSE MED TRANSPORT

38. 382 L 0470: RAdets direktiv 82/470/EOF af 29. juni 1982 om foranstaltninger til fremme af
den faktiske udovelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser ved
selvstandig virksomhed inden for visse hjxIpeerhverv i forbindelse med transport- og
rejsebureauvirksomhed (C1TI-gruppe 718) og inden for pakhus- og oplagringsvirksomhed
(CITI-gruppe 720) (EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 1), som xndret ved:

1 85 I: Akt vedrorende tiltrledelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse af De Europatiske Fellesskaber (EFT nr.
L 302 af 15.11.1985, s. 156)

Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I slutningen af artikel 3 tilfojes folgende:

"Finland

A. Huolitsija/Spedit6r
Laivanselvitt'j!ISkeppsm k1are

B. Matkanj rjestlij!Researrang6r
Matkanv littAjifReseagent

C. -

D. AutonselvittijVi/Bil md are

Island

A. Skipami~lari
B. Ferbaskrifstofa
C. Flutningamist6b
D. Bifrei~askoun

Liechtenstein

A. Spediteur, Warentransportvermittler
B. Reisebiirounternehmer
C. Lagerhalter
D. Fahrzeugsachverstdndiger, Wiger
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Norge

A. Speditwr
Skipsmegler

B. ReisebyrA
C. Oppbevaring
D. Bilinspektor

Schweiz

A. Spediteur/exp&liteur/spedizioniere
Zolldeklarant/d~clarant de douane/dichiarante de dogana

B. Reisebuirounternehmer/agent de voyage/agente di viaggio
C. Lagerhalter/entrepositaire/agente di deposito
D. Automobilexperte/expert en automobiles/perito in automobili Eichmeister/vdrificateur des

poids et mesures/verificatore dei pesi e delle misure

Sverige

A. Spedit6r
Skeppsmkldare

B. ResebyrA
C. Magasinering

Lagring
F6rvaring

D. Bilinspekt6r
Bilprovare
Bilbesiktningsman

Ostrig

A. Spediteur
Transportagent

B. Reisebfilro
C. Lagerhalter

Tierpfleger
D. Kraftfahrzeugprgifer

Kraftfahrzeugverstindiger
WAger"

H. FILMIND US77

39. 363 L 0607: Ridets direktiv 63/607/EOF af 15. oktober 1963 til gennemforelse af be-
stemmelserne i den almindelige plan om ophmvelse af begrwnsninger i den frie udveksling af
tjenesteydelser vedrorende film (EFT nr. 159 af 2.11.1963, s. 2661/63)
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40. 365 L 0264: RAdets andet direktiv (65/264/EOF af 13. maj 1965 til gennemforelsesbe-
stemmelserne i de almindelige planer om ophmvelse af begrmnsninger i etableringsfriheden og
om den frie udveksling af tjenesteydelser vedrorende film (EFT nr. 85 af 19.5.1965,
s. 1437/65), som aendret ved:

-1 72 B: Akt vedrorende tfltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltr"delse af
De Europwiske F.ellesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14))

41. 368 L 0369: RAdets direktiv 68/369/EOF af 15. oktober 1968 om gennemforelse af
etableringsfrihed for filmudlins- og filmudlejningsvirksomhed (EFT nr. L 260 af 22.10.1968,
s. 22), som wndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltraidelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danxmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse af
De Europwiske Fxllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 88)

42. 370 L 0451: RAdets direktiv 70/4511EOF af 29. september 1970 om gennernforelsen af
etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstzndige erhvervsdrivende med
hensyn til filmproduktion (EF1 nr. L 218 af 3.10.1970, s. 37), som andret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrzdelsesvilkArene og tilpasningerne til traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse af
De Europwiske Fmllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 88)

I. ANDRE SEKTORER

Forretningstjenesteydelser inden for ejendomshandel og andre sektorer

43. 367 L 0043: RAdets direktiv 67/43/EOF af 12. januar 1967 om gennemforelse af etablerings-
frihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstzndig virksomhed inden for: 1. "ejendoms-
handel og -administration (undtagen 6401)" (ex CITI-gruppe 640) 2. "visse tjenesteydelser for
erhvervslivet" (CITI-gruppe 839) (EF1 nr. 10 af 19.1.1967, s. 140/67), som -ndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrudelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands, og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrwdelse
af De Europwiske Fillesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 86)

1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse af De Europwiske FIllesskaber (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 89)

1 85 I: Akt vedrorende titra.delsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spanien og Republikken Portugals tiltrwdelse af De Europmiske Fwllesskaber (EFT hr.
L 302 af 15.11.1985, s. 156)
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Direktivets bestemnimelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I slutningen af artikel 2, stk. 3, tilfojes:

"1 Finland

- kiinteist6nvilittji/fastighetsf6rmedlare, fastighetsmiklare

I Island

- Fasteigna- og skipasala,
- Leigumi~larar.

I Liechtenstein

Immobilien- und Finanzmakler,
Immobilienschdtzer, Immobiliensachverstindiger,
lmmobilienhdndler,
Baubetreuer,
Immobilien-, Haus- und Verm6gensverwalter.

I Norge

- Eiendomsmeglere, advokater,
- Entreprenorer, utbyggere av fast eiendom,
- Eiendomsforvalter,
- Eiendomsforvaltere,
- Utleiekontorer.

I Schweiz

- Liegenschaftenmalder/courtier en
immeubles/agente immobiliare,

- Hausverwalter/gestionnaire en immeubles/amministratore di stabili,
- !mmobilien-Treuhdnder/rdgisseur et courtier

en immeubles/fiduciario immobiliare.

I Sverige

Fastighetsmkldare,
(Fastighets-)Vdrderingsman,
Fastighetsforvaltare,
Byggnadsentrepren6rer.

I O$trig

- Immobilienmakler,
- Immobilienverwaltung,
- Bautriger (Bauorganisator, Baubetreuer)."
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Personlige tjenesteydelser

44. 368 L 0367: Ridets direktiv 68/367/E0F af 15. oktober 1968 om gennemforelsen af
etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstzndig erhvervsvirksomhed inden
for de personlige tjenesteydelser (ex CITI-hovedgruppe 85):

1. restaurations- og udskmnkningsvirksomhed (CITI-gruppe 852),
2. hotel- og udsknenkningsvirksomhed (CM-gruppe 853)(EFT or. L 260 af 22.10.1968, s. 16),

som xndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvlkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse af
De Europmiske Fllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 86)

45. 368 L 0368: Rhdets direktiv 68/368/E"F af 15. oktober 1968 om de nwrmere overgangsforan-
staltninger for seivstwndig erhvervsvirksomhed inden for de personlige tjenesteydelser (ex
C1TI-hovedgruppe 85): 1. restaurations- og udskmnkningsvirksomhed (CITI-gruppe 852), 2.
hotel- og campingpladsvirksomhed (CITl-gruppe 853) (EF nr. L 260 af 22.10.1968, s. 19)

Forskellige former for virksomhed

46. 375 L 0368: RAdets direktiv 75/3681EOF af 16. juni 1975 om foranstaltninger, der tilsigter at
fremme den effektive udovelse af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser
inden for forskellige former for virksomhed (ex CITI-hovedgrupperne 01 til 85) herunder

navnlig overgangsforanstaltninger for nmvnte former for virksomhed (EFT or. L 167 af
30.6.1975, s. 22)

Frisorer

47. 382 L 0489: Ridets direktiv 82/4891EOF af 19. juli 1982 om foranstaltninger, der for frisorer
skal lette den faktiske udovelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser
(EFT or. L 218 af 27.7.1982, s. 24)

J. LANDBRUG

48. 363 L 0261: Rhdets direktiv 63/261/EOF af 2. april 1963 om de n-rmere regler for
gennemforelse af etableringsfrihed inden for landbruget pA en medlemsstats omrAde for

statsborgere fra Fmllesskabets ovrige lande, der har arbejdet i to Ar uden afbrydelse som
arbejdstagere inden for landbruget i denne medlemsstat (EFT nr. 62 af 20.4.1963, s. 1323/63),
som ndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkhrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltriedelse af
De Europwiske F-llesskaber (EFT hr. L 73 af 27.3.1972 , s. 14)
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49. 363 L 0262: Ridets direktiv 63/2621E0F af 2. april 1963 om de nrmere regler for
gennemforelse af retten til at etablere sig pi landbrugsejendomme, der i mere end to Ar har
ligget de eller vmret ude af drift (EFT nr. 62 af 20.4.1963, s. 1326/63), som wndret ved:

-1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, W-lands, og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse
af De Europaiske Fmllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

50. 365 L 0001: RAdets direktiv 65/I/E0F af 14. december 1964 om de nwrmere regler for
gennemforelsen af fri udveksling af tjenesteydelser ved virksomhed inden for landbrug og
gartneri (EFT nr. 1 af 8.1.1965, s. 1/65), som wndret ved:

-1 72 B: Akt vedrorende tiltraxdelsesvikArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrazdelse af
De Europmiske Fmllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 79)

51. 367 L 0530: RAdets direktiv 67/530/EOF af 25. juli 1967 om adgangen for landbrugere, der
er statsborgere i en medlemsstat, og som har etableret sig i en anden medlemsstat, til frit
atflytte fra en bedrift til en anden (EFT nr. 190 af 10.8.1967, s. 1), som mndret ved:

-1 72 B: Akt vedrorende tiltraidelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse af
De Europmiske Fzllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 79)

52. 367 L 0531: RAdets direktiv 67/53 I/EOF af 25. juli 1967 om anvendelsen af medlemsstaternes
lovgivning med hensyn til forpagtningskontrakter til landbrugere, der er statsborgere i andre
medlemsstater (EFT fr. 190 af 10.8.1967, s. 3), som mndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltrmdelesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrwdelse af
De Europwiske Fafllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 80)

53. 367 L 0532: RAdets direktiv 67/5321EOF af 25. juli 1967 om retten for landbrugere, der er
statsborgere i en medlemsstat og etableret i en anden medlemsstat, til adgang til kooperative
sammenslutninger (EFT hr. 190 af 10.8.1967, s. 5), som wndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltrmcielsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltra:delse af
De Europmiske Fmllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 80)

54. 367 L 0654: Ridets direktiv 67/654/EOF af 24. oktober 1967 om de nmrmere regler om
gennemforelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for seIvstandig
erhvervsvirksomhed inden for skovbrug (EFT hr. 263 af 30.10.1967, s. 6), som mndret ved:

1 72 B: Akt vedrerende tiltracdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse af
De Europmiske Fmllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 80)
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55. 368 L 0192: RAdets direktiv 68/192[EOF af 5. april 1968 om adgangen for landbrugere, der
er statsborgere i en medlemsstat og etableret i en anden medlemsstat, til at fA forskellige former
for kredit (EFT hr. L 93 af 17.4.1968, s. 13), som wndret ved:

- 1 72 B: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltraedelse af
De Europwiske Fallesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 80)

56. 368 L 0415: Rhdets direktiv 68/415/EOF af 20. december 1968 om adgangen for landbrugere,
der er statsborgere i en medlemsstat og etableret i en anden medlemsstat, til at fA forskellige
former for stotte (EFT nr. L 308 af 23.12.1968, s. 17)

57. 371 L 0018: RAdets direktiv 71/18/EOF af 16. december 1970 om de nmrmere regler for
gennemforelsen af etableringsfrihed inden for selvstandig erhvervsvirksomhed med tilknytning
til landbrug og gartneri (EFT nr. L 8 af 11.1.1971, s. 24), som andret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltraldelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrmdelse af
De Europwiske Fwllesskaber (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 80)

K. ANDRE ERHVERV

58. 385 D 0368: RAdets beslutning 85/368/EOF af 16. juli 1985 om sammenlignelighed af de ved
erhvervsuddannelse i medlemsstaterne opnAede kvalifikationer (EFT hr. L 199 af 31.7.1985,
s. 56)

BESTEMMELSER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter skal tage folgende bestemmelser til efterretning:

Generelt

59. C/81/74/s.1: Kommissionens bekendtgorelse vedrorende beviser, erk1lringer og attester, som
krmves i de indtil den 1. juni 1973 udstedte direktiver om etablering og fri udveksling af tjene-
steydelser, og som vedrorer vandel, at der ikke har vwret tale om konkurs, saint arten og
varigheden af den erhvervsvirksomhed, som er udovet i det seneste opholdsland (EFT nr. C 81
af 13.7.1974, s. 1)

60. 374 Y 0820(01): Ridets resolution af 6. juni 1974 om gensidig anerkendelse af eksamensbe-
viser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (EFT hr. C 98 af 20.8.1974, s. 1)

Generel ordning

61. 389 L 0048: Erklaring fra RAdet og Kommissionen ved vedtagelsen af direktiv 89/481EOF om
indforelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskom-
petencegivende videregAende uddannelser af mindst tre Ars varighed (EFT nr. L 19 af
24.1.1989, s. 23)
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.Leger

62. 375 X 0366: Ridets henstilling 75/366/E0F af 16. juni 1975 om statsborgere i storhertug-
dommet Luxembourg, der er indehavere af et eksamensbevis for lager udstedt i et tredjeland
(EFT nr. L 167 af 30.6.1975, s. 20)

63. 375 X 0367: R~dets henstilling 75/367/EOF af 16. juni 1975 om den kliniske Izgeuddannelse
(EFT nr. L 167 af 30.6.1975, s. 21)

64. 375 Y 0701(01): RAdets erklringer i forbindelse med vedtagelsen af teksterne vedrorende den
frie ret til etablering og frie udveksling af tjenesteydelser for lxger i Fzlleskabet (EFT nr.
C 146 af 1.7.1975, s. I)

65. 386 X 0458: RAdets henstilling 86/458/EOF af 15. september 1986 om statsborgere i
storhertugdommet Luxembourg, der er indehavere af eksamensbevis for alment praktiserende
lager, udstedt i et tredjeland (EFT nr. L 267 af 19.9.1986, s. 30)

66. 389 X 0601: Kommissionens henstilling 89/601[E0F af 8. november 1989 om uddannelse af
sundhedspersonale i kreftsygdomme (EFT nr. L 346 af 27.11.1989, s. 1)

Tandlseger

67. 378 Y 0824(01): R.dets erklmring vedrorende direktivet am samordning af de administrativt
eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlzge (EFT nr. C 202 af
24.8.1978, s. 1)

Dyrlaeger

68. 378 X 1029: RAdets henstilling 78/1029/EOF af 18. december 1978 vedrorende statsborgere
i storhertugdommet Luxembourg, der er indehavere af et eksamensbevis for dyrlwger udstedt
i et tredjeland (EFT nr. L 362 af 23.12.1978, s. 12)

69. 378 Y 1223(01): Erklringer fra RAdet vedrorende direktivet om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlger omfattende
foranstaltninger, der skal lette den faktiske gennemforelse af etableringsretten og den frie
udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. 308 af 23.12.1978, s. 1)

Farmaceuter

70. 385 X 0435: Ridets henstilling 85/435/EOF af 16. september 1985 om statsborgere i
storhertugdommet Luxembourg, der er indehavere af et eksamensbevis for farmaceuter udstedt
iet tredjeland (EFT nr. L 253 af 24.9.1985, s. 45)

Arkitekter

71. 385 X 0386: Ridets henstilling 85/386/EOF af 10. juni 1985 om indehavere af et eksamensbe-
vis pA arkitekturomrAdet udstedt i et tredjeland (EFT nr. L 223 af 21.8.1985, s. 28)
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Engromsalg

72. 365 X 0077: Kommissionens henstilling 65/77/EOF af 12. januar 1965 til medlemsstaterne am
attestationer vedrorende udovelse af erhverv i oprindelseslandet i henhold til artikel 4, stk. 2,
i direktiv 64/222/E0F (EFT hr. 24 af 11.2.1965, s. 413/65)

Industri og hfndvterk

73. 365 X 0076: Kommissionens henstilling 65/76/EOF af 12. januar 1965 til medlemsstater om
attestationer vedrorende udovelse af erhverv i oprindelseslandet i henhold til artikel 4, stk. 2,
i Rlets direktiv 64/427/E0F (EFT nr. 24 af 11.2.1965, s. 410/65)

74. 369 X 0174: Kommissionens henstilling 69/174/EOF af 24. maj 1969 til medlemsstaterne om
attestationer vedrorende udovelse af erhverv i oprindelseslandet i henhold til artikel 5, stk. 2,
i Ridets direktiv 68/366/EOF (EFT nr. L 146 af 18.6.1969, s. 4)
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BILAG VIII

ETABLERINGSRET

Liste sor omhandlet i artikel 31

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fzllesskabets retsorden, sor f.eks.:

prmambler,
hvem EF-retsakterne er rettet til,
EF's omrider og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer,
virksomheder eller borgere har i forhold til hinanden, og
informations- og notifikationsprocedurer,

galder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I dette bilag og uanset bestemmelserne i protokol I omfatter udtrykket "medlemsstat(er)" i de
omhandlede retsakter ud over dets betydning i de pAgxldende EF-retsakter tillige Finland, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og 0strig.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 361 X 1201 P 0032/62: Det generelle program for ophmvelse af begrmnsninger vedrorende
udveksling af tjenesteydelser (Fransk udgave: EFT nr. 2 af 15.1.1962, s. 32; engelsk udgave:
Engelsk Specialudgave (anden serie), IX, s. 3)(findes ikke i dansk udgave)

Bestemmelserne i det generelle program gelder i forbindelse med aftalen med folgende
tilpasninger:

a) I afsnit Ill, stk. 1, forste led, erstattes henvisningen til EOF-Traktatens artikel 55 med en
henvisning til artikel 32 i aftalen.

b) I afsnit Im, stk. 1, andet led, erstattes henvisningen til EOF-Traktatens artikel 56 med en
henvisning til artikel 33 i aftalen.

c) I afsnit [I, stk. 1, tredje led, erstattes henvisningen til EOF-Traktatens artikel 61 med en
henvisning til artikel 38 i aftalen.

d) I afsnit VI, stk. 1, erstattes henvisningen til EOF-Traktatens artikel 57, stk. 3, med en
henvisning til artikel 30 i aftalen.
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2. 361 X 1202 P 0036/62: Det generelle program for ophmvelse af begrxnsninger vedrorende
udveksling af tjenesteydelser (Fransk udgave: EFT nr. 2 af 15. 1. 1962, s. 36; engelsk udgave:
Engelsk Specialudgave (anden serie), IX, s. 7)(findes ikke i dansk udgave).

Besternmelserne i det generelle program gxlder i forbindelse med aftalen med folgende
tilpasninger:

a) I afsnit I, stk. 1, finder den forste del af formuleringen til og med "attained independence
after the entry into force of the Treaty" ikke anvendelse.

b) Folgende punktum tilfojes i afsnit I:

"Henvisningerne til oversoiske lande og omrAder skal ses pi baggrund af bestemmelserne
i artikel 126 i EOS-aftalen."

c) I afsnit V, stk. 1, erstattes henvisningen til EOF-Traktatens artikel 57, stk. 3, med en
henvisning til artikel 30 i aftalen.

d) I afsnit VII erstattes henvisningen til EOF-Traktatens artikel 92 ff. med en henvisning til
artikel 61 ff. i aftalen.

3. 373 L 0148: RAdets direktiv 73/148/EOF af 21. maj 1973 om ophzvelse af rejse- og
opholdsbegrmnsninger inden for Fwllesskabet for statsborgere i medlemsstaterne med hensyn
til etablering og udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 172 af 28.6.1973, s. 14)

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 4, stk. 1, andet afsnit, erstattes ordene "opholdstilladelse for statsborgere i en
medlernsstat i De Europg-iske Fallesskaber" med "opholdstilladelse".

b) Artikel 10 finder ikke anvendelse.

4. 375 L 0034: Rtdets direktiv 75/34/EOF af 17. december 1974 om retten for statsborgere i en
medlemsstat til at blive boende pA en anden medlemsstats omrlde efter der at have udovet
selvstandig erhvervsvirksomhed (EFT nr. L 14 af 20.1.1975, s. 10)

5. 375 L 0035: Ridets direktiv 75/351EOF af 17. december 1974 om udvidelse af anvendelsesom-
ridet for direktiv 64/221/E0F til ogsA at omfatte de statsborgere i en medlemsstat, som udover
retten til at blive boende pA en anden medlemsstats omride efter der at have udovet selvstzndig
erhvervsvirksomhed (EFT nr. L 14 af 20.1.1975, s. 14)

6. 390 L 0364: RAdets direktiv 90/364/EOF af 28. juni 1990 om opholdsret (EFT nr. L 180 af
13.7.1990, s. 26)

Direktivets bestemmelser ga-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 2, stk. 1, forste afsnit, erstattes ordene "opholdstilladelse for statsborgere i en EF-
medlemsstat" med "opholdstilladelse".
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7. 390 L 0365: RAdets direktiv 90/3651E0F af 28. juni 1990 om opholdsret for lonmodtagere og
selvstmndige, der er ophort med erhvervsaktivitet (EFr nr. L 180 af 13.7.1990, s. 28)

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 2, stk. 1, forste afsnit, erstattes ordene "opholdstilladelse for statsborgere i en EF-
medlemsstat" med "opholdstilladelse".

8. 390 L 0366: RAdets direktiv 90/366/EOF af 28. juni 1990 om opholdsret for studerende (EFT
nr. L 180 af 13.7.1990, s. 30)

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 2, stk. I, andet afsnit, erstattes ordene "opholdstilladelse for statsborgere i en EF-
medlemsstat" med "opholdstilladelse".

9. Uanset artikel 31-35 i aftalen og bestemmelserne i dette bilag kan Island fortsat opretholde
begrxnsninger, der pA datoen for aftalens undertegnelse mAtte gatlde vedrorende etablering
inden for fiskeri og fiskeforarbejdningssektoren for ikke-statsborgere og statsborgere uden
lovmssig bopml pA Island.

10. Uanset artikel 31-35 i aftalen og bestemmelserne i nmrvmrende bilag kan Norge fortsat
opretholde begraensninger, der pA datoen for aftalens undertegnelse mAtte gTlde vedrorende
etablering for ikke-statsborgere inden for fiskeri eller i selskaber, der ejer eller driver
fiskefartojer.
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BILAG IX

FINANSIELLE TJENESTEYDEISER

Liste som omhandlet i artikel 36, stk. 2

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fellesskabets retsorden, som f.eks.:

pr~ambler,
- hvem EF-retsakterne er rettet til,

EF's omrder og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offendige organer,
virksomheder eller borgere har i forhold til hinanden, og

- informations- og notifikationsprocedurer,

g-lder protokol 1 om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I forbindelse med aftalen finder bestemnmelsen i protokol 1, punkt 7, anvendelse med hensyn til den
udveksling af oplysninger mellem EF-medlemsstatemes kompetente myndigheder, som skal finde sted
i henhold til de i dette bilag nmvnte retsakter.

OMHANDLEDE RETSAKTER

L FORSIKRING

iii) Skadesforsikring

1. 364 L 0225: RAdets direktiv 64/225/EOF af 25. februar 1964 om ophmvelse af begrxnsningerne
i etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for genforsikring og retro-
cession (EFT nr. 56 af 4.4.1964, s. 878/64).

Direktivets bestemmelser gzlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 3 finder ikke anvendelse.

2. 373 L 0239: RAdets forste direktiv 73/239fEOF af 24. juli 1973 om samordning af de
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udovelse af direkte
forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3), som mndret
ved:

- 376 L 0580: RAdets direktiv 76/580/EOF af 29. juni 1976 om andring af direktiv
73/239/EOF (EFT L 189 af 13.7.1976, s. 13)
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384 L 0641: Rhdets direktiv 84/641/EOF af 10. december 1984 om zndring, navnlig for
sA vidt anglr turistassistance, af forste direktiv (73/239/EOF) om samordning af de
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udovelse af direkte
forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 339 af 27.12.1984, s. 21)

387 L 0343: Rldets direktiv 87/343/EOF af 22. juni 1987 om Wndring, for si vidt angl-
kreditforsikring og kautionsforsikring, af forste direktiv (73/239/EOF)(EFT L 185 af
4.7.1987, s. 72)

387 L 0344: Rldets direktiv 87/344/EOF af 22. juni 1987 om samordning af de ved lov
eller administrativt fastsatte bestemnelser om retshj-lpsforsikring (EFT L 185 af 4.7.1987,
s. 77)

388 L 0357: RAdets andet direktiv 88/357/EOF af 22. juni 1988 om samordning af love
og administrative bestemmelser vedrorende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra
livsforsikring, om fastsmttelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemforelse
af den frie udveksling af tjenesteydelser, og om wndring af direk-tiv 73/239/EOF (EFT
L 172 af 4.7.1988, s. 1)

390 L 0618: RAdets direktiv 90/618/EOF af 8. november 1990 om xndring, navnlig med
hensyn til ansvarsforsikring for motorkoretojer, af direk-tiv 73/239/EOF og direktiv
88/357/E0F, som begge anglr samordning af love og administrative bestemmelser
vedrorende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 330 af
29.11.1990, s. 44).

Direktivets bestemnelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 4 tilfojes:

"f) i Island

- Hisatryggingar Reykjavfkurborgar
- Vi~lagatrygging Islands;

g) i Schweiz

- Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau
- Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell

AR, Herisau
- Basel-Land: Basellandschaftliche Gebdudeversicherung, Liestal
- Basel-Stadt: Gebiudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
- Bern/Berne: Gebludeversicherung des Kantons Bern, Bern/ Assurance immobilibre

du canton de Berne, Berne
- Fribourg/Freiburg: Etablissement cantonal d'assurance des bltiments du canton de

Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebiudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg
- Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus
- Graubfinden/Grigioni/Grischun: Gebudeversicherungsanstalt des Kantons

Graubfinden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni,
Coira/Institut dil canton Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera
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Jura: Assurance immobilibre de la Rdpublique et canton du Jura, Saigneldgier
Luzern: Gebiudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern
Neuchitel: Etablissement cantonal d'assurance immobilire contre I'incendie,
NeuchAtel
Nidwalden: Nidwadner Sachversicherung, Stans
Schaffhausen: Gebudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
Solothurn: Solothurnische Gebaudeversicherung, Solothurn
St. Gallen: Gebdudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen

- Thurgau: Gebiudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld
- Vaud: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les 6l6ments naturels du

canton de Vaud, Lausanne
- Zug: Gebiudeversicherung des Kantons Zug, Zug
- Zurich: Gebdudeversicherung des Kantons Zurich, Zuirich."

b) I artikel 8 tilfojes:

for Finland:
"Keskindinen VakuutusyhtiO/Omsesidigt F6rs 'ingsbolag"
"Vakuutusosakeyhti6/F6rs.kringsaktiebolag"
"Vakuutusyhdistys/F6rskringsf6rening";

for Island:
"Hlutafflag", "Gagnkva-mt f~lag";

- for Liechtenstein:
"Aktiengesellschaft", "Genossenschaft";

- for Norge:
"Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper";

- for Schweiz:
"Aktiengesellschaft"/"Socidtd anonyme"/"SocietA anonima", "Genossenschaft"/"-
Socidtd coopdrative"/"SocietA cooperativa";

- for Sverige:
"F6rsnkringsaktiebolag", "Omsesidiga fMrslkringsbolag", "Underst6dsfo-reningar";

- for Ostrig:

"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"

c) Artikel 29 finder ikke anvendelse;

folgende bestemmelse galder:

En kontraherende part kan i aftaler, som indgAs med et eller flere tredjelande, trmffe aftale
om anvendelse af bestemmelser, der afviger fra de i artikel 23-28 fastsatte, forudsat at de
sikrede i den pAgmIdende stat opnAr en tilstraikkelig og xkvivalent beskyttelse. De kon-
traherende parter underretter og konsulterer hinanden inden indglelsen af sAdanne aftaler.
De kontraherende parter mi ikke pA filialer af forsikringsselskaber med hjemsted uden for
de kontraherende parters omrAde anvende bestemmelser, der resulterer i en mere gunstig
behandling end den, der indronmmes filialer af forsikringsselskaber med hjemsted pA de
kontraherende parters omrhde.
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d) Artikel 30, 31, 32 og 34 finder ikke anvendelse;

folgende bestemmelse gwlder:

"De skadesforsikringsselskaber, der udpeges saerskilt af Finland, Island og Norge, fritages
fra artikel 16 og 17. Den kompetente tilsynsmyndighed stiller krav or, at sAdanne
selskaber skal opfylde kravene i disse artikler inden den 1. januar 1995. Inden denne dato
gennemgir Det Blandede EOS-Udvalg den finansielle situation i de selskaber, der stadig
ikke opfylder kravene, og fremstter egnede henstillinger. SA l-nge et forsikringsselskab
ikke opfylder kravene i artikel 16 og 17, mA det ikke oprette en filial eller tilbyde
tjenesteydelser pA en anden kontraherende parts omrAde. Selskaber, der onsker at udvide
deres virksomhed i den i arikel 8, stk. 2, eller artikel 10 anvendte betydning, mA kun gore
det, hvis de straks overholder reglerne i direktivet."

e) Hvad angAr forbindelserne med forsikringsselskaber fra tredjelande som beskrevet i
artikel 29b (se artikel 4 i direktiv 90/618/EOF), finder folgende anvendelse:

1. Med henblik pA at opnA den storst mulige grad af konvergens i anvendelsen af en
tredjelandsordning for forsikringsselskaber udveksler de kontraherende parter oplys-
ninger som beskrevet i artikel 29b, stk. 1 og 5, og der afholdes konsultationer vedro-
rende de i artikel 29b, stk. 2, 3 og 4, omtalte emner inden for rarnmerne af Det
Blandede E0S-Udvag og i overensstemmelse med de af de kontraherende parter aftalte
procedurer.

2. Tilladelser, der af en kontraherende parts kompetente myndigheder meddeles
forsikringsselskaber, som direkte eller indirekte er datterselskaber af moderselskaber,
der henhorer under et tredjelands lovgivning, bar i overensstemmelse med direktivets
bestemmelser gyldighed overalt pA alle de kontraherende parters omrAde. Men

a) sAfremt et tredjeland indforer kvantitative restriktioner for etableringen af en
EFTA-stats forsikringsselskaber eller indforer restriktioner for sAdanne forsikrings-
selskaber, som det ikke pAl1gger EF-forsikringsselskaber, glelder de tilladelser,
der af en kompetent myndighed i Fwllesskabet meddeles forsikringsselskaber, som
direkte eller indirekte er datterselskaber af moderselskaber, der henhorer under det
pAg-ldende tredjelands lovgivning, kun i Fxllesskabet, medmindre en EFTA-stat
bestemmer andet for sit eget omrAdes vedkommende;

b) sAfremt Fxllesskabet bar bestemt, at besluminger vedrorende tilladelser til
forsikringsselskaber, som direkte eller indirekte er datterselskaber af modersel-
skaber, der henhorer under et tredjelands Iovgivning, ska begratnses eller
suspenderes, bar enhver tilladelse udstedt af en EFTA-stats kompetente myndighed
til et sAdant forsikringsselskab kun gyldighed inden for den pAgmldende stats eget
omrAde, medmindre en anden kontraherende part bestemmer andet for sit omrAdes
vedkomnende;

c) de i afsnit a) og b) omtalte begrwnsninger eller suspensioner mA ikke anvendes pA
forsikringsselskaber, der allerede bar fAet tilladelse til at udove virksomhed pA en
kontraherende parts omrAde, eller pA deres datterselskaber.

3. Si¢fremt Fmllesskabet indleder forhandlinger med et tredjeland pA basis af artikel 29b,
stk. 3 og 4, med henblik pA at opnA national behandling og reel markedsadgang for
sine forsikringsselskaber, bestrwber det sig pA at opnA tilsvarende behandling for
forsikringsselskaber fra EFTA-staterne.
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3. 373 L 0240: RAdets direktiv 73/2401EOF af 24. juli 1973 om ophmvelse af begrmnsninger i
etableringsfriheden inden for direkte forsikring bortset fra livsforsikring (EFi L 228 af
16.8.1973, s. 20).

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 1, 2 og 5 finder ikke anvendelse.

4. 378 L 0473: Ridets direktiv 78/4731EOF af 30. maj 1978 om samordning af administrativt
eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrorende co-assurancevirksomhed inden for Fzllesskabet
(EFT L 151 af 7.6.1978, s. 25).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 9 finder ikke anvendelse.

5. 384 L 0641: RAdets direktiv 84/6411EOF af 10. december 1984 om xndring navnlig for sA vidt
angir turistassistance, af forste direktiv 72/239/EOF om samordning af de administrativt eller
ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udovelse af direkte forsikringsvirksomhed
bortset fra livsforsikring (EFT L 339 af 27.12.1984, s. 21).

6. 387 L 0344: Ridets direktiv 87/344/EOF af 22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller
administrativt fastsatte bestemmelser om retshjxlpsforsikring (EFT L 185 af 4.7.1987, s. 77).

7. 388 L 0357: Ridets andet direktiv 88/3571EOF af 22. juni 1988 om samordning af love og
administrativebestemrnmelser vedrorende direkte forsikringsvirksomhedbortset fra livsforsikring,
om fastsmtelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemforelse af den fie udveksling
af tjenesteydelser, og om wndring af direktiv 73/239/EOF (EFT L 172 af 4.7.1988, s. 1), som
wndret ved:

- 390 L 0618: RAdets direktiv 90/6181EOF af 8. november 1990 om -ndring, navnlig med
hensyn til ansvarsforsikring for motorkoretojer, af direktiv 73/239/EOF og direktiv
88/357[EOF, som begge angAr samordning af love og administrative bestemnelser
vedrorende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 330 af
29.11.1990, s. 44).

ii) Forsikring af motorkoretejer

8. 372 L 0166: Ridets direktiv 72/1661EOF af 24. april 1972 om indbyrdes tlnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoretojer og kontrollen med
forsikringspligtens overholdelse (EFT L 103 af 2.5.1972, s. 1), som wndret ved:

- 372 L 0430: RAdets direktiv 72/430/EOF af 19. december 1972 (EFT L 291 af 28.12.1972,
s. 162)

- 384 L 0005: Ridets andet direktiv 84/5/EOF af 30. december 1983 om indbyrdes
tilnzermelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoretojer (EFT
L 8 af 1.1.1984, s. 17)

- 390 L 0232: Ridets tredje direktiv 90/232/EOF af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnwrmelse
af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoretojer (EFT L 129 af
19.5.1990, s. 33)

- 391 D 0323: Kommissionens beslutning af 30. maj 1991 om anvendelse af RAdets direktiv
72/1661E0F (EFT L 177 af 5.7.1991, s. 25)
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9. 384 L 0005: Ridets andet direktiv 84/5/EOF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnmrmelse
af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoretojer (EFT L 8 af
11.1.1984, s. 17), som wndret ved

- 390 L 0232: Ridets tredje direktiv 90/232/EOF af 14. maj 1990 om indbyrdes tinwrmelse
af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoretojer (EFT L 129 af
19.5.1990, s. 33).

10. 390 L 0232: RAdets tredje direktiv 90/232/EOF af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoretojer (EFT L 129 af
19.5.1990, s. 33).

iii) Livsforsikring

11. 379 L 0267: R~dets forste direktiv 79/267/EOF af 5. marts 1979 om samordning af de
administrativt og ved lov fastsatte bestemrnmelser om adgang til og udovelse af direkte
livsforsikringsvirksomhed (EFT L 63 af 13.3.1979, s. 1), som wndret ved:

- 390 L 0619: RAdets andet direktiv 90/6191EOF af 8. november 1990 om samordning af
love og administrative bestemnelser vedrorende direkte livsforsikringsvirksomhed, om
fastsmttelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemforelse af den fri udveksling
af tjenesteydelser, og om -ndring af direktiv 79/267/E0F (EFT L 330 af 29.11.1990,
s. 50).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 4 tilfojes:

"Dette direktiv vedrorer ikke den af pensionsforsikringsselskaber udovede pensions-
virksomhed i overensstemmelse med loven om arbejdstagerpensioner (TEL) og anden be-
slgtet finsk lovgivning. Dog tillader de finske myndigheder uden forskelsbehandling alle
statsborgere og selskaber fra de kontraherende parter i overensstemnmelse med finsk lov-
givning at udove de i artikel I anforte former for virksomhed, der bar relation til denne
undtagelse, hvad enten det sker gennem

- ejerskab af eller deltagelse i eksisterende forsikringsselskaber eller -koncerner,
- oprettelse af eller deltagelse i nye forsikringsselskaber eller -koncerner, herunder

pensionsforsikringsselskaber."

b) I artikel 8, stk. 1, litra a), tilfojes:

"- for Finland:
"Keskinfinen Vakuutusyhti6"/"()msesidigt F6rsdkringsbolag", "Vakuutusosa-
keyhti6/F6rsikringsaktiebolag", "Vakuutusyhdistys/F6rs kringsforening"

for Island:
"Hlutafflag", "Gagnkv-mt fdlag"

- for Liechtenstein:
"Aktiengesellschaft", "Genossenschaft", "Stiftung"

- for Norge:
"Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper"
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for Schweiz:
"Aktiengesellschaft"/"Socidtd anonyme"/"Societk anonima",
"Genossenschaft"'Socidtd coopdrative"/"SocietA cooperativa',
"Stiftung"/"Fondation"/"Fondazione"

for Sverige:
"F6rsikringsaktiebolag", "Omsesidiga f6rsfkringsbolag", "Underst6dsfo-reningar"

for Ostrig:
"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"."

c) Artikel 13, stk. 5, saint artikel 33, 34, 35 og 36 erstattes med folgende:

"De livsforsikringsselskaber, der udpeges slerskilt af Island, fritages fra artikel 18, 19 og
20. Den kompetente tilsynsmyndighed stiller krav om, at sAdanne selskaber skal opfylde
kravene i disse artikler inden den 1. januar 1995. Inden denne dato gennemgAr Det
Blandede E0S-Udvalg den finansielle situation i de selskaber, der stadig ikke opfylder
kravene, og fremsxtter egnede henstillinger. SA lange et forsikringsselskab ikke opfylder
kravene i artikel 18, 19 og 20, mA det ikke oprette en filial eller tilbyde tjenesteydelser
pi en anden kontraherende parts omr&de.

Selskaber, der onsker at udvide deres virksomhed i den i artikel 8, stk. 2, eller artikel 10

anvendte betydning, mA kun gore det, hvis de straks overholder reglerne i direktivet."

d) Artikel 32 finder ikke anvendelse;

folgende besternmelse galder:

"En kontraherende part kan i aftaler, som indgAs med et eller flere tredjelande, traffe
aftale om anvendelse af bestemrnmelser, der afviger fra de i artikel 27-31 fastsatte, forudsat
at de sikrede i den pigzldende stat opnhr en tilstrekkelig og Tkvivalent beskyttelse.
De kontraherende parter underretter og konsulterer hinanden inden indgAelsen af sAdanne
aftaler.

De kontraherende parter mA ikke pA filialer af forsikringsselskaber med hjemsted uden for
de kontraherende parters omrAde anvende bestemmelser, der resulterer i en mere gunstig
behandling end den, der indronmes filialer af forsikringsselskaber med vedtxgtsmmssigt
hjemsted ph de kontraherende parters omrthde."

e) Hvad anghr forbindelserne med forsikringsselskaber fra tredjelande som beskrevet i
artikel 32b (se artikel 9 i direktiv 90/619/EOF) finder folgende anvendelse:

1. Med henblik ph at opnA den storst mulige grad af konvergens i anvendelsen af en
tredjelandsordning for forsikringsselskaber udveksler de kontraherende patter oplys-
ninger som beskrevet i artikel 32b, stk. 1 og 5, og der afholdes konsultationer ved-
rorende de i artikel 32b, stk. 2, 3 og 4, omtalte emner inden for rammerne af Det
Blandede EOS-Udvalg og i overensstemmelse med de af de kontraherende parter
aftalte procedurer.

2. Tilladelser, der a! en kontraherende parts kompetente myndigheder meddeles
forsikringsselskaber, som direkte eller indirekte er datterselskaber af moderselskaber,
der henhorer under et tredjelands lovgivning, har i overensstemmelse med be-
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stemmelserne i dette direktiv gyldighed overalt pA alle de kontraherende parters om-
rAde. Men

a) sAf'emt et tredjeland indforer kvantitative restriktioner for etableringen af en
EFTA-stats forsikringsselskaber eller indforer restriktioner for sAdanne forsik-
ringsselskaber, som det ikke pAlwgger EF-forsikringsselskaber, gelder de
tilladelser, der af kompetente myndigheder i F-llesskabet meddeles for-
sikringsselskaber, som direkte eller indirelte er datterselskaber af modersel-
skaber, der henhorer under det pgaldende tredjelands lovgivning, kun i Fxlles-
skabet, medmindre en EFTA-stat bestemmer andet for sit eget omrides ved-
kommende;

b) sAfremt Faillesskabet har bestemt, at beslutninger vedrorende tilladelser til
forsikringsselskaber, som
direkte eller indirekte er datterselskaber af moderselskaber, der henhorer under
et tredjelands lovgivning, skal begrxnses eller suspenderes, har enhver tilladelse
udstedt af en EFTA-stats kompetente myndighed til et sAdant forsikringsselskab
kun gyldighed inden for den pAgaildende stats eget omrAde, medmindre en anden
kontraherende part bestemmer andet for sit omrAdes vedkommende.

c) De i afsnit a) og b) omtalte begr.znsninger eller suspensioner mA ikke anvendes
pA forsikringsselskaber, der allerede har fAet tilladelse til at udove virksomhed
pA en kontraherende parts omrAde, eller pA deres datterselskaber.

3. S&fremt Fmllesskabet indleder forhandlinger med et tredjeland pA basis af artikel 32b,
stk. 3 og 4, med henblik pA at opnA national behandling og reel markedsadgang for
sine forsikringsselskaber, bestreber det sig pA at opnA tilsvarende behandling for
forsikringsselskaber fra EFTA-staterne.

f) I artikel 13, stk. 3, erstattes ordene: "ved meddelelsen af dette direktiv" med "ved
undertegnelsen af EOS-aftalen".

12. 390 L 0619: RAdets andet direktiv 90/619/EOF af 8. november 1990 om samordning af love
og administrative bestemmelser vedrorende direkte livsforsikringsvirksomhed, om fastsoettelse
af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemforelse af den fri udveksling af tjenesteydel-
ser, og om Tndring af direktiv
79/267/EOF (EFT L 330 af 29.11.1990, s. 50).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 9: se tilpasning e) til RAdets direktiv 79/2671EOF.

iv) Andre emner

13. 377 L 0092: RAdets direktiv 77/921E0F af 13. december 1976 om foranstaltninger med henblik
pA at lette den faktiske udevelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser
inden for virksomhed som forsikringsagent eller forsikringsmaegler (ex CITI-gruppe 630),
herunder navnlig overgangsforanstaltninger for disse former for virksomhed (EFT L 26 af
31.1.1977, s. 14).

Vol. 1796. 1-31121



208 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait(s 1994

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. 2, litra a), tilfojes:

"i Finland:
- VakuutuksenvittAj/F6rsikringsmlkdare;

i Island:
- Vitryggingami~lari;

i Liechtenstein:
- Versicherungsmakler;

i Norge:
- Forsikringsmegler;

i Schweiz:
- Versicherungsmalder,
- Courtier en assurances,
- Mediatore d'assicurazione,
- Broker;

i Sverige:
- F6rslkringsmrd are;

i Ostrig:
- Versicherungsmakler,
- Rfickversicherungsmakler."

b) I artikel 2, stk. 2, litra b), tilfojes:

"i Finland:
Vakuutusasiamies/F6rsikringsombud;

i Island:
S VAtryggingaumbobsmabur;

i Liechtenstein:
- Versicherungs-Generalagent,
- Versicherungsagent,
- Versicherungsinspektor;

i Norge:
- Assurandor,
- Agent;

i Schweiz:
- Vers icherungs-General agent,
- Agent gdndral d'assurance,
- Agente generale d'assicurazione,
- Versicherungsagent,
- Agent d'assurance,
- Agente d'assicurazione,
- Versicherungsinspektor,
- Inspecteur d'assurance,
- Ispettore d'assicurazione;

Vol. 1796, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 209

i Sverige:
- F6rs.kringsombud;

i Ostrig:
- Versicherungsvertreter."

c) I artikel 2, stk. 2, litra c), tilfojes:

"i Island:
- Vdtryggingas6lumabur;

i Norge:
- Underagent."

II. BANKER OG ANDRE KREDI7NS77TU77ER

i) Samordning af lovgivningen om etableringsret og ret til fri udveksling af tjenesteydelser

14. 373 L 0183: RAdets direktiv 73/183/E0F af 28. juni 1973 om ophievelse af begrmnsninger i
etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser ved selvstmndig virksomhed inden
for banker og andre pengeinstitutter (EFT L 194 af 16.7.1973, s. 1), berigtiget ved L 320 af
21.11.1973, s. 26, og L 17 af 22.1.1974, s. 22.

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 1, 2, 3 og 6 finder ikke anvendelse.

b) I artikel 5, stk. 1 og 3, erstattes "i arikel 2" med "i bilag I, ekskl. kategori 4,".

15. 377 L 0780: RAdets forste direktiv 77/780/EOF af 12. december 1977 om samordning af
lovgivningen om adgang til at optage og udove virksomhed som kreditinstitut (EFT L 322 af
17.12.1977, s. 30), som wndret ved:

- 386 L 0524: RAdets direktiv 86/524/E0F af 27. oktober 1986 om Wndring af direktiv
77/780/E0F for sA vidt angir fortegnelsen over permanente undtagelser gxldende for visse
kreditinstitutter (EFT L 309 af 4.11.1986, s. 15)

- 389 L 0646: Rtdets andet direktiv 89/646/E0F af 15. december 1989 om samordning af
lovgivningen om adgang til at optage og udove virksomhed som kreditinstitut og om
,ndring af direktiv 77/780/EF (EFT L 386 af 30.12.1989, s. 1).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 2, stk. 5 og 6, artikel 3, stk. 3, litra b)-d), artikel 9, stk. 2 og 3, og artikel 10
finder ikke anvendelse.

b) I artikel 2, stk. 2, tilfojes:

i Island: "Byggingarsjodir rikisins";

i Liechtenstein: "Liechtensteinische Landesbank";
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- I Sverige: "Svenska skeppshypotekskassan";

- i Ostrig: foretagender, der betragtes som almennyttige boligselskaber."

c) Island gennemforer direktivets bestemnelser inden den 1. januar 1995.

16. 389 L 0646: R~dets andet direktiv 89/646/EOF af 15. december 1989 om samordning af
lovgivningen om adgang til at optage og udeve virksoamhed som kreditinstitut og om wndring
af direktiv 77/780/E0F (EFT L 386 af 30.12.1989, s. 1).

Ved anvendelse af denne aftale Imses direktivets bestemnelser med folgende xndringer:

a) Hvad angAr forbindelserne med kreditinstitutter fra tredjelande som beskrevet i artikel 8
og 9, finder folgende anvendelse:

I. Med henblik pA at opnA den storst mulige grad af konvergens i anvendelsen af en
tredjelandsordning for kreditinstitutter udveksler de kontraherende parter oplysninger
som beskrevet i artikel 9, stk. I og 5, og der afholdes konsultationer vedrerende de i
artikel 9, stk. 2, 3 og 4, omtalte emner inden for rammerne af Det Blandede EOS-
Udvalg og i overensstemmelse med de af de kontraherende parter aftalte procedurer.

2. Tilladelser, der af en kontraherende parts kompetente myndigheder meddeles
kreditinstitutter, som direkte eller indirekte er datterselskaber af moderselskaber, der
henhorer under et tredjelands lovgivning, bar i overensstemmelse med bestemmelserne
i dette direktiv gyldighed overalt pA alle de kontraherende parters omrAde. Men

a) sAfremt et tredjeland indforer kvantitative restrik-tioner for etableringen af en
EFTA-stats kreditinstitutter eller indforer restriktioner for sAdanne kreditinstitutter,
som det ikke pA1wgger EF-kreditinstitutter, gwlder de tilladelser, der af en
kompetent myndighed i Faillesskabet meddeles kreditinstitutter, som direkte eller
indirekte er datterselskaber af moderselskaber, der henhorer under det pAgwldende
tredjelands lovgivning, kun i Fmllesskabet, medmindre en EFTA-stat bestemmer
andet for sit eget onrAdes vedkommende;

b) sAfremt Fetlesskabet har bestemt, at beslutninger vedrorende tilladelser til
kreditinstitutter, som direkte eller indirekte er datterselskaber af moderselskaber,
der henhorer under et tredjelands lovgivning, skal begrwnses eller suspenderes, bar
enhver tilladelse udstedt af en EFTA-stats kompetente myndighed til et sAdant
kreditinstitut kun gyldighed inden for den pAgxldende stats eget omrAde,
medmindre en anden kontraherende part bestemmer andet for sit omrAdes
vedkommende;

c) de i afsnit a) og b) omtalte begrznsninger eller suspensioner mA ikke anvendes pA
kreditinstitutter, der allerede har fAet tilladelse til at udove virksomhed pA en
kontraherende parts omrAde, eller pA deres datterselskaber.

3. SAfremt Fallesskabet indleder forhandlinger med et tredjeland pA basis af artikel 9,
stk. 3 og 4, med henblik pA at opnA national behandling og reel markedsadgang for
sine kreditinstitutter, bestrmber det sig pA at opnA tilsvarende behandling for kreditinsti-
tutter fra EFTA-staterne.

b) I artikel 10, stk. 2, erstattes ordene "pA tidspunktet for direktivets gennemforelse" med "pA
tidspunktet for EOS-

aftalens ikrafttrxden", og ordene "datoen for meddelelsen af dette direktiv" erstattes
med "datoen for undertegnelsen af EOS-aftalen".
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c) Island gennemforer direktivets bestemmelser inden den 1. januar 1995. I overgangs-
perioden godkender det i overensstemmelse med direktivets bestemnelser tilladelser
udstedt til kreditinstitutter af de ovrige kontraherende parters kompetente myndigheder.
Tilladelser udstedt til kreditinstitutter af de kompetente islandske myndigheder bar ikke
EOS-dmkkende gyldighed far direktivets fulde gennemfarelse.

ii) Forsigtighedsmassige krav og reguleringer

17. 389 L 0299: RAdets direktiv 89/299/EOF af 17. april 1989 om kreditinstitutters egenkapital
(EFT L 124 af 5.5.1989, s. 16).

18. 389 L 0647: RAdets direktiv 89/647/EOF af 18. december 1989 om solvensnogletal for

kreditinstitutter (EFT L 386 af 30.12.1989, s. 14).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Lin, der er helt og fuldt sikret gennem aktier i finske boligselskaber, som udover
virksomhed i overensstemnelse med den finske lov af 1991 om boligselskaber eller senere
tilsvarende lovgivning, gives samme v-gtning som Iin sikret ved pant i fast ejendom, jf.
reglerne i artikel 6, stk. 1, litra c), nr. 1).

b) Artikel 11, stk. 4, finder ogsA anvendelse i Ostrig og Island.

c) Ostrig og Finland etablerer inden den 1. januar 1993 et system til identifikation af de
kreditinstitutter, der ikke er i stand til at opfylde kravet i direktivets artikel 10, stk. 1. For
hvert af disse kreditinstitutter trxffer de kompetente myndigheder egnede foranstaltninger
til at sikre, at solvensnogletallet pA 8% opfyldes sA burtigt som muligt og ikke senere end
den 1. januar 1995. Indtil de pAgmldende kreditinstitutter er nAet op pA 8%-solvensnrgle-
tallet, betragter de kompetente myndigheder i Ostrig og Finland, i relation til artikel 19,
stk. 3, i direktiv 89/6461E0F, den finansielle situation i sAdanne kreditinstitutter som
vw.rende utilstratkkelig.

19. 391 L 0031: Kommissionens direktiv 91/31/EOF af 19. december 1990 om -ndring af den
tekniske definition pA "multilaterale udviklingsbanker" i direktiv 89/6471EOF af 18. decem-
ber 1989 (EFT L 17 af 23.1.1991, s. 20).

iii) Tilsyn og regnskaber

20. 383 L 0350: RAdets direktiv 83/3501E0F af 13. juni 1983 om tilsyn med kreditinstitutter pA
et konsolideret grundlag (EFT L 193 af 18.7.1983, s. 18).

21. 386 L 0635: RAdets direktiv 86/6351E0F af 8. december 1986 om bankers og andre penge-
og finansieringsinstitutters Arsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af
31.12.1986, s. 1).

Direktivets bestemnelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Ostrig, Norge og Sverige gennemforer direktivets bestemnelser inden den 1. januar 1995, og
Liechtenstein og Schweiz inden den 1. januar 1996. 1 overgangsperioderne anerkendes de af
de kontraherende parters kreditinstitutter offentliggjorte regnskaber for filialer pA gensidig
basis.
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22. 389 L 0117: RAdets direktiv 89/117/EOF af 13. februar 1989 om de forpligtelser med hensyn
til offentliggorelse af Arsregnskabsdokumenter, der piliviler de i en medlemsstat etablerede
filialer af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med hjemsted uden for denne medlemsstat
(EFT L 44 af 16.2.1989, s. 40).

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 3 finder ikke anvendelse.

23. 391 L 0308: RAdets direktiv 91/3081EOF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger
mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (EFT L 166 af 28.6.1991,
s. 77).

EFTA-staternes deltagelse i henhold til artikel 101 i aftalen sker pA folgende vilkhr:

En ekspert fra hver EFTA-stat kan deltage i arbejdet i det kontaktudvalg vedrorende
hvidvaskning af penge, der er beskrevet i artikel 13, stk. 1, litra a) ag b). De relevante
bestemmelser i aftalen finder anvendelse i forbindelse med ekspertdeltagelse fra EFTA-staterne
i de i artikel 13, stk. 1, litra c) og d), nzvnte opgaver.

EF-Kommissionen underretter i god tid medlemmerne om dato for mode i udvalget og
fremsender de relevante dokumenter.

L. FONDSBORSNOTERING OG VfERDIPAPIRER

I) Fondsborsnotering og -ransaktioner

24. 379 L 0279: RAdets direkiv 79/279/EOF af 5. marts 1979 om samordning af betingelserne for
vmrdipapirers optagelse til officiel notering pA en fondsbors (EFT L 66 af 16.3.1979, s. 21),
som xndret ved:

- 388 L 0627: RAdets direktiv 88/627/EOF af 12. december 1988 am offentliggorelse af
oplysninger ved erhvervelse og afhmndelse af en betydelig andel i et borsnoteret selskab
(EFT L 348 af 17.12.1988, s. 62).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med felgende tilpasning:

Island ag Schweiz gennemforer direktivets bestemmelser inden den 1. januar 1995. 1
overgangsperioden udveksler disse lande oplysninger med de ovrige kontraherende parters
kompetente myndigheder om de sporgsmhl, der er omfattet af direktivet.

25. 380 L 0390: Rhdets direktiv 80/390/EOF af 17. marts 1980 om samordning af kravene ved
udarbejdelse af, kontrol med ag udstedelse af det prospekt, der skal offentliggeres med henblik
pA optagelse af vwrdipapirer til afficiel notering ph en fandsbors (EFT L 100 af 17.4.1980,
s. 1), som wndret ved:

- 387 L 0345: RAdets direktiv 87/345/EOF af 22. juni 1987 (EFT L 185 af 4.7.1987, s. 81)

- 390 L 0211: RAdets direktiv 90/211/EOF af 23. april 1990 om wndring af direktiv
80/3901EOF for sA vidt angir gensidig anerkendelse af offentlige prospekter med henblik
pA optagelse til notering pi en fandsbors (EFT L 112 af 3.5.1990, s. 24).
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Direktivets bestemnelser gzlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 25a, indfort ved direktiv 87/345/EOF, finder ikke anvendelse.

b) Island og Schweiz gennemforer direktivets bestemmelser inden den 1. januar 1995. 1
overgangsperioden udveksler disse lande oplysninger med de Ovrige kontraherende parters
kompetente myndigheder om de sporgsml, der er omfattet af direktivet.

26. 382 L 0121: Ridets direktiv 82/121/EOF af 15. februar 1982 om periodiske oplysninger, der
skal offentliggores af selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering pA en fondsbors (EFT
L 48 af 20.2.1982, s. 26).

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tUpasning:

Island og Schweiz gennemforer direktivets bestemmelser inden den 1. januar 1995. I
overgangsperioden udveksler disse lande oplysninger med de ovrige kontraherende parters
kompetente myndigheder om de sporgsmAl, der er omfattet af direktivet.

27. 388 L 0627: RAdets direktiv 88/627/EOF af 12. december 1988 om offentliggorelse af
oplysninger ved erhvervelse og afhmndelse af en betydelig andel i et borsnoteret selskab (EFT
L 348 af 17.12.1988, s. 62).

Direktivets besternmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island, Schweiz og Liechtenstein gennemforer direktivets bestemmelser inden den 1. jinu-
ar 1995. I overgangsperioden udveksler disse lande oplysninger med de ovrige kontraherende
parters kompetente myndigheder om de sporgsmAl, der er omfattet af direktivet.

28. 389 L 0298: RAdets direktiv 89/298/E0F af 17. april 1989 om samordning af kravene ved
udarbejdelse af, kontrol med og udstedelse af det prospekt, der skal offentliggores, nAr
vmrdipapirer udbydes til offentligheden (EFT L 124 af 5.5.1989, s. 8).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 24 finder ikke anvendelse.

b) Island, Schweiz og Liechtenstein gennemforer direktivets besternmelser inden den
1. januar 1995. 1 overgangsperioden udveksler disse lande oplysninger med de ovrige
kontraherende parters kompetente myndigheder om de sporgsmAl, der er omfattet af
direktivet.

29. 389 L 0592: Ridets direktiv 89/592/EOF af 13. november 1989 om samordning af
retsforskrifterne vedrorende insider-handel (EFT L 334 af 18.11.1989, s. 30).

Direktivets bestemmelser grtlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Ostrig, Island, Schweiz og Liechtenstein gennemforer direktivets bestemmelser inden den
1. januar 1995. I overgangsperioden udveksler disse lande oplysninger med de ovrige
kontraherende parters kompetente myndigheder om de sporgsmAl, der er omfattet af
direktivet.

b) Artikel 11 finder ikke anvendelse.
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ii) Institutter for kollektiv investering i vterdipapirer (investeringsinstitutter)

30. 385 L 0611: RAdets direktiv 85/61 1/EOF af 20. december 1985 om samordning af love og
administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i vwrdipapirer (inve-
steringsinstitutter)(EFr L 375 af 31.12.1985, s. 3), som Wndret ved:

- 388 L 0220: RAdets direktiv 88/220/E0F af 22. marts 1988 om -ndring, for sA vidt anglr
visse investeringsinstitutters investeringspolitik, af direktiv 85/611 /EOF om samordning
af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i
v.Trdipapirer (investeringsinstitutter) (EFT L 100 af 19.4.1988, s. 31).

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 57, stk. 2, erstattes ordene "ved dette direktivs gennemforelse" med "ved EOS-aftalens
ikrafttradelse".

AKTER, SQM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

31. 374 X 0165: Kommissionens henstilling 74/165/EOF af 6. februar 1974 til medlemsstaterne
om anvendelse af Ridets direktiv af 24. april 1972 (EFT L 87 af 30.3.1974, s. 12)

32. 381 X 0076: Kommissionens henstilling 81/76IEOF af 8. januar 1981 om fremskyndelse af
skadesreguleringen i forbindelse med ansvarsforsikring af motorkoretojer (EFT L 57 af
4.3.1981, s. 27)

33. 385 X 0612: Ridets henstilling 85/612/EOF af 20. december 1985 vedrorende artikel 25,
stk. 1, andet afsnit, i direktiv 85/611/EOF (EFT L 375 af 31.12.1985, s. 19).

34. 387 X 0062: Kommissionens henstilling 87/62/EOF af 22. december 1986 vedrorende
overvAgning af og kontrol med kreditinstitutters store engagementer (EFT L 33 af 4.2.1987,
s. 10)

35. 387 X 0063: Kommissionens henstilling 87/63/EOF af 22. december 1986 om indforelse af
indslcudsgarantiordninger i Fallesskabet (EFT L 33 af 4.2.1987, s. 16)

36. 390 X 0109: Kommissionens henstilling 90/109/E0F af 14. februar 1990 om gennemsigtighed
med hensyn til bankvilkAr for gennemforelsen af grmnseoverskridende finansielle transaktioner
(EFT L 67 af 15.3.1990, s. 39)
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BILAG X

AUDIOVISUELLE TJENFSTEYDELSER

Liste som omhandlet i artikel 36, stk. 2

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmllesskabets retsorden, som f.eks.:

- prmambler,
- hvem EF-retsakterne er rettet til,
- EF's oamrder og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksom-

heder eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gxIder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 389 L 0552: RAdets direktiv 89/5521EOF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og
administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrorende udvelse af tv-radiosprednings-
virksomhed (EFT nr. L 298 af 17.10.1989, s. 23)

Direktivets bestemmelser gxIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Med hensyn til EFTA-staterne omfatter de i artikel 6, stk. 1, litra c), omhandlede
vtrker ogsl vmrker, der som beskrevet i artikel 6, stk. 3, er fremstillet af og med
producenter i europwiske tredjelande, med hvem den pigeldende EFTA-stat har
aftaler herom.

Hvis en kontraherende part agter at indgA en aftale som nwvnt i artikel 6, stk. 3,
underretter den Det Blandede EOS-Udvalg heroin. Konsultationer om indholdet af
sAdanne aftaler kan finde sted efter anmodning fra en af de kontraherende parter.

b) Folgende tilfojes i artikel 15 i direktivet:

"EFTA-staterne kan pAlxgge kabelselskaber, der driver virksomhed pA deres
omnrider, at frekvensforvrznge eller pi anden mAde slore reklameindslag for
alkohoiholdige drikkevarer. Denne undtagelse mA ikke medfore, at retransmission af
andre dele af qernsynsprogrammer end reklameindslag for alkoholholdige drikkevarer
begrxnses. De kontraherende parter tager sammen denne undtagelse op til fornyet
overvejelse i 1995."

Vol. 1796, 1-31121



216 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

BILAG XI

TJENESTEYDELSER PA TELEKOMMUNTKATJONSO ADET

Liste som omhandlet i artikel 36, stk. 2

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fwllesskabets retsorden, som f.eks.:

prwambler,
hvem EF-retsakterne er rettet til,
EF's omrAder og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offendige organer,
virksomheder eller borgere har i forhold til hinanden, og
informations- og notifikationsprocedurer,

gwlder protokol 1 om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 387 L 0372: RAdets direktiv 87/372/EOF af 25. juni 1987 om de frekvensbAnd, der skal
stilles til rAdighed for samordnet indforelse af offentlig filleseuropwisk digital celleopbygget
landmobilradiokommnunikation i Fxllesskabet (EFT L 196 af 17.7.1987, s. 85)

2. 390 L 0387: RAdets direktiv 90/3871EOF af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre marked
for teletjenester ved gennemforelse af tilrAdighedstillelse af Abne net (ONP) (EFT L 192 af
24.7.1990, s. 1)

Direktivets bestemmelser grlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 5, stk. 3, erstattes "EOF-Traktatens artikel 85 og 86" med "artikel 53 og 54
i EOS-aftalen"

b) Island anvender direktivets bestemmelser senest fra den 1. januar 1995.

3. 390 L 0388: Kommissionens direktiv 90/388/EOF af 28. juni 1990 om liberalisering af
markedet for teletjenester (EFT L 192 af 24.7.1990, s. 10)

4. 390 L 0544: RAdets direktiv 90/5441EOF af 9. oktober 1990 om de frekvensbAnd, der skal
anvendes til samordnet indforelse af fxlleseuropmisk landbaseret offentlig personsogning i
Fxllesskabet (EFT L 310 af 9.11.1990, s. 28)

5. 391 L 0287: RAdets direktiv 91/287/EOF af 3. juni 1991 om det frekvensbAnd, der skal
allokeres i forbindelse med samordnet indforelse af digital europmisk trAdlos telekommunika-
tion (DECT) i Fxllesskabet (EFT L 144 af 8.6.1991, s. 45).
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RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterreming:

6. 388 Y 1004(01): Rldets resolution (88/C 257/EOF) af 30. juni 1988 om etablering af et
filles marked for teletjenester og -udstyr inden 1992 (EFT C 257 af 4.10.1988, s. 1)

7. 389 Y 0511101): RAdets resolution (89/C 117/EOF) af 27. april 1989 om standardisering
inden for informationsteknologi og telekommunikation (EFT C 117 af 11.5.1989, s. 1)

8. 389 Y 0801: Rdets resolution (89/C 196/E0F) af 18. juli 1989 om forstmrket samordning
i forbindelse med indforelsen af et tjenesteintegreret digitalnet (ISDN) i Det Europmiske
Fwllesskab inden 1992 (EFT C 196 af 1.8.1989, s. 4)

9. 390 Y 0707(02): RAdets resolution (90/C 166/EOF) af 28. juni 1990 om intensiveret
samarbejde om radiofrekvenser pA europmisk plan, navnlig med henblik pA tjenester med
ftlleseuropwisk dimension (EFT C 166 af 7.7.1990, s. 2)

10. 390 Y 3112(01): RAdets resolution (90/C 329/09) af 14. december 1990 om det afsluttende
stadium af ivwrks.-ttelsen af den samordnede indforelse af offentlig fwlleseurop-isk digital
celleopbygget landmobilkommunikation i Fmilesskabet (GSM) (EFT C 329 af 31.12.1990,
s. 25)

11. 384 X 0549: RAdets henstilling 84/549/EOF af 12. november 1984 med henblik pA
gennemforelse af harmonisering pA telekommunikationsomrAdet (EFT L 298 af 16.11.1984,
s. 49)

12. 384 X 0550: RAdets henstilling 84/550/EOF af 12. november 1984 med henblik pi forste fase
af Abningen af et offentligt telekommunikationsmarked (EFT L 298 af 16.11.1984, s. 51)

13. 386 X 0659: RAdets henstilling 86/659/EOF af 22. december 1986 om samordnet indforelse
af et tjenesteintegreret digitalnet (ISDN) i Det Europxiske Fwllesskab (EFT L 382 af
31.12.1986, s. 36)

14. 387 X 0371: RAdets henstilling 87/371/EOF af 25. juni 1987 om samordnet indforelse af
offentlig fmlleseuropwisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fwllesskabet
(EFT L 196 af 17.7.1987, s. 81)

15. 390 X 0543: RAdets henstilling 90/543/E0F af 9. oktober 1987 om samordnet indforelse af
fmlleseuropwisk landbaseret offentlig personsogning i Fmllesskabet (EFT L 310 af 9.11.1990,
s. 23)

16. 391 X 0288: RAdets henstihing 91/288/E0F af 3. juni 1990 om den samordnede indforelse
af digital europwisk trAdlos telekommunikation (DECT) i F-llesskabet (EFT L 144 af
8.6.1991, s. 47)
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Bilag XII

FREE KAPITALBEVAEGEISER

Liste som omhandlet i artikel 40

INDLEDNING

NAr de i dette bilag ornhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmllesskabets retsorden, som f.eks.:

- prwambler,
- hvem EF-retsakterne er rettet til,
- EF's omrider og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder

eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gwlder protokol 1 om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

OMHANDLET RETSAKT

1. 388 L 0361: RAdets direktiv 88/3611EOF af 24. juni 1988 om gennemforelse af Traktatens
artikel 67 (EFT L 178 af 8.7.1988, s. 5)

Direktivets bestemnelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) EFTA-staterne underretter Det Blandede EOS-Udvalg om de i artikel 2 omtalte foranstaltninger.
Fmllesskabet underretter Det Blandede E0S-Udvalg om de af dets medlemsstater trufne
foranstaltninger. Udveksling af oplysninger vedrorende sAdanne foranstalninger finder sted
inden for Det Blandede E0S-Udvalg.

b) Med hensyn til anvendelsen af de i artikel 3 omtalte foranstaltninger folger EFTA-staterne de
procedurer, der er fastlagt i protokol 18. De i aftalens artikel 45 fastlagte failes procedurer
finder anvendelse pA samarbejdet mellem de kontraherende parter.

c) Proceduren i aftalens del VII, kapitel 2, gxlder ikke for beslutninger, som Fillesskabet trzffer
i medfor af artikel 6, stk. 2. Fzllesskabet underretter de kontraherende parter om sAdanne
besluminger. De restriktioner, for hvilke der indrommes en forl-ngelse af overgangsperioderne,
kan opretholdes inden for rammerne af aftalen pA samme vilkir som i Fmllesskabet.

d) EFTA-staterne kan fortsat anvende den nationale lovgivning til regulering af udenlandske
ejerforhold og/eller valutaudlmndiges ejerforhold, sam er gxldende pA tidspunktet for aftalens
ikrafttradelse, men dog under iagttagelse af folgende tidsfrister og inden for folgende omrider:

- indtil den 1. januar 1995 for Island for sA vidt angir de i direktivets bilag II anferte
kortsigtede kapitalbevzgelser;

- indtil den 1. januar 1995 for Norge for sA vidt angAr erhvervelse af indenlandske vxr-
dipapirer og indenlandske vmrdipapirers adgang til et udenlandsk kapitalmarked;

- indtil den 1. januar 1995 for Norge og Sverige og indtil den 1. januar 1996 for Finland,
Island og Liechtenstein for sA vidt angAr direkte indenlandske investeringer;
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- indtil den 1. januar 1998 for Schweiz for sA vidt angAr direkte investeringer i indenlandsk
ejendomsmmglervirksomhed;

- indtil den 1. januar 1995 for Norge, indtil den 1. januar 1996 for Ostrig, Finland og Island
og indtii den 1. januar 1998 for Liechtenstein og Schweiz vedrorende investeringer i
indenlandsk fast ejendom;

- for 0strig for sA vidt angAr direkte investeringer vedrorende indenlandske vandveje, indtil
der er opnAet lige adgang til EF-vandveje.

e) I overgangsperioderne behandler EFTA-staterne ikke nye og eksisterende investeringer foretaget
af virksomheder eller statsborgere fra EF-landene eller andre EFTA-stater mindre gunstigt end
under den pA tidspunktet for aftalens undertegnelse gmldende Iovgivning, hvilket dog ikke
berorer EFTA-staternes ret til at indfore lovgivning, som er i overenssternmelse med aftalen,
herunder navnlig sAdanne bestemnelser om erhvervelse af sekundwre boliger, sore med hensyn
til deres virkning svarer tl den lovgivning, som Fmllesskabet har hAndh-vet i overensstemmelse
med direktivets artikel 6, stk. 4.

f) Henvisningen til EOF-Traktatens artikel 68, stk. 3, i indledningen til direktivets bilag I Ises
som en henvisning til artikel 42, stk. 2, i aftalen.

g) Uanset artikel 40 i aftalen og bestemnelserne i dette bilag kan Island opretholde de pA
tidspunktet for aftalens undertegnelse gmldende begrmnsninger for udlendinges og/eller valu-
taudlmndiges ejerforhold inden for fiskerisektoren og fiskeindustrien.
Disse begrmnsninger mA ikke hindre udenlandske statsborgere eller islandske statsborgere uden
fast bopml i Island i at investere i virksomheder, der kun indirekte opererer inden for
fiskerisektoren eller fiskeindustrien. De nationale myndigheder skal dog have ret til at forpligte
virksomheder, der helt eller delvis er blevet opkobt af udenlandske statsborgere eller islandske
statsborgere uden fast bopml i Island, til at skille sig af med investeringer i fiskeforarbejdnings-
virksomheder eller fiskerfartojer.

h) Uanset artikel 40 i aftalen og bestemmelserne i dette bilag kan Norge opretholde de pA
tidspunktet for aftalens undertegnelse gldende begrmnsninger for udenlandske statsborgeres
erhvervelse af fiskerfartojer.

Disse begrmnsninger mA ikke hindre udenlandske statsborgere i at investere i landbaseret
fiskeforarbejdning eller i virksomheder, der kun indirekte beskmftiger sig med fiskeri. De
nationale myndigheder skal have ret til at forpligte virksomheder, der heit eller delvis er blevet
opkobt af udenlandske statsborgere, til at skille sig af med investeringer i fiskerfartojer.
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BILAG XI

TRANSPORT

Liste som ornhandlet i artikel 47

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmllesskabets retsorden, som f.eks.:

- prwambler,
- hvem EF-retsakter er rettet til,
- EF's omrAder og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder

eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gw1der protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I. N.r de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder henvisninger til EOF-Traktaten, skal de
i forbindelse med aftalen

a) lmses som angivet nedenfor, for sl vidt angA" folgende henvisninger:

- Artikel 55 E"F = Artikel 32 E0S
- Artikel 56 EOF = Artikel 33 E0S
- Artikel 57 EOF = Artikel 30 EOS
- Artikel 58 E0F = Artikel 34 E0S
- Artikel 77 E0F = Artikel 49 EOS
- Artikel 79 EOF = Artikel 50 EOS
- Artikel 85 E0F = Artikel 53 E0S
- Artikel 86 EOF = Artikel 54 EOS
- Artikel 92 EOF = Artikel 61 EOS
- Artikel 93 EOF = Artikel 62 E0S
- Artikel 214 E0F = Artikel 122 E0S

b) anses for ikke-relevante, for sl vidt angAr folgende henvisninger:

- Artikel 75 EOF
- Artikel 83 E0F
- Artikel 94 EOF
- Artikel 95 E0F
- Artikel 99 EOF
- Artikel 172 EOF
- Artikel 192 E'F
- Artikel 207 EOF
- Artikel 209 E'F
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i1. Med henblik pA aftalen tilfojes folgende til de fortegnelser, der er indeholdt i bilag II, Al,
til forordning (E0F) nr. 1108/70, artikel 19 i forordning (E0F) nr. 1191/69, artikel 1 i
beslutning 83/418/EOF, artikel 3 i forordning (EOF) nr. 1192/69, artikel 2 i forordning
(E F) nr. 2830/77, artikel 2 i forordning (EOF) nr. 2183/78 og artikel 2 i beslutning
82/529/EOF:

Osterreichische Bundesbahnen
Valtionrautatiet/StatsjlArnvgarna
Norges Statsbaner
Statens Jlrnvggar
Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer f6ddraux suisses/Ferrovie federali
svizzere/Viafiers federalas svizras"

M. Hvis en i dette bilag ornhandlet retsakt indeholder procedurer til bilaeggelse af tvister mellem
EF-medlemsstater, og der opstr en tvist mellem EFTA-stater, indbringer de tvisten til
bilmggelse for det relevante EFTA-organ, idet der anvendes tilsvarende procedurer. Hvis der
opstAr en tvist mellem en EF-medlemsstat og en EFTA-stat, indbringer de pAgwldende kontra-
herende parter tvisten til bilzggelse for Det Blandede EOS-Udvalg, idet der anvendes
tilsvarende procedurer.

OMHANDLEDE RETSAKTER

I LANDTRANSPORT

(i) GENERELLE SP0RGSMAL

1. 370 R 1108: Rhdets forordning (EOF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 om indforelse af bogforing
af de udgifter, der er forbundet med infrastrukturerne for transporter med jernbane, ad
landeveje og sejlbare vandveje (EFT L 130 af 15.6.1970, s. 4), som mndret ved:

- 172 B: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede
Kongeriges tiltrzdelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 90)

- 373 D 0101(01): Afgorelse truffet af RAdet for De Europmiske Fllesskaber den
1. januar 1973 om tilpasning af dokumenter vedrorende de nye medlemsstaters tiltradelse
af De Europmiske Fxllesskaber (EFT L 2 af 1.1.1973, s. 19)

- 379 R 1384: RAdets forordning (EOF) nr. 1384/79 af 25. juni 1979 (EFT L 167 af
5.7.1979, s. 1)

- 179 H: Akt vedrorende vilkArene for Den Hellenske Republiks tiltraidelse og tilpasningerne
af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 92)
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- 381 R 3021: RAdets forordning (E0F) nr. 3021/81 af 19. oktober 1981 (EFT L 302 af
23.10.1981, s. 8)

- 185 I: Akt vedrorende vilkrene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltradelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 161)

- 390 R 3572: Ridets forordning (EOF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om wndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tyskiands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12).

Forordningens bestemrnmelser glider i forbindelse med aftalen med felgende tilpasninger:

Felgende tilfojes i forordningens bilag II:

A. 1. JERNBANE - Hovednet

Se sektortilpasning II.

A.2. JERNBANE - Net, der er Abne for offentlig trafik og forbundet med hovednettet (bortset
fra bynet)

Ostrig
1. Montafoner Bahn AG
2. Stubaitalbahn AG
3. Achenseebahn AG
4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
5. Salzburger Stadtwerke Verkehrsbetriebe (SVB)
6. Bfrmoos - Trinmmelkam AG
7. Lokalbahn V6cklamarkt - Attersee AG
8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG
9. Lokalbahn Lambach - Vorchdorf - Eggenberg AG

10. Linzer Lokalbahn AG
11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG
12. Lambach - Haag
13. Steiermirkische Landesbahnen
14. GKB Graz K6flacher Eisenbahn- und Bergbau-Ges.m.b.H
15. Raab - Sopron - Ebenfurther Eisenbahn
16. AG der Wiener Lokalbahnen

Finland
Valtionrautatiet/Statsjg.rnvigarna

Norge
Norges Statsbaner

Sverige
Nordmark-Klarilvens Jlrnvg (NKLI)
Malmd-Limhamns Jrnvg (NU)
Vixj6-Hultsfred-V~sterviks Jdrnvlg (VHVJ)
Johannesberg-Ljungaverks Jnv~g (JU)
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Schweiz
1. Chemin de fer Vevey-Chexbres
2. Chemin de fer Pont-Brassus
3. Chemin de fer Orbe-Chavornay
4. Chemin de fer Rdgional du val-de-Travers
5. Chemins de fer du Jura
6. Chemin de fer Fribourgeois
7. Chemin de fer Martigny-Orsi~res
8. Berner Alpenbahn Geselischaft

Bern-L6tschberg-Simplon
9. Bern-Neuenburg-Bahn

10. GfirbetaI-Bern-Schwarzenburg-Bahn
11. Simmentalbahn, Spiez-Erlenbach-Zweisinimen
12. Sensetalbahn
13. Solothum-Miinster-Bahn
14. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
15. Vereinigte Huttwil-Bahnen
16. Oensingen-Balsthal-Bahn
17. Wohlen-Meisterschwanden-Bahn
18. Sursee-Triengen-Bahn
19. Sihltal-Zfirich-Uetliberg-Bahn
20. Schweizerische Sfidostbahn
21. Mittel-Thurgau-Bahn
22. Bodensee-Toggenburg-Bahn
23. Chemin de fer Nyon-St Cergue-Morez
24. Chemin de fer Bibre-Apples-Morges
25. Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
26. Chemin de fer Yverdon-Ste Croix
27. Chemin de fer des Montagnes NeuchAteloises
28. Chemins de fer Electriques Veveysans
29. Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois
30. Chemin de fer Aigle-Leysin
31. Chemin de fer Aigle-Sdpey-Diablerets
32. Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champdry
33. Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
34. Chemin de fer Martigny-ChAtelard
35. Berner Oberland-Bahnen
36. Meiringen-Innertkirchen-Bahn
37. Brig-Visp-Zermatt-Bahn
38. Furka-Oberalp-Bahn
39. Biel-Tiuffelen-Ins-Bah n
40. Regionalverkehr Bern-Solothurn
41. Solothurn-Niederbipp-Bahn
42. Oberaargau-Jura-Bahnen
43. Baselland-Transport
44. Waldenburgerbahn
45. Wynental- und Suhrentalbahn
46. Bremgarten-Dietikon-Bahn
47. Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
48. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi
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49. Ferrovia Lugano-Ponte Tresa
50. Forchbahn
51. Frauenfeld-Wil-Bahn
52. Appenzellerbahn
53. St. Gallen-Gais-AppenzelI-Altstltten-Bahn
54. Trogenerbahn

St. Gallen-Speicher-Trogen
55. Rhitische Bahn/Viafier Retica"

B. LANDEVEJ

"0strig

1. Bundesautobahnen
2. Bundesstrassen
3. Landesstrassen
4. Gemeindestrassen

Finland
1. P~tiet/HuvudvAgar
2. Muut maantiet/Ovriga landsv~gar
3. Paikallistiet/Bygdev~gar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda v~gar

Island
1. [j6 vegir
2. Sysluvegir
3. O3j6bvegir f 1bdttbyli

4. G6tur sveitarfdlaga

Liechtenstein
1. Landesstrassen
2. Gemeindestrassen

Norge
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger

Sverige
1. Motorv gar
2. Motortrafikleder
3. Ovriga vggar

Schweiz
1. Nationalstrassen/routes nationales/strade Nazionali
2. Kantonsstrassen/routes cantonales/strade cantonali
3. Gemeindestrassen/routes communales/strade comunali"
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2. 370 R 2598: Kommissionens forordning (E0F) nr. 2598/70 af 18. december 1970 vedrorende
fastlmggelsen af indholdet af de forskellige poster i bogforingsskemaerne i tillaeg I til Ridets
forordning (E0F) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 (EFT L 278 af 23.12.1970, s. 1), som aendret
ved:

- 378 R 2116: Kommissionens forordning (EOF) nr. 2116/78 af 7. september 1978 (EFT
L 246 af 8.9.1978, s. 7)

3. 371 R 0281: Kommissionens forordning (EOF) hr. 281/71 af 9. februar 1971 vedrorende
fastlmggelse af den i artikel 3, litra e), i R~dets forordning (E0F) nr. 1108/70 af 4. juni 1970
nzvnte fortegnelse over sejIbare vandveje med maritim karakter (EFT L 33 af 10.2.1971,
s. 11), som ,ndret ved:

- 172 B: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede
Kongeriges tiltraidelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 92)

- 185 I: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltrzadelse og tilpasningerne af traktaterne (EF L 302 af 15.11.1985, s. 162).

Forordningens bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

Folgende tilfojes i bilaget:

Finland
- Saimaan kanavalSaima kanal
- Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

Sverige
- Trollhitte kanal og G6ta Alv
- Vinem
- S~dertAlje kanal
- MAlaren"

4. 369 R 1191: Radets forordning (E0F) nr. 1191/69 af 26. juni 1969 om medlemsstaternes
fremgangsmlde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser
inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejIbare vandveje (EFT
L 156 af 28.6.1969, s. 1), som mndret ved:

- 172 B: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede
Kongeriges tiltradelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 73 at 27.3.1972, s. 90)

- 373 D 0101(01): Afgerelse truffet af RAdet for De Europwiske Fzllesskaber den 1. janu-
ar 1973 om tilpasning af dokumenter vedrorende de nye medlemsstaters tiltradelse af De
Europwiske Fmllesskaber (EFT L 2 af 1.1.1973, s. 19)

- 179 H: Akt vedrerende vilkhrene for Den Hellenske Republiks tiltradelse og tii-
pasningerne af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 92)

- 185 I: Akt vedrorende vilkirene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltradelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 161)
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- 390 R 3572: Rldets forordning (E0F) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om zndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane
og ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)

- 391 R 1893: Ridets forordning (EOF) nr. 1893/91 af 20. juni 1991 (EFT L 169 af
29.6.1991, s. 1)

ii) INFRASTRUKTUR

5. 378 D 0174: Rldets beslutning 78/174/EOF af 20. februar 1978 om indforelse af en
konsultationsprocedure og om nedsattelse af et udvalg for transportinfrastrukturen (EFT L 54
af 25.2.1978, s. 16)

Beslutningens bestemmelser gTIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 2, artikel 2, stk. 1, og artikel 5 erstattes "af betydning for Fm~lesskabet"
med "af betydning for E0S-aftalens kontraherende parter".

b) Artikel 1, stk. 2, litra c), finder ikke anvendelse.

FremgangsmAden ved EFTA-staternes medvirken i overensstemmelse med aftalens artikel 101:

En ekspert fra hver EFTA-stat kan deltage i Udvalget for Transportinfrastrukturs opgaver, som
er beskrevet i denne beslutning.
EF-Kommissionen oplyser i god tid deltagerne om datoen for hvert mode i udvalget og
fremsender de relevante dokumenter.

iii) KONKURRENCEREGLER

6. 360 R 0011: Forordning nr. 11 vedrerende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til
transportpriser og transportvilkAr, udfmrdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i Traktaten om
Oprettelse af Det Europmiske 0konomiske Fllesskab (EFT L 52 af 16.8.1960, s. 1121/60),
sor am ndret ved:

- 172 B: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede
Kongeriges tiltracdelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 148)

- 384 R 3626: RAdets forordning (E0F) nr. 3626/84 af 19. december 1984 (EFT L 335 af
22.12.1984, s. 4)

Forordningens bestenmelser g-lder i forbindelse med aftalen med felgende tilpasning:

Med hensyn til anvendelsen af denne forordnings artikel 11-26 henvises til protokol 21.
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7. 368 R 1017: RAdets forordning (E0F) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 orn anvendelse af
konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejIbare vandveje (EFT L 175
af 23.7.1968, s. 1) '"

8. 369 R 1629: Kommissionens forordning (E0F) nr. 1629/69 af 8. august 1969 vedrerende
form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med kager i henhold til artikel 10,
ansogninger i henhold til artikel 12 og anmeldelser i henhold til artikel 14, stk. 1, i RAdets
forordning (E0F) Dr. 1017/68 af 19. juli 1968 (EFT L 209 af 21.8.1969, s. 1) 1

9. 369 R 1630: Kommissionens forordning (E0F) nr. 1630/69 af 8. august 1969 vedrorende
horinger i henhold til artikel 26, stk. 1 og 2, i RAdets forordning (E0F) Dr. 1017/68 af
19. juli 1968 (EFT L 209 af 21.8.1969, s. 11) 2

10. 374 R 2988: RAdets forordning (E0F) nr. 2988/74 af 26. november 1974 om foraidelse af
adgangen til at plagge okonomiske sanktioner inden for Det Europmiske 0lkonomiske
Fxllesskabs transport- og konkurrenceret og af adgangen til tvangsfuldbyrdelse af disse
sanklioner (EFT L 319 af 29.11.1974, s. 1) 1)

iv) STATSST0TTE

11. 370 R 1107: RAdets forordning (EOF) nr. 1107/70 af 4. juni 1970 om stote, sor ydes inden
for sektoren for transporter med jernbaner, ad landeveje og sejIbare vandveje (EFT L 130 af
15.6.1970, s. 1), sor wndret ved:

- 172 B: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede
Kongeriges tiltrtdelse og tilpasningerne af traktaterne (EF L 73 af 27.3.1972, s. 149)

- 375 R 1473: RAdets forordning (EOF) nr. 1473/75 af 20. maj 1975 (EFT L 152 af
12.6.1975, s. 1)

- 382 R 1658: RAdets forordning (E0F) nr. 1658/82 af 10. juni 1982 om zndring af
forordning (E0F) nr. 1107/70 til at omfatte foranstaltninger for kombineret transport (EFT
L 184 af 29.6.1982, s. 1)

- 389 R 1100: Ridets forordning (E0F) nr. 1100/89 af 27. april 1989 (EFT L 116 af
28.4.1989, s. 24)

1) Udelukkende anfort her til orientering. Med hensyn til anvendelsen henvises til bilag XIV.
2) Udelukkende anfort her til orientering. Med hensyn til anvendelsen henvises til protokol 21.
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Forordningens bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 5 Imses "Kommissionen" som "den kompetente myndighed som defineret i EOS-
aftalens artikel 62".

v) LETTELSE AF GR)NSEPASSAGE

12. 389 R 4060: Ridets forordning (EOF) nr. 4060/89 af 21. december 1989 om afskaffelse af
kontrol ved medlemsstaternes grmnser i forbindelse med transport ad landevej og indre
vandveje (EFT L 390 af 30.12.1989, s. 18)

Forordningens bestemmelser gmider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I henhold til artikel 17 i aftalen mellem Det Europziske Okonomiske Fmllesskab og
Republikken Ostrig om godstransport i transit med jernbane og ad landevej (den slkaldte
"transitaftale") kan Ostrig udfore kontrol ved grmnsen med henblik pA at efterprove
overensstemmelsen med det okopointsystem, hvortil der henvises i transitaftalens artikel 15
og 16.
Alle berorte kontraherende parter kan udfore kontrol ved grznsen for at efterprove
overensstemmelsen med de kvotaordninger, hvortil der henvises i transitaftalens artikel 16,
og som ikke erstattes af okopointsystemet, og med de kLvotaordninger, der er omfattet af
bilaterale aftaler mellem Ostrig pA den ene side og Finland, Norge, Sverige og Schweiz
pi den anden side.
Al anden kontrol udfores i overensstemmelse med forordningen.

b) Schweiz kan udfore kontrol ved grznsen for at efterprove de tilladelser, der udstedes i
henhold til bilag 6 i aftalen mellem De Europaeiske Fallesskaber og Det Schweiziske
Edsforbund om godstransport ad landevej og med jernbane.
Al anden kontrol udfores i overensstemmelse med forordningen.

vi) KOMBINERET TRANSPORT

13. 375 L 0130: Rldets direktiv 75/1301EOF af 17. februar 1975 om indforelse af fxlles regler
for visse former for kombineret godstransport (jernbane/landevej) mellem medlemsstaterne
(EFT L 48 af 22.2.1975, s. 31), som zndret ved:

- 379 L 0005: Rldets direktiv 79/5/E0F af 19. december 1978 (EFT L 5 af 9.1.1979, s. 33)

- 382 L 0003: Rldets direktiv 82/31EOF af21. december 1981 (EFT L 5 af 9.1.1982, s. 12)

- 382 L 0603: RAdets direktiv 82/603/EOF af 28. juli 1982 (EFT L 247 af 23.8.1982, s. 6)

- 185 1: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltrmdelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 163)

- 386 L 0544: RAdets direktiv 86/544/EOF af 10. november 1986 (EFT L 320 af 15.11.1986,
s. 33)

- 391 L 0224: Rldets direktiv 91/224/E0F af 27. marts 1991 (EFT L 103 af 23.4.1991, s. 1)
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Direktivets bestemmelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I artikel 8, stk. 3, tilfojes:

- strig: Strassenverkehrsbeitrag

Finland: Moottoriajoneuvovero/Motorfordonsskatt

Sverige: Fordonsskatt

Schweiz opretholder en tilskudsordning for kombineret transport (pA datoen for aftalens
undertegnelse: Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 29. Juni 1988 Ober die
F6rderung des kombinierten Verkehrs und des Transportes begleiteter Motorfahrzeuge -
Ordonnance sur la promotion du traffic combin6 et du transport des vehicules I moteur
accompagnds, du 29 juin 1988 - Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del
trasporto di autoveicoli accompagnati, del 29 giugno 1988) i stedet for at indfore afgifts-
refusion."

II VEJTRANSPORT

i) TEKNISK HARMONISERING OG SIKKERHED

14. 385 L 0003: Rldets direktiv 85/31EOF af 19. december 1984 om vMgt, dimensioner og visse
andre tekniske data for visse landevejskoretojer (EFT L 2 af 3.1.1985, s. 14), som wndret ved:

- 386 L 0360: RAdets direktiv 86/360/EOF af 24. juli 1986 (EFT L 217 af 5.8.1986, s. 19)

- 388 L 0218: Ridets direktiv 88/218fE0F af 11. april 1988 (EF L 98 af 15.4.1988, s. 48)

- 389 L 0338: Rldets direktiv 89/338/E0F af 27. april 1989 (EFT L 142 af 25.5.1989, s. 3)

- 389 L 0460: Rldets direktiv 89/460/EOF af 18. juni 1989 om xndring af direktiv 85/3/EOF
med henblik pi fastsaettelse af ophorstidspunktet for de dispensationer, der er indrommet
Irland og Det Forenede Kongerige (EFT L 226 af 3.8.1989, s. 5)

- 389 L 0461: Rldets direktiv 89/4611EOF af 18. juli 1989 om andring af direktiv 85/3/E0F
med henblik pA fastsmttelse af visse tilladte maksimumsdimensioner for smttevognstog (EFT
L 226 af 3.8.1989, s. 7)

- 391 L 0060: Rldets direktiv 91/601E0F af 4. februar 1991 om Mndring af direktiv
85/3/EOF med henblik pA fastswttelse af visse tilladte maksimumsdimensioner for
plhmngsvogntog (EFT L 37 af 9.2.1991, s. 37)

Direktivets bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Ostrig kan opretholde sin nationale lovgivning vedrorende tilladt totalvmgt for motorkoretojer
og pAlhngsvogne som fastsat i direktivets bilag I, punkt 2.2.1 og 2.2.2. Bestemmelser, der
tillader brugen af (ikke-kombinerede eller kombinerede) koretojer, der ikke er i overensstem-
melse med denne nationale lovgivning, finder derfor ikke anvendelse i Ostrig. Denne situation
vil blive taget op til nyvurdering i fmllesskab seks mlneder inden udlobet af aftalen mellem De
Europaciske Fxllesskaber og Republikken Ostrig om godstransport i transit med jembane og
ad landevej.
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Schweiz kan opretholde sin nationale lovgivning vedrorende tilladt totalvmgt for motorkoretojer
og pAhaengsvogne som fastsat i direktivets bilag I, punkt 2.2 og 2.3.3. Bestemnelser, der
tillader brugen af (ikke-kombinerede eller kombinerede) koretojer, der ikke er i overensstem-
melse med denne nationale lovgivning, finder derfor ikke anvendelse i Schweiz. Deane
situation vi blive taget op til nyvurdering i ftIlesskab seks mineder inden udlobet af aftalen
mellem De Europxiske Fmllesskaber og Det Schweiziske Edsforbund om godstransport ad
landevej og med jernbane.

Alle de ovrige bestemmelser om vegt og dimensioner, der omfattes af direktivet, gennemfores
fuldt ud i 0strig og Schweiz.

15. 386 L 0364: RAdets direktiv 86/364/E0F af 24. juli 1986 om bevis for koretojers over-
ensstemmelse med direktiv 85/3/EOF om vaigt, dimensioner og visse andre tekniske data for
visse landevejskoretojer (EFT L 221 af 7.8.1986, s. 48)

16. 377 L 0143: Ridets direktiv 77/143/EOF af 29. december 1976 om indbyrdes tilnzrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motordrevne koretojer og plhhngskoreto-
jer dertil (EFT L 47 af 18.2.1977, s. 47), som andret ved:

- 388 L 0449: RAdets direktiv 88/449/E0F af 26. juli 1988 (EFT L 222 af 12.8.1988, s. 10),
berigtiget ved EFT L 261 af 21.9.1988, s. 28

- 391 L 0225: RAdets direktiv 91/225/EOF af 27. marts 1991 (EFT L 103 af 23.4.1991, s. 3)

Direktivets bestemmelser gailder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Indtil 1. januar 1998 kan Schweiz opretholde et l-ngere tidsinterval mellem to pA hinanden
folgende obligatoriske tekniske kontroller for alle de koretojskategorier, der er opfort i
direktivets bilag 1.

17. 389 L 0459: RAdets direktiv 89/459/EOF af 18. juli 1989 om indbyrdes tilnzrmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrorende mnsterdybden pA dxk til visse kMasser af motorkore-
tojer og plhmngskoretojer til disse (EFT L 226 af 3.8.1989, s. 4)

ii) AFGIFTER

18. 368 L 0297: RAdets direktiv 68/297/EOF af 19. juli 1968 om gennemnfrelse af ensartede
bestemmelser for afgiftsfri indforsel af braendstof, som indeholdes i erhvervsmotorkoretojers
brzndstofbeholdere (EFT L 175 af 23.7.1968, s. 15), som xndret ved:

- 172 B: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede
Kongeriges tiltrmdelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 92)

- 385 L 0347: RAdets direktiv 85/347/EOF af 8. juli 1985 (EFT L 183 af 16.7.1985, s. 22)

iii) SOCIAL HARMONISERING

19. 377 L 0796: RAdets direktiv 77/796/EOF af 12. december 1977 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i forbindelse med udovelse af
transportvirksomhed inden for personbefordring og transportvirksomhed inden for godstransport
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ad landevej omfattende foranstatninger, som skal lette den faktiske udovelse af etablerings-
frihed for de pAgmldende udovere af transportvirksomhed (EFT L 334 af 24.12.1977, s. 37),
som zndret ved:

- 389 L 0438: RAdets direktiv nr. 89/438/EOF af 21. juni 1989 (EF L 212 af 22.7.1989,
s. 101), berigtiget ved EFT L 298 af 17.10.1989, s. 31

20. 385 R 3820: RAdets forordning (EOF) nr. 3820/85 af 20. december 1985 om harmonisering
af visse bestemrnmelser pA det sociale omrAde inden for vejtransport (EFT L 370 af 31.12.1985,
S. 1)

Forordningens bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Besternmelserne i artikel 3 finder ikke anvendelse.

b) Schweiz skal senest den 1. januar 1995 have gennemfort bestemmelserne i forordningens
artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1 og 2, og artikel 8, stk. 1, 2 og 3.

21. 385 R 3821: Ridets forordning (EOF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet
inden for vejtransport (EIFT L 370 af 31.12.1985, s. 8), som xndret ved:

- 390 R 3572: Ridets forordning (EOF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om Wndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)

Forordningens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Indtil senest den 1. januar 1995 kan Ostrig fritage koretojer, der kun anvendes til national
transport, for at skulle have installeret det i forordningens artikel 3, stk. 1, beskrevne
kontrolapparat.

b) Indtil senest den 1. januar 1995 kan Schweiz fritage krende personale, der bestAr af mere
end dn forer, for den i forordningens bilag I, kapitel IIl(c), punkt 4.3, anforte forpligtelse
til at lade de under punkt 4. 1 omhandlede optegnelser foregA pA to adskilte diagramark.

22. 376 L 0914: Ridets direktiv 76/914/EOF af 16. december 1976 om minimumsniveauet for
uddannelse af visse forere af koretojer i transport ad landevej (EFT L 357 af 29.12.1976,
s. 36)

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Schweiz skal senest den 1. januar 1995 have gennemfort direktivets bestemmelser.

23. 388 L 0599: Ridets direktiv 88/599/EOF af 23. november 1988 om standardkontrolprocedurer
for gennemforelse af forordning (EOF) nr. 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser
pA det sociale omrAde inden for vejtransport og at forordning (E0F) hr. 3821/85 om kontro-
lapparatet inden for vejtransport (EFT L 325 af 29.11.1988, s. 55)

Direktivets bestemnelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Ostrig og Schweiz skal senest den 1. januar 1995 have gennemfort direktivets bestemmelser.
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24. 389 L 0684: RAdets direktiv 89/684/EOF af 21. december 1989 om erhvervsuddannelse for
visse forere af koretojer, der transporterer farligt gods ad vej (EFT L 398 af 30.12.1989, s. 33)

iv) ADGANG TIL MARKEDET (godstransport)

25. 362 L 2005: RAdets forste direktiv af 23. juli 1962 om indforelse af f~lles regler for visse
former for godstransport ad landevej mellem medlemsstaterne (EFT 70 af 6.8.1962,
s. 2005/62), som wndret ved:

- 172 B: Akt vedrorende vilklrene for Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede
Kongeriges tiltrzdelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 126)

- 372 L 0426: Ridets direktiv 72/426/EOF af 19. december 1972 (EF L 291 af 28.12.1972,
s. 155)

- 374 L 0149: Rldets direktiv 74/149/EOF af 4. marts 1974 (EF L 84 af 28.3.1974, s. 8)

- 377 L 0158: RAdets direktiv 77/158/EOF af 14. februar 1977 (EFT L 48 af 19.2.1977,
s. 30)

- 378 L 0175: RAdets direktiv 78/175/E0F af 20. februar 1978 (EFT L 54 af 25.2.1978,
s. 18)

- 380 L 0049: RAdets direktiv 80/49/EOF af 20. december 1979 (EFT L 18 af 24.1.1980,

s. 23)

- 382 L 0050: Rldets direktiv 82/50/EOF af 19. januar 1982 (EFT L 27 af 4.2.1982, s. 22)

- 383 L 0572: Rldets direktiv 83/572/EOF af 26. oktober 1983 (EFT L 332 af 28.11.1983,
s. 33)

- 384 L 0647: RAdets direktiv 84/647/EOF af 19. december 1984 om anvendelse af
udlejningskoretojer uden forer til godstransport ad landevej (EFT L 335 af 22.12.1984,
s. 72)

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Direktivets bestemmelser finder kun anvendelse pA transport for egen regning.

b) I gyldighedsperioden for aftalen mellem De Europatiske Fmllesskaber og Republikken
Ostrig om godstransport i transit med jernbane og ad landevej berorer anvendelsen af dette
direktiv ikke de bestAende gensidige rettigheder til markedsadgang, hvortil der henvises
i artikel 16 i aftalen mellem De Europxiske Fallesskaber og Republikken Ostrig om
godstransport i transit med jernbane og ad landevej, sAledes som disse er fastsat i de
bilaterale aftaler mellem Ostrig pA den ene side og Finland, Norge, Sverige og Schweiz
pA den anden side, medmindre andet aftales mellem de berorte parter.
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26. 376 R 3164: RAdets forordning (EOF) nr. 3164/76 af 16. december 1976 om adgang til
markedet for international vejgodstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 357 af
29.12.1976, s. 1), som mndret ved:

- 388 R 1841: RAdets forordning (EOF) nr. 1841/88 af 21. juni 1988 (EFT L 163 af

30.6.1988, s. I)

Forordningens bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Kun forordningens artikel 4a finder anvendelse, med forbehold af eventuelle gennem-
forelsesbestemmelser som omhandlet i artikel 4b, der vedtages i overensstemmelse med
bestemmelserne i aftalen.

b) I gyldighedsperioden for aftalen mellem De Europwiske Fxllesskaber og Republikken
Ostrig om godstransport i transit med jernbane og ad landevej berorer anvendelsen af
denne forordning ikke de bestlende gensidige rettigheder til markedsadgang, hvortil der
henvises i artikel 16 i aftalen mellem De Europwiske FMllesskaber og Ostrig om
godstransport i transit med jernbane og ad landevej, sAledes som disse er fastsat i de
bilaterale aftaler mellem Ostrig pA den ene side og Finland, Norge, Sverige og Schweiz
pi den anden side, medmindre andet aftales mellem de berorte parter.

v) PRISDANNELSE (gods)

27. 389 R 4058: RAdets forordning (EOF) nr. 4058/89 af 21. december 1989 om prisdannelsen for
vejgodstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 390 af 30.12.1989, s. 1)

vi) ADGANG TIL ERHVERVET (gods)

28. 374 L 0561: Rldets direktiv 74/5611E0F af 12. november 1974 om adgang til erhvervet med
godstransport ad landevej i indenlandsk og international transport (EFT L 308 af 19.11.1974,
s. 18), som wndret ved:

- 389 L 0438: Ridets direktiv 89/438/EOF af 21. juni 1989 (EFT L 212 af 22.7.1989,
s. 101)

- 390 R 3572: Rldets forordning (EOF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om xndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)

Direktivets bestemmnelser gilder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Schweiz skal senest den 1. januar 1995 have gennemfort direktivets bestemmelser.
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vii) UDLEJNINGSK0RET0JER (gods)

29. 384 L 0647: RAdets direktiv 84/647/E0F af 19. december 1984 om anvendelse af udlejnings-
keretojer uden forer til godstransport ad landevej (EFT L 335 af 22.12.1984, s. 72), som
mndret ved:

- 390 L 0398: Rldets direktiv 90/398/EOF af 24. juli 1990 (EFT L 202 af 31.7.1990, s. 46)

viii) ADGANG TIL MARKEDET (passagerer)

30. 366 R 0117: RAdets forordning nr. 117/66/EOF af 28. juli 1966 om indferelse af fmlles regler
for den internationale personbefordring ad landevej med omnibusser (EFT L 147 af 9.8.1966,
s. 2688/66)

Forordningens bestemmelser gm1der i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 4, stk. 2, finder ikke anvendelse.

31. 368 R 1016: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1016/68 af 9. juli 1968 vedrorende
fasda-ggelse af modeller for kontroldokumenter i henbold til artikel 6 og 9 i RAdets forordning
nr. 117/66/EOF (EFT L 173 af 22.7.1968, s. 8), som wndret ved:

- 382 R 2485: Kommissionens forordning (E0F) nr. 2485/82 af 13. september 1982 (EFT
L 265 af 15.9.1982, s. 5)

32. 372 R 0516: RAdets forordning (EOF) nr. 516/72 af 28. februar 1972 om indforelse af fmlles
regler for pendulkorsel med omnibusser mellem medlemsstaterne (EFT L 67 af 20.3.1972,
s. 13), som Endret ved:

- 378 R 2778: RAdets forordning (EOF) nr. 2778/78 af 23. november 1978 (EFT L 333 af
30.11.1978, s. 4)

33. 372 R 0517: RAdets forordning (E0F) nr. 517/72 af 28. februar 1972 om indforelse af fmlles
regler for rutekorsel med omnibusser mellem medlemsstateme (EFT L 67 af 20.3.1972, s. 19),
som mndret ved:

- 377 R 3022: RAdets forordning (EOF) nr. 3022/77 af 20. december 1977 EFT L 358 af
31.12.1977, s. 1)

- 378 R 1301: RAdets forordning (E0F) nr. 1301/78 af 12. juni 1978 (EFT L 158 af
16.6.1978, s. 1)

34. 372 R 1172: RAdets forordning (E"F) nr. 1172/72 af 26. maj 1972 om fastl-ggelse af de
dokumenter, der er omhandlet i RAdets forordning (EOF) nr. 517/72 og Ridets forordning
(EOF) nr. 516/72 (EFT L 134 af 12.6.1972, s. 1), som zndret ved:

- 372 R 2778: Kommissionens forordning (E0F) nr. 2778/72 af 20. december 1972 (EFT
L 292 af 29.12.1972, s. 22)
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- 179 H: Akt vedrorende vilkArene for Den Hellenske Republiks tiltrzdelse og tilpasningerne
af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 92)

- 18S 1: Akt vedrorende vilklrene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals

tiltrardelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 162)

Forordningens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I bilag 1 tilfojes folgende i fodnote 1): Island (IS), Liechtenstein (FL), Norge (N), Ostrig (A),
Schweiz (CH), Finland (SF) og Sverige (S).

ix) ADGANG TIL ERHVERVET (passagerer)

3S. 374 L 0562: RAdets direktiv 74/562/EOF af 12. november 1974 om adgang til erhvervet med
personbefordring ad landevej i indenlandsk og international transport (EFT L 308 af
19.11.1974, s. 23), som zndret ved:

- 389 L 0438: RAdets direktiv 89/438/EOF af 21. juni 1989 (EFT L 212 af 22.7.1989,

s. 101)

Direlctivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

0strig skal senest den 1. januar 1995 have gennemfort direktivets bestemmelser.

36. 390 R 3572: RAdets forordning (E0F) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om mndring af visse
direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og ad indre
vandveje for at tage hensyn til Tysldands forening (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 12)

III TRANSPORT MED JERNBANE

i) STRUKTURPOLITIK

37. 37S D 0327: RAdets beslutning 75/327/EOF af 20. maj 1975 om sanering afjernbanevirksom-
hedernes situation og om harmonisering af reglerne for det finansielle forhold mellem disse
virksomheder og staterne (EFT L 152 af 12.6.1975, s. 3), som mndret ved:

- 179 H: Akt vedrorende vilklrene for Den Hellenske Republiks tiltrmdelse og tilpasningerne
af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 92)

- 18S I: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltr delse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 163)

- 390 R 3572: RAdets forordning (E0F) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om mndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)
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Beslutningens bestemmelser gwIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 8 finder ikke anvendelse.

b) Ostrig anvender bestemmelserne i denne beslutning senest fra og med den 1. januar 1995.

38. 383 D 0418: RAdets beslutning 83/418/EOF af 25. juli 1983 om jernbanernes kommercielle
selvstmndighed i driften af deres internationale person- og rejsegodsbefordring (EFT L 237 af
26.8.1983, s. 32), som ,ndret ved:

- 185 I: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltradelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 165)

- 390 R 3572: Ridets forordning (EOF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om Wndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)

39. 369 R 1192: RAdets forordning (EfF) nr. 1192/69 af 26. juni 1969 om fmlles regler for
normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (EFT L 156 af 28.6.1969, s. 8), som
indret ved:

- 172 B: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede
Kongeriges tiltrtdelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 92)

- 373 D 0101(01): Afgorelse truffet af RAdet for De Europwiske Fxllesskaber den
1. januar 1973 om tilpasning af dokumenter vedrorende de nye medlemsstaters tiltraxdelse
af De Europiske Fellesskaber (EFT L 2 af 1.1.1973, s. 19)

- 179 H: Akt vedrorende vilkirene for Den Hellenske Republiks tiltrmdelse og tilpasningerne
af traktaterne (EF L 291 af 19.11.1979, s. 92)

- 185 1: Akt vedrorende vilkirene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltrmdelse og tilpasningerne at traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 161)

- 390 R 3572: RAdets forordning (EOF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om mndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysidands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)

40. 377 R 2830: RAdets forordning (E0F) nr. 2830/77 af 12. december 1977 om foranstaltninger,
der er nadvendige for at gore jernbanevirksomhedernes bogforing og Arsregnskaber
sarnmenlignelige (EFT L 334 af 24.12.1977, s. 13), som wndret ved:

- 179 H: Akt vedrorende vilkArene for Den Hellenske Republiks tiltradelse og tilpasningerne
af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 94)

- 185 1: Akt vedrorende vilkhrene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltragdelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 162)
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- 390 R 3572: RAdets forordning (EOF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om ,ndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)

41. 378 R 2183: Radets forordning (E0F) nr. 2183/78 af 19. september 1978 om fastsattelse af
ensartede principper for jernbanevirksomhedernes omkostningsberegning (EFT L 258 af
21.9.1978, s. 1), som zendret ved:

- 179 H: Akt vedrorende vilkArene for Den Hellenske Republiks tiltrmdelse og tilpasningerne
af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 93)

- 185 I: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltrwdelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 162)

- 390 R 3572: RAdets forordning (EOF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om Mndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)

ii) PRISDANNELSE

42. 382 D 0529: RAdets beslutning 82/529/E0F af 19. juli 1982 om prisdannelsen for international
godstransport med jernbane (EFT L 234 af 9.8.1982, s. 5), som andret ved:

- 185 I: Akt vedrorende vilkArene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltradelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 164)

- 390 R 3572: Rldets forordning (EOF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om w-ndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)

IV TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE

i) ADGANG TIL MARKEDET

43. 385 R 2919: RAdets forordning (E0F) nr. 2919/85 af 17. oktober 1985 om fastsiettelse af
betingelserne for adgang til den ordning, der i henhold til den reviderede konvention om sejlads
pA Rhinen er forbeholdt skibe, der horer til i Rhin-Skibsfarten (EFT L 280 a! 22.10.1985, s. 4)

Forordningens bestemmelser gmIder i forbindelse med aftalen med folgende tipasninger:

a) EFTA-staterne sender i henhold til artikel 2 ogsA Komnissionen shdanne meddelelser, som
er omhandlet i denne artikel, og som EFTA-staterne matte sende til CCR.

b) Artikel 3 finder ikke anvendelse.
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ii) STRUKTURPOLITIK

44. 389 R 1101: Radets forordning (EOF) nr. 1101/89 af 27. april 1989 om strukturel sanering
inden for indlandsskibsfarten (EFT L 116 af 28.4.1989, s. 25), som mndret ved:

- 390 R 3572: RAdets forordning (EOF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om zndring af
visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrorende transport ad vej, med jernbane og
ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT L 353 af 17.12.1990,
s. 12)

Forordningens bestemmelser gzlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Nk Kommissionen trzeffer de beslutninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 7, artikel 8,
stk. 1, litra c), og artikel 8, stk. 3, litra c), tager den samme behorige hensyn til EFTA-
staternes synspunkter som til EF-medlemsstaternes synspunkter.

45. 389 R 1102: Kommissionens forordning (E0F) nr. 1102/89 af 27. april 1989 om visse
gennemforelsesforanstaltninger til R~dets forordning (E0F) nr. 1101/89 (EFT L 116 af
28.4.1989, s. 30), som andret ved:

- 389 R 3685: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3685/89 af 8. december 1989 (EFT
L 360 af 9.12.1989, s. 20)

- 391 R 0317: Kommissionens forordning (EOF) nr. 317/91 af 8. februar 1991 (EFT L 37
af 9.2.1991, s. 27)

Forordningens bestemmelser gxIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Ved aendring af denne forordning som nmvnt i artikel 12, stk. 1, tager Kommissionen samme
behorige hensyn til EFTA-staternes synspunkter som til EF-medlemsstatemes synspunkter.

iii) ADGANG TIL ERHVERVET

46. 387 L 0540: R:dets direktiv 87/540/E0F af 9. november 1987 om adgang til udovelse af
transportvirksomhed inden for godstransport ad indre vandveje i indenlandsk og international
transport og om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikations-
beviser inden for dette erhverv (EFT L 322 af 12.11.1987, s. 20)

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Ostrig skal senest den 1. juli 1994 have gennemfort direktivet. Schweiz skal senest den
1. januar 1995 have gennemfr-t direktivet.

iv) TEKNISK HARMONISERING

47. 382 L 0714: RAdets direktiv 82/714/EOF af 4. oktober 1982 om indforelse af tekniske
forskrifter for fartojer pA indre vand-veje (EFT L 301 af 28.10.1982, s. 1)
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Direktivets bestemnelser gmIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

Listen i bilag I suppleres som folger:

KAPITEL I
Zone 2

Sverige

Trollhitte kanal og G~ta lv
VAnern
S6dertlije kanal
Milaren
Falsterbo kanal
Sotenkanalen

KAPITEL n9
Zone 3

Ostrig
Donau fra den tysk-ostrigske grmnse til den ostrigsk-tjekkoslovakiske grmnse

Sverige
G6ta kanal
Vittern

Schweiz
Rhinen fra Rheinfelden til den tysk-schweiziske grmnse

KAPITEL III
Zone 4

Sverige
Alle andre floder, kanaler og soer, der ikke er opfort under zone 1, 2 og 3.

48. 376 L 0135: Ridets direktiv 76/135/EOF af 20. januar 1976 om gensidig anerkendelse af
fartsattester for fartojer pA indre vandveje (EFT L 21 af 29.1.1976, s. 10), som andret ved:

- 378 L 1016: RAdets direktiv 78/1016/EOF af 23. november 1978 (EFT L 349 af
13.12.1978, s. 31)

49. 377 D 0527: Kommissionens beslutning 77/5271E0F af 29. juli 1977 om udfzrdigelse af
fortegnelsen over indre vandveje af maritim karakter i forbindelse med gennemforelsen af
Ridets direktiv 76/135/EOF (EFT L 209 af 17.8.1977, s. 29), som mndret ved:

- 185 1: Akt vedrorende vilkhrene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals
tiltradelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 164)
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Beslutningens bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

Den i bilaget indeholdte liste suppleres med folgende:

SUOMI/FINLAND
Saimaan kanava/Saima kanal
Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

SVERIGE
Trolhatte kanal og G6ta AUv
Vnern
Milaren
S6dertlje kanal
Falsterbo kanal
Sotenkanalen

V SOTRANSPORT

Protokol 19 finder anvendelse pA omrAdet for forbindelser med tredjelande inden for setransport.

50. 386 R 4056: RAdets forordning (E0F) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsattelse af
de nzrmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 pI s'transport (EFT
L 378 af 31.12.1986, s. 4) ')

51. 388 R 4260: Kommissionens forordning (EOF) nr. 4260/88 af 16. december 1988 om
meddelelser, iager, ansogninger og horinger i henhold til Ridets forordning (EOF) nr.
4056/86 (EFT L 376 af 21.12.1988, s. 1) 1

52. 379 R 0954: RAdets forordning (E0F) nr. 954/79 af 15. maj 1979 om medlemsstaternes
ratifikation eller tiltrmdelse af De Forenede Nationers Konvention om en Kodeks for
Linjekonferencer (EFT L 121 af 17.5.1979, s. 1) 1)

53. 386 R 4055: RAdets forordning (EOF) nr. 4055/86 af 22. december 1986 om anvendelse af
princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for sotransport mellem medlemsstaterne
indbyrdes og mellem medlemsstaterne og tredjelande (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 1), sor
zndret ved:

- 390 R 3573: RAdets forordning (EOF) nr. 3573/90 af 4. december 1990 om mndring som
folge af Tysklands forening af forordning (EOF) nr. 4055/86 om anvendelse af princippet
om fri udveksling af tjenesteydelser inden for sotransport mellem medlemsstaterne indbyrdes
og mellem medlemsstaterne og tredjelande (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 16)

Forordningens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 2 affattes sAledes: "Der mA ikke forekomme ensidige nationale restriktioner i
forbindelse med transport af visse former for gods, der helt eller delvis er forbeholdt
skibe, der sejler under nationalt flag."

1) Udelukkende anfort her til orientering. Med hensyn til anvendelse henvises til bilag XIV.
2) Udelukkende anfort her til orientering. Med hensyn til anvendelse henvises til protokol 21.
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b) Med hensyn til artikel 5, stk. 1, gmlder det, at lastfordelingsordninger inden for bulkfarter
ikke vil vaere tilladt i konnende aftaler med tredjelande.

c) Med hensyn til gennemferelsen af artikel 5, 6 og 7 finder protokol 19 til aftalen
anvendelse.

54. 379 L 0115: Rhdets direktiv 79/115/E0F af 21. december 1978 om hojselodsers lodsning af
skibe i Nordsoen og i Den Engelske Kanal (EFT L 33 af 8.2.1979, s. 32)

55. 379 L 0116: Ridets direktiv 79/116/EOF af 21. december 1978 om de mindstekrav, visse
tankskibe skal opfylde, nAr de anleber eller forlader Fmllesskabets sohavne (EFT L 33 af
8.2.1979, s. 33), som mndret ved:

- 379 L 1034: Ridets direktiv 79/1034/E0F af 6. december 1979 (EFT L 315 af 11.12.1979,
s. 16)

56. 391 R 0613: RAdets forordning (EOF) nr. 613/91 af 4. marts 1991 om overforsel af skibe fra
et register til et andet inden for Fmllesskabet (EFT L 68 af 15.3.1991, s. 1)

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af felgende retsakter til efterretning:

57. 386 R 4057: Radets forordning (EOF) nr. 4057/86 af 22. december 1986 om illoyal
priskonkurrence inden for sotransport (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 14)

58. 386 R 4058: RAdets forordning (EOF) nr. 4058/86 af 22. december 1986 om samordnede
foranstaltninger til sikring af fri adgang til fragter i oceanfarter (EFT L 378 af 31.12.1986,
s. 21)

59. 383 D 0573: RAdets beslutning 83/573/EOF af 26. oktober 1983 om modforanstaltninger inden
for international sotransport (EFT L 332 af 28.11.1983, s. 37)

OMHANDLEDE RETSAKTER

VI CIVIL LUFFFART

i) KONKURRENCEREGLER

60. 387 R 3975: Rhdets forordning (E0F) nr. 3975/87 af 14. december 1987 om faststtelse af
fremgangsmAden ved anvendelse af konkurrencereglerne pi virksomheder i luftfartssektoren
(EFT L 374 af 31.12.1987, s. 1) ')

1) Udelukkende anfert her til orientering. Med hensyn til anvendelse henvises til protokol 21.
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61. 388 R 4261: Kommissionens forordning (EOF) nr. 4261/88 af 16. december 1988 om kiager,
ansogninger og horinger i henhold til R~dets forordning (EOF) nr. 3975/87 (EFT L 376 af
31.12.1988, s. 10) )

ii) ADGANG TIL MARKEDET

62. 390 R 2343: Rldets forordning (E0F) nr. 2343/90 af 24. juli 1990 om luftfartsselskabers
adgang til at deltage i ruteflyvning inden for Fzllesskabet saint om deling af passagerkapacite-
ten mellem luftfartsselskaber ved ruteflyvning mellem medlemsstateme (EFT L 217 af
11.8.1990, s. 8)

Forordningens bestemnelser gzlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Listen i forordningens bilag H suppleres s~ledes:

OSTRIG: Wien
FINLAND: Helsinki-Vantaa
ISLAND: Keflavik
NORGE: Oslo-Fornebu/Gardemoen
SVERIGE: Stockholm-Arlanda
SCHWEIZ: ZUrich

Genbve-Cointrin

63. 389 R 2299: Rldets farordning (EF) nr. 2299/89 af 24. juli 1989 om en adfardskodeks for
edb-reservationssystemer (EFT L 220 af 29.7.1989, s. 1)

Forordningens bestemmelser gailder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Med hensyn til anvendelsen af denne forordnings artikel 7 og artikel 11-20 henvises til
protokol 21.

64. 391 R 0294: RAdets forordning (EOF) nr. 294/91 af 4. februar 1991 om fragtflyvning mellem
medlemsstaterne (EFT L 36 af 8.2.1991, s. 1)

iii) BILLETPRISER

65. 390 R 2342: RAdets forordning (E0F) nr. 2342/90 af 24. juli 1990 om billetpriser for
ruteflyvning (EFT L 217 af 11.8.1990, s. 1)

iv) TEKNISK HARMONISERING OG SIKKERHED

66. 380 L 1266: RAdets direktiv 80/1266/EOF af 16. december 1980 om fremtidigt samarbejde og
gensidig bistand mellem medlemsstaterne med hensyn til undersogelser af flyulykker (EFT
L 375 af 31.12.1980, s. 32)
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v) KONSULTATIONSPROCEDURE

67. 380 D 0050: RAdets beslutning 80/50/E0F af 20. december 1979 om indforelse af en
konsultationsprocedure vedrorende forbindelserne mellem medlemsstaterne og tredjelande pi
lufttransportomrldet saint vedrorende aktioner pA dette omrAde i internationale organisationer
(EFT L 18 af 24.1.1980, s. 24)

vi) HARMONISERING AF SOCIALE BESTEMMELSER

68. 391 R 0295: RAdets forordning (EOF) nr. 295/91 af 4. februar 1991 om en ordning for
kompensation til ruteflypassagerer, der afvises pA grund af overbookning (EFT L 36 af
8.2.1991, s. 5)

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

69. CI257I88Is. 6: Kommissionens meddelelse vedrorende procedurer for underretning af
Kommissionen i henhold til artikel 4 og 5 i Kommissionens forordning (E0F) nr. 2671/88 af
26. juli 1988 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, pA visse kategorier af aftaler
mellem virksomheder, vedtagelser inden for virksomhedssammenslutninger og samordnet
praksis inden for ruteflyvning vedrorende falles planlIgning og saxnordning af kapacitet, ind-
tagtsdeling, takstkonsultationer og fordeling af afgangs- og ankomsttider i lufthavne (EFT C
nr. 257 af 4.10.1988, s. 6)

70. C/119/89/s. 6: Kommissionens meddelelse vedrorende anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra a),
i Kommissionens forordning (E0F) nr. 2671/88 af 26. juli 1988 om anvendelse af Traktatens
artikel 85, stk. 3, pA visse kategorier af aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for
virksomhedssammenslutninger og samordnet praksis inden for ruteflyvning vedrorende falles
planlegning og samordning af kapacitet, indtxgtsdeling, takstkonsultationer og fordeling af
afgangs- og ankomsttider i lufthavne (EFT C nr. 119 af 13.5.1989, s. 6)

71. 361 Y 0722(01): Kommissionens henstilling til medlemsstaterne af 14. juni 1961 om
gennemforelsen af forordning nr. 11 vedrorende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn
til transportpriser og transportvilkAr, udfzerdiget i henhold til traktatens artikel 79, stk. 3 (EFT
L 50 af 22.7.1961, s. 975)

72. 485 Y 1231(01): Resolution 85/C 348/01 vedtaget af RAdet og reprmsentanterne for
medlemsstaternes regeringer, forsainlet i Ridet, om forbedret gennemforelse af de sociale
forordninger inden for vejtransport (EF C 348 af 31.12.1985, s. 1)

73. 384 X 0646: RAdets henstilling 84/646/EOF af 19. december 1984 til medlemsstaternes
nationale jernbanevirksomheder om udbygning af deres samarbejde med hensyn til international
passager- og godstrafik (EFT L 333 af 21.12.1984, s. 63)

74. 382 X 0922: Kommissionens henstilling 82/922/EOF af 17. december 1982 til de nationale
jernbanevirksomheder om fastlggelse af en ordning for international personbefordring af hoj
kvalitet (EFT L 381 af 31.12.1982, s. 38)

75. 371 Y 0119(01): Ridets resolution af 7. december 1970 om samarbejde mellem jern-
baneselskaberne (EFT C 5 af 19.1.1971, s. 1)
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BILAG XIV

KONKURRENCE

Liste som omhandlet i artikel 60

INDLEDNING

Nr de i dette bilag orahandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmllesskabets retsorden, som f.eks.:

- pramnbler,
- hvem EF-retsakter er rettet til,
- EF's omrAder og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder

eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gmIder protokol 1 om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

Medmindre andet er fastsat, gmlder bestemmelserne i dette bilag i forbindelse med aftalen med
folgende tilpasninger:

I. "Kommissionen" Izses som "den kompetente tilsynsmyndighed".

H1. "Fallesmarkedet" I ses som "det af EOS-aftalen omfattede omrMe".

I. "Samhandelen mellem medlemsstaterne" Imses som "samhandelen mellem de kontraherende
parter".

IV. "Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder" lses som "EF-Kommissionen, EFTA-
Tilsynsmyndigheden og EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes myndigheder".

V. Henvisninger til artikler i Traktaten om Oprettelse af Det Europmiske Okonomiske Fmllesskab
(E F) eller Traktaten om

Oprettelse af Det Europiske Kul- og StAlfxllesskab (EKSF) Imses som henvisninger til EOS-
aftalen (E0S) som felger:

Artikel 85 (EOF) - Artikel 53 (EOS)
Artikel 86 (E0F) - Artikel 54 (EOS)
Artikel 90 (E0F) - Artikel 59 (EOS)
Artikel 66 (EKSF) - Artikel 2 i protokol 25 til EOS-aftalen
Artikel 80 (EKSF) - Artikel 3 i protokol 25 til EOS-aftalen.
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VI. "Denne forordning" Ieses som "denne retsakt".

VII. "Traktatens konkurrenceregler" lses som "EOS-aftalens konkurrenceregler".

VIII. "Den Hoje Myndighed" lzses som "den kompetente tilsynsmyndighed".

Med forbehold af reglerne om kontrol med fusioner lmses "den kompetente tilsynsmyndighed", hvortil
der henvises i nedenstAende regler, som "den tilsynsmyndighed, der er kompetent til at triffe
beslutning i et tilfwIde i henhold til artikel 56 i EOS-aftalen".

OMHANDLEDE RETSAKTER

A. KONTROL MED FUSIONER

1. 389 R 4064: RAdets forordning (EOF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med
fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 1), som berigtiget ved
EFTn r. L 257 af 21.9.1990, s. 13.

Bestemmelserne i denne forordnings artikel 1-5 gwIder i forbindelse med aftalen med folgende
tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 1, indfojes efter ordene "jf. dog artikel 22" ordene "eller den tilsvarende
bestemmelse i protokol 21 til EOS-aflen."
Endvidere erstattes ordet "fmllesskabsdimension" med "fmllesskabsdimension eller EFTA-
dimension".

b) I artikel 1, stk. 2, erstattes ordet "fzllesskabsdimension" med "henholdsvis frllesskabs-
dimension eller EFTA-dimension".

Endvidere erstattes ordene "omsttning pA frllesskabsplan" med "omswming pA fmiles-
skabsplan eller EFTA-plan".

I sidste swtingsled erstattes ordet "medlemsstat" med ordet "stat".

c) Artikel 1, stk. 3, finder ikke anvendelse.

d) I artikel 2, stk. 1, forste afsnit, erstattes ordene "det filles marked" med "EOS-aftalens
funktion".

e) I artikel 2, stk. 2, in fine, erstattes ordet "fwllesmarkedet" med "EOS-aftalens funktion".

f) I artikel 2, stk. 3, in fine, erstattes ordet "fiellesmarkedet" med "EOS-aftalens funktion".

g) I artikel 3, stk. 5, litra b), erstattes ordet "medlemsstat" med "EF-medlemsstat eller EFTA-
stat".
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h) I artikel 4, stk. 1, erstattes ordet "fmllesskabsdimension" med "ftllesskabsdimens ion eller
EFTA-dimension".

Endvidere indfejes ordene "i overensstemmelse med EOS-aftalens artikel 57" for ordene
anmeldes til Kommissionen".

i) Artikel 5, stk. 1, andet afsnit, affattes sAledes:

"I omszatingen henholdsvis pA fllesskabsplan og i en EF-medlemsstat medregnes provenuet
fra saIg af varer og prmstering af tjenesteydelser til virksomheder eller forbrugere henholdsvis
i Fllesskabet og i denne EF-medlemsstat. Det samme gwlder for omswtningen inden for
EFTA-staternes omrAde som heihed eller i en EFTA-stat."

j) I artikel 5, stk. 3, litra a), andet afsnit, erstattes ordene "omsartning pi fmllesskabsplan" med
"omsmtning pA fallesskabsplan eller EFTA-plan".

Endvidere erstattes ordet "EF-valutaindl-ndinge" med "henholdsvis EF- eller EFTA-valu-
taindlmndinge".

k) I artikel 5, stk. 3, litra a), tredje afsnit, erstattes ordet "medlemsstat" med "EF-medlemsstat
eller EFTA-stat".

1) 1 artikel 5, stk. 3, litra b), sidste satningsled, erstattes ordene "..., tages der hensyn til de
bruttoprzmier, der betales af henholdsvis EF-valutaindlndinge og valutaindlmndinge i en
enkelt medlemsstat" med folgende:

tages der hensyn til de bruttoprmmier, der betales af henholdsvis EF-valutaindlmndinge
og valutaindlmndinge i en enkelt EF-medlemsstat. Det samme gwlder for bruttoprrmier, der
betales af henholdsvis valutaindlmndinge inden for EFTA-staternes omride som helhed og
valutaindlmndinge i en enkelt EFTA-stat."

B. ENEFORHANDLINGSAFTALER

2. 383 R 1983: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1983/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af
Traktatens artikel 85, stk. 3, pi kategorier af eneforhandlingsaftaler (EFT hr. L 173 af
30.6.1983, s. 1), som mndret ved:

1 85 I: Akt vedrorende tiltraelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse (EFI or. L 302 af 15.11.1985, s. 166).

Forordningens bestemmelser gw1der i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 5, stk. 1, Imses ordene "Traktatens artikel 207 og 209" som "artikel 207 og 209 i
Traktaten om Oprettelse af Det Europmiske Okonomiske F~lIesskab".

b) I artikel 6, indledningen, erstattes satningsleddet "i overensstenmelse med artikel 7 i
forordning nr. 19/65/EOF" med "enten pi eget initiativ eller efter anmodning fra den anden
tilsynsmyndighed eller en stat, der falder ind under dennes kompetence, eller fysiske eller
juridiske personer, der pfiberAber sig en legitim interesse".
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c) I slumingen af artikel 6 tilfojes folgende stykke:

"Den kompetente tilsynsmyndighed kan i sidanne tilf-lde vedtage en beslutning i over-
ensstemmelse med artikel 6 og 8 i forordning (E0F) nr. 17/62 eller de tilsvarende bestem-
melser i protokol 21 til EOS-aftalen, uden at der krives nogen anmeldelse fra de berorte
virksomheders side."

d) Artikel 7 finder ikke anvendelse.

e) Artikel 10 affattes sAledes:

"Denne retsakt anvendes indtil den 31. december 1997.".

3. 383 R 1984: Kommissionens forordning (EOF) nr. 1984/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af
Traktatens artikel 85, stk. 3, pA kategorier af eksklusive kobsaftaler (EFT hr. L 173 af
30.6.1983, s. 5), som wndret ved:

1 85 I: Akt vedrorende tikracdelsesvilkrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 166)

Forordningens bestemmelser gmider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 5, stk. 1, Imses ordene "Traktatens artikel 207 og 209" som "artikel 207 og 209 i
Traktaten om Oprettelse af Det Europi-iske Okonomiske Fmllesskab".

b) I artikel 14, indledningen, erstattes smtningsleddet "i overensstemmelse med artikel 7 i
forordning nr. 19/65/EOF" med "enten ph eget initiativ eller efter anmodning fra den anden
tilsynsmyndighed eller en stat, der faider ind under dennes kompetence, eller fysiske eller
juridiske personer, der pAberhber sig en legitim interesse".

c) I slumingen af artikel 14 tilfojes folgende stykke:

"Den kompetente tilsynsmyndighed kan i sidanne tilfclde vedtage en beslutning i over-
ensstemmelse med artikel 6 og 8 i forordning (EOF) nr. 17/62 eller de tilsvarende be-
stemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen, uden at der krmves nogen anmeldelse fra de berorte
virksomheders side".

d) Artikel 15 finder ikke anvendelse.

e) Artikel 19 affattes shledes:

"Denne retsakt anvendes indtil den 31. december 1997"

4. 385 R 0123: Kommissionens forordning (EOF) nr. 123/85 af 12. december 1984 om anvendelse
af Traktatens artikel 85, stk. 3, pA kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrorende motorkoreto-
jer (EFT nr. L 15 af 18.1.1985, s. 16), som mndret ved:

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltra:delsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 167)
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Forordningens bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 5, stk. 1, nr. 2, litra d), Iases ordet "medlemsstat" som "EF-medlemsstat eller

EFTA-stat".

b) Artikel 7 finder ikke anvendelse.

c) Artikel 8 finder ikke anvendelse.

d) Artikel 9 finder ikke anvendelse.

e) I artikel 10, indledningen, erstattes satningsleddet "i overensstemmelse med artikel 7 i
forordning nr. 19/65/E0F" med "enten pA eget initiativ eller efter anmodning fra den anden
tilsynsmyndighed eller en stat, der falder ind under dennes kompetence, eller fysiske eller
juridiske personer, der pAberAber sig en legitim interesse".

f) I artikel 10, stk. 3, Ises ordet "medlemsstaterne" som "de kontraherende parter".

g) I slutningen af artikel 10 tilfojes folgende stykke:

"Den kompetente tilsynsmyndighed kan i sidanne tilfmlde vedtage en beslutning i over-
ensstemmelse med artikel 6 og 8 i forordning (E0F) nr. 17/62 eller de tilsvarende bestem-
melser i protokol 21 til EOS-aftalen, uden at der krmves nogen anmeldelse fra de berorte
virksomheders side.".

h) Artikel 14 affattes suledes:

"Denne retsakt anvendes indtil den 30. juni 1995.".

C. PA TENTh[CENSAFTALER

5. 384 R 2349: Kommissionens forordning (EOF) hr. 2349/84 af 23. juli 1984 om anvendelse af
Traktatens artikel 85, stk. 3, pi kategorier af patentlicensaftaler (EFT hr. L 219 af 16.8.1984,
s. 15), som wndret ved:

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltraedelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT hr. L 302 af 15.11.1985, s. 166)

Forordningens bestemmelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 4, stk. 1, erstattes swtningsleddet "forudsat at de pAg-ldende aftaler er anmeldt til
Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning hr. 27, senest
wndret ved forordning (EOF) hr. 1699/75, og at denne ikke inden for en frist pA seks -
mineder rejser indsigelse mod fritagelsen" med "forudsat at de pAgxldende aftaler er anmeldt
til EF-Kommissionen eller EFTA-Tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i
Kommissionens forordning or. 27/62, senest wndret ved forordning (EOF) nr. 2526/85, og
de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 l1 EOS-aftalen, og at den kompetente tilsynsmyn-
dighed ikke inden for en frist pA seks mineder rejser indsigelse mod fritagelsen".
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b) I artikel 4, stk. 2, lzses "Kommissionen" som "EF-Kommissionen eller EFTA-Til-
synsmyndigheden".

c) Artikel 4, stk. 4, finder ikke anvendelse.

d) Artikel 4, stk. 5, andet punktum, affattes sAledes:

"Den skal rejse indsigelse, hvis en stat, der falder ind under dens kompetence, fremsietter
anmodning heroin inden tre mAneder fra den dato, hvor staterne fik underretning om den i
stk. I nmvnte anmeldelse.'.

e) Artikel 4, stk. 6, andet punktum, affattes sAledes:

"Er indsigelsen rejst efler anmodning fra en stat, der falder ind under dens kompetence, og
som opretholder sin indsigelse, kan den dog kun tr-kkes tilbage efter horing af dens
Ridgivende Udvaig for Kartel- og MonopolsporgsmAl.".

f) I slutningen af artikel 4, stk. 9, tilfojes folgende:

"eller de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen.".

g) Artikel 6 finder ikke anvendelse.

b) Artikel 7 finder ikke anvendelse.

i) Artikel 8 finder ikke anvendelse.

j) I artikel 9, indledningen, erstattes satningsleddet "i overensstemmelse med artikel 7 i
forordning nr. 19/65/EOF" med "enten pA eget initiativ eller efter anmodning fra den anden
tilsynsmyndigbed eller en stat, der falder ind under dennes kompetence, eller fysiske eller
juridiske personer, der pAberhber sig en legitim interesse".

k) I slutningen af artikel 9 tilfojes folgende stykke:

"Den kompetente tilsynsmyndighed kan i sidanne tilfwIde vedtage en beslutning i over-
ensstemmelse med artikel 6 og 8 i forordning (EOF) nr. 17/62 eller de tilsvarende bestem-
melser i protokol 21 ti1 EOS-aftalen, uden at der kr-ves nogen anmeldelse fra de berorte
virksomheders side.".

1) Artikel 14 affattes suedes:

"Denne retsakt anvendes indtil den 31. december 1994.".

D. SPECIALISERINGSAFTALER SAMTAFTALER VEDRORENDE FORSKMUNG OG UDVIKLING

6. 385 R 0417: Kommissionens forordning (E0F) nr. 417/85 af 19. december 1984 om anvendelse
af Traktatens artikel 85, stk. 3, pA kategorier af specialiseringsaftaler (EFT nr. L 53 af
22.2.1985, s. 1), som xndret ved:

1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 167).
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Forordningens bestemnelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 4, stk. 1, erstattes swtningsleddet "pi betingelse af, at de pagaldende aftaier
anmeldes til Kommissionen i henhold til Kommissionens forordning nr. 27, og at Kommissio-
nen ikke inden seks mhneder gor indsigelse mod, at de phgwldende aftaler fritages" med "pi
betingelse af, at de phgwldende aftaler anmeldes til EF-Kommissionen eller EFTA-Til-
synsmyndigheden i henhold til Kommissionens forordning nr. 27/62, senest Tndret ved
forordning (E0F) nr. 2526/85, og de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen,
og at den kompetente tilsynsmyndighed ikke inden seks mhneder gor indsigelse mod, at de
phgwldende aftaler fritages".

b) I artikel 4, stk. 2, Imses "Kommissionen" som "EF-Kommissionen eller EFTA-Til-

synsmyndigheden".

c) Artikel 4, stk. 4, finder ikke anvendelse.

d) Artikel 4, stk. 5, andet punktum, affattes shledes:

"Den gor indsigelse, nhr en stat, der falder ind under dens kompetence, fremsftter
anmodning heroin inden tre mineder fra fremsendelsen af den i stk. 1 omhandlede
anmeldelse.".

e) Artikel 4, stk. 6, andet punktum, affattes shledes:

"Er indsigelsen fremsat pi anmnodning af en stat, der falder ind under dens kompetence, og
fastholdes den af staten, kan den kun trzkkes tilbage efter horing af dens Rhdgivende UdvaIg
for Kartel- og Monopolsporgsmhl.".

f) I artikel 4, stk. 9, tilfojes folgende efter "forordning nr. 17":

"eller de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen".

g) I artikel 8, indledningen, erstattes smtningsleddet "efter artikel 7 i forordning (EOF) nr.
2821/71" med "enten pA eget initiativ eller efter anmodning fra den anden tilsynsmyndighed
eller en stat, der falder ind under dennes kompetence, eller fysiske eller juridiske personer,
der phberhber sig en legitim interesse".

h) I slutningen af artikel 8 tilfojes folgende stykke:

"Den kompetente tilsynsmyndighed kan i sidanne tilflelde vedtage en beslutning i
overensstemmelse med artikel 6 og 8 i forordning (EOF) nr. 17/62 eller de tilsvarende be-
stemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen, uden at der krzves nogen anmeldelse fra de berorte
virksomheders side.".

i) Artikel 10 affattes sledes:

"Denne retsakt anvendes til den 31. december 1997.".
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7. 385 R 0418: Kommissionens forordning (EOF) nr. 418/85 af 19. december 1984 om anvendelse
af Traktatens artikel 85, stk. 3, pA kategorier af aftaler vedrorende forskning og udvikling (EFT
nr. L 53 af 22.2.1985, s. 5), som mndret ved:

1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkhrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EF nr. L 302 af 15.11.1985, s. 167)

Forordningens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 7, stk. 1, erstattes smingsleddet "pA betingelse af, at de pAgmldende aftaler
anmeldes til Kommissionen i henhold til Kommissionens forordning nr. 27, og at Kommissio-
nen ikke inden seks mAneder gor indsigelse mod, at de pAgwidende aftaler fritages" med "pA
betingelse af, at de pAgwIdende aftaler anmeldes til EF-Kommissionen eller EFTA-Tilsyns-
myndigheden i henhold til Kommissionens forordning (E0F) nr. 27/62, senest -ndret ved
forordning (EOF) r. 2526/85, og de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til E0S-aftalen,
og at den kompetente tilsynsmyndighed ikke inden seks mAneder gor indsigelse mod, at de
pAgwldende aftaler fritages".

b) I artikel 7, stk. 2, lmses "Kommissionen" som "EF-Kommissionen eller EFTA-Til-
synsmyndigheden".

c) Artikel 7, stk. 4, finder ikke anvendelse.

d) Artikel 7, stk. 5, andet punktum, affattes siledes:

"Den gor indsigelse, nAr en stat, der falder ind under dens kompetence, fremsmtter
anmodning heroin inden t'e maneder fra fremsendelsen af den i stk. I omhandlede
anmeldelse.".

e) Artikel 7, stk. 6, andet punktum, affattes siledes:

"Er indsigelsen fremsat pA anmodning af en stat, der falder ind under dens kompetence, og
fastholdes den af staten, kan den dog kun trikkes tilbage efter hring af dens RAdgivende
UdvaIg for Kartel- og Monopolsporgsmil.".

f) I artikel 7, stk. 9, tilfojes folgende efter "forordning nr. 17":

"eller de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen".

g) I artikel 10, indledningen, erstartes ordene "efter artikel 7 i forordning (EOF) nr. 2821/71"
med "enten pA eget initiativ eller efter anmodning fra den anden tilsynsmyndighed eller en
stat, der falder ind under dennes kompetence, eller fysiske eller juridiske personer, der pAbe-
rAber sig en legitim interesse".

h) I slutningen af artikel 10 tilfojes folgende stykke:

"Den kompetente tilsynsmyndighed kan i sAdanne tilfmlde vedtage en besluming i over-
ensstemmelse med artikel 6 og 8 i forordning (EOF) nr. 17/62 eller de tilsvarende bestem-
melser i protokol 21 til E0S-aftalen, uden at der krwves nogen anmeldelse fra de berorte
virksomheders side."

i) Artikel 11 finder ikke anvendelse.
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j) Artikel 13 affattes sAledes:

"Denne retsakt anvendes til den 31. december 1997.".

E. FRANCHISEAFTALER

8. 388 R 4087: Kommissionens forordning (EOF) nr. 4087/88 af 30. november 1988 om
anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, pA kategorier af franchiseaftaler (EFT nr. L 359 af
28.12.1988, s. 46)

Forordningens bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 6, stk. 1, erstattes sxtningleddet "pA betingelse af, at de pAgwldende aftaler anmeldes
til Kommissionen i henhold til Kommissionens forordning nr. 27, og Kommissionen ikke
inden seks mbneder gor indsigelse mod fritagelsen" med "pA betingelse af, at de pigmIdende
aftaler anmeldes til EF-Kommissionen eller EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til
Kommissionens forordning nr. 27/62, senest mndret ved forordning (EOF) nr. 2526/85, og
de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen, og den kompetente tilsynsmyndig-
hed ikke inden seks mAneder gzr indsigelse mod fritagelsen".

b) I artikel 6, stk. 2, lmses "Kommissionen" som "EF-Kommissionen eller EFTA-Til-
synsmyndigheden".

c) Artikel 6, stk. 4, finder ikke anvendelse.

d) Artikel 6, stk. 5, andet punktum, affattes sAledes:

"Den ger indsigelse, hvis en stat, der falder ind under dens kompetence, fremsmtter
anmodning heroin inden tre mAneder fra fremsendelsen til staterne af den i stk. 1 omhandlede
anmeldelse.".

e) Artikel 6, stk. 6, andet punktum, affattes sAledes:

"Er indsigelsen gjort pA anmodning af en stat, der falder ind under dens kompetence, og
fastholdes den af staten, kan den dog kun trzkkes tilbage efter horing af dens Rkdgivende
Udvalg for Kartel- og MonopolsporgsmAl.".

f) I artikel 6, stk. 9, tilfojes folgende efter "forordning nr. 17":

"eller de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen".

g) I artikel 8, indledningen, erstattes satningsleddet "i henhold til artikel 7 i forordning nr.
19/65/EOF" med "enten pA eget initiativ eller efter anmodning fra den anden tilsyns-
myndighed eller en stat, der falder ind under dennes kompetence, eller fysiske elter juridiske
personer, der pAberAber sig en legitim interesse".

h) I slutningen af artikel 8 tilfojes folgende stykke:

"Den kompetente tilsynsmyndighed kan i sAdanne tilfmlde vedtage en besluming i over-
ensstemmelse med artikel 6 og 8 i forordning nr. 17/62 eller de tilsvarende bestemnelser i
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protokol 21 til EOS-aftalen, uden at der krzves nogen anmeldelse fra de berorte virksom-
heders side.".

i) I artikel 8, litra c), lmses "medlemsstater" som "EF-medlemsstater eller EFTA-stater".

j) Artikel 9 affattes shledes:

"Denne retsakt anvendes indtil den 31. december 1999.".

F. KNOWHOW-LICENSAFTALER

9. 389 R 0556: Kommissionens forordning (E0F) nr. 556/89 af 30. november 1988 om anvendelse
af Traktatens artikel 85, stk. 3, pi kategorier af knowhow-licensaftaler (EFT nr. L 61 af
4.3.1989, s. 1).

Forordningens bestemmelser gwIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 2, lases "EF" som "det af EOS-aftalen omfattede omrAde".

b) Artikel 1, stk. 4, affattes saledes:

"For sA vidt de i stk. 1, nr. I til 5, ombandlede forpligtelser vedrorer omrider, der omfatter
EF-medlemsstater eller EFTA-stater, hvori samme teknologi er beskyttet ved nodvendige
patenter, gwIder den i stk. 1 hjemlede fritagelse for de pAgwIdende stater, sA lznge
licensproduktet eller -processen er beskyttet ved sidanne patenter idisse stater, og hvis
beskyttelsesperioden er lingere end de i stk. 2 omhandlede perioder.".

c) I artikel 1, stk. 7, nr. 6 og 8, Ises "medlemsstater" som "EF-medlemsstater eller EFTA-
stater".

d) I artikel 4, stk. 1, erstattes smtningsleddet "pA betingelse af, at de pAgwldende aftaler
anmeldes tl Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning nr. 27, og
at Kommissionen ikke inden seks mAneder rejser indsigelse mod fritagelsen" med "pA
betingelse af, at de phgwidende aftaler anmeldes til EF-Kommissionen eller EFTA-
Tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med Kommissionens forordning nr. 27/62, senest
-ndret ved forordning (EOF) nr. 2526/85, og de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til

E0S-aftalen, og at den kompetente tilsynsmyndighed ikke inden seks mAneder rejser ind-
sigelse mod fritagelsen".

e) I artikel 4, stk. 3, Imses "Kommissionen" som "EF-Kommissionen eller EFTA-Til-
synsmyndigheden".

f) Artikel 4, stk. 5, finder ikke anvendelse.

g) Artikel 4, stk. 6, andet punktum, affattes shledes:

"Den skal rejse indsigelse, hvis en stat, der falder ind under dens kompetence, fremstter
anmodning herom inden tre mhneder, efter at staterne har fMet underretning om den i stk. 1
nmvnte anmeldelse.".
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h) Artikel 4, stk. 7, andet punktum, affattes sledes:

"Er indsigelsen rejst efter anmodning fra en stat, der falder ind under dens kompetence, og

denne opretholder sin indsigelse, kan den dog kun trzkkes tilbage efter horing af dens Rid-
givende Udvaig for Kartel- og MonopolsporgsmM1.".

i) I slutningen af artikel 4, stk. 10, tilfojes folgende:

"eller de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen."

j) I artikel 7, indledningen, erstattes sxtningsleddet "i overensstemmelse med artikel 7 i

forordning hr. 19/65/E0F" med "enten pA eget initiativ eller efter anmodning fra den anden

tilsynsmyndighed eller en stat, der faider ind under dennes kompetence, eller fysiske eller

juridiske personer, der piberiber sig en legitim interesse".

k) I artikel 7 tilfojes folgende efter or. 5, litra a) og b):

"Den kompetente tilsynsmyndighed kan i sAdanne tilfmlde vedtage en beslutning i

overensstemmelse med artikel 6 og 8 i forordning (E0F) or. 17/62 eller de tilsvarende be-
stemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen, uden at der krwves nogen anmeldelse fra de berorte
virksomheders side."

1) Artikel 8 finder ikke anvendelse.

m) Artikel 9 finder ikke anvendelse.

n) Artikel 10 finder ikke anvendelse.

o) Artikel 12 affattes sAledes:

"Denne retsakt anvendes indtil den 31. december 1999.'.

G. 7RANSPORT

10. 368 R 1017: Ridets forordning (E0F) or. 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af
konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejIbare vandveje (EFT or. L 175
af 23.7.1968, s. 1)

Bestemmelserne i i forordningens artikel 1-5 og artikel 7, 8 og 9 g-lder i forbindelse med aftalen
med folgende tilpasninger:

a) Artikel 2, indledningen, affattes sAledes:

"Med forbehold af artikel 3-5, artikel 6 i forordning (EOF) or. 1017/68 og den bestemmelse
i protokol 21 til EOS-aftalen, der svarer til artikel 6, er alle aftaler mellem virksomheder, alle
vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet

praksis, der kan pAvirke handelen mellem de kontraherende parter, og so har til formAl eller
til folge at hindre, begrtnse eller fordreje konkurrencen inden for det af EOS-afaen
omfattede omride, uforenelige med EOS-aftalens funktion og forbudt, uden at dette kr-ver
en forudgAende beslutning, navnlig sAdanne som bestir i:".
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b) Artikel 3, stk. 2, finder ikke anvendelse.

c) Artikel 6 finder ikke anvendelse.

d) I artikel 8, stk. 1, I ses ordene "uforenelig med fmllesmarkedet" som "uforenelig med EOS-
aftalens funktion".

e) Artikel 9, stk. 1, affattes sAledes:

"PA transportomrhdet sikrer EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne, for sA vidt angAr
offentlige virksomheder og virksomheder, som de indrommer smrlige eller eksklusive rettig-
heder, at der hverken tr-ffes eller opretholdes foranstaltninger, som er i strid med
bestemmelserne i de foregAende artikler.".

f) I artikel 9, stk. 2, Ises "Fllesskabets" som "de kontraherende parters".

g) Artikel 9, stk. 3, affattes sAledes:

"EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden pAser, at bestemmelserne i denne artikel
bringes i anvendelse, og meddeler, sAfremt det er pAkrmvet, de stater, der falder ind under
deres respektive kompetence, passende foranstaltninger.".

11. 386 R 4056: RAdets forordning (EOF) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsmttelse af de
nwrmere retningslinjer for anvendelse af Traktatens artikel 85 og 86 pA sotransport (EFT nr.
L 378 af 31.12.1986, s. 4)

Bestemmelserne i forordningens afsnit I gmlder i forbindelse med aftalen med folgende til-
pasninger:

a) I artikel 1, stk. 2, Imses "havne i Fmllesskabet" som "havne inden for det af EOS-aftalen
omfattede omrAde".

b) Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse.

c) I artikel 7, stk. 1, indledningen, I.ses "i afsnit 11 i denne forordning" som "i afsnit H i denne
forordning eller i de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen".

Endvidere Ises i andet led "artikel 11, stk. 4," som "artikel 11, stk. 4, eller de tilsvarende
bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen".

d) I artikel 7, stk. 2, litra a), lses "i afsnit II" som "i afsnit H1 eller i de tilsvarende
bestemmelser i protokol 21 til EOS-aftalen*.

e) I artikel 7, stk. 2, litra c), nr. i), tilfojes folgende afsnit:

"Hvis en af de kontraherende parter pAtmnker at indlede konsultationer med et tredjeland i
henhold til denne forordning, underretter den Det Blandede EOS-Udvalg herom.

Den kontraherende part, der indleder proceduren, kan, dersom det mAtte findes hen-
sigtsm.ssigt, animode de andre kontraherende parter om at samarbejde under proceduren.
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Hvis en eller flere af de andre kontraherende parter gAr imod det pAtmnkte skridt, soges der

en tilfredsstillende losning inden for rammerne af Det Blandede E0S-Udvalg. Hvis de

kontraherende parter ikke nAr til enighed, kan der traffes egnede foranstaltninger med henblik

pA at afhjmlpe efterfolgende konkurrencefordrejninger.".

f) I artikel 8, stk. 2, erstattes sztningsleddet "pA begwring af en medlemsstat" med "pA

begmring af en stat, der falder ind under dens kompetence".

Endvidere lzses udtrykket "artikel 10" som "artikel 10 eller de tilsvarende bestemmelser i
protokol 21 til EOS-aftalen".

g) I artikel 9, stk. 1, lmses ordene "vigtige handels- og safartsmmssige interesser i Fmllesskabet"
som "handels- og sofartsmmssige interesser, der er vigtige for de kontraherende parter".

h) I artikel 9 tilfojes falgende stykke:

"4. Hvis en af de kontraherende parter pitmnker at indlede konsultationer med et tredjeland

i henhold til denne forordning, underretter den Det Blandede EOS-Udvalg herom.

Den kontraherende part, der indleder proceduren, kan, dersom det mAtte findes hen-

sigtsmissigt, anmode de andre kontraherende parter om at samarbejde under proceduren.

Hvis en eller flere af de andre kontraherende parter gAr imod det pAtznkte skridt, sages der

en tilfredsstillende lasning inden for rammerne af Det Blandede E0S-Udvalg. Hvis de

kontraherende parter ikke nAr til enighed, kan der trieffes egnede foranstaltninger med henblik
pi at afhjmlpe efterfolgende konkurrencefordrejninger."

H. OFFEN7ZJGE VIRKSOMHEDER

12. 388 L 0301: Kommissionens direktiv 88/301/E0F af 16. maj 1988 om konkurrence pA
teleterminalmarkederne (EFT nr. L 131 af 27.5.1988, s. 73)

Direktivets bestenmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. 2, erstattes ordene "dette direktivs meddelelse" med ordene "EOS-aftalens
ikrafttrden".

b) Artikel 10 finder ikke anvendelse.

c) Endvidere gwlder falgende:

For EFTA-staternes vedkommende skal alle oplysninger, meddelelser, rapporter og

anmeldelser, der i henhold til dette direktiv og inden for Fmllesskabet stiles til EF-
Kommissionen, stiles til EFTA-Tilsynsmyndigheden.

Hvad anghr de forskellige overgangsperioder, der er fastsat i denne retsakt, gm-der der en
generel overgangsperiode pA seks mhneder fra EOS-aftalens ikrafttraden.

Vol. 1796, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 257

13. 390 L 0388: Kommissionens direktiv 90/388/E0F af 28. juni 1990 om liberalisering af markedet
for teletjenester (EFT nr. L 192 af 24.7.1990, s. 10)

Direktivets bestemmelser gielder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 3, stk. 5, affattes shledes:

"EF-Kommissionen eller EFTA-Tilsynsmyndigheden p~ser indeniv-rksttelsen og inden for
rammerne af deres respektive kompetence, at de er forenelige med ES-aftalen."

b) I artikel 6, stk. 2, erstattes "af Ridet vedtagne harmoniserede fmllesskabsbestemmelser" med
"harmoniserede regler i E0S-aftalen".

c) Artikel 10, stk. 1, finder ikke anvendelse.

d) Endvidere gmlder folgende:

For EFTA-staternes vedkommende skal alle oplysninger, meddelelser, rapporter og
anmneldelser, der i henhold til dette direktiv og inden for Fmllesskabet stiles til EF-
Kommissionen, stiles til EFA-Tilsynsmyndigheden. Ligeledes skal EFA-Tilsynsmyndig-
heden for EFTA-staternes vedkommende vwre ansvarlig for udarbejdelsen af de nodvendige
rapporter eller vurderinger.

Hvad anghr de forskellige overgangsperioder, der er fastsat i denne retsakt, gmlder der en
generel overgangsperiode pi seks mineder fra EOS-aftalens ikrafttraden.

L KUL OG STAL

14. 354 D 7024: Den Hoje Myndigheds beslutning nr. 24/54 af 6. maj 1954 om en forordning til
gennemforelse af Traktatens artikel 66, stk. 1, vedrorende de forhold, som udgor kontrol med
en virksomhed (Det Europmiske Kul- og Stlfmllesskabs Tidende af 11.5.1954, s. 345/54)

Beslutningens bestemrnmelser gIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 4 finder ikke anvendelse.

15. 367 D 7025: Den Hoje Myndigheds beslutning nr. 25/67 af 22. juni 1967 om en forordning om
fritagelse for kravet om forhindstilladelse i henhold til Traktatens artikel 66, stk. 3 (EFT nr. 154
af 14.7.1967, s. 11), som wndret ved:

- 378 S 2495: Kommissionens beslutning nr. 2495/78/EKSF af 20. oktober 1978 (EFT nr.

L 300 af 27.10.1978, s. 21)

Beslutningens bestemmelser gmIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 2, indfojes efter ordene "... i Fmllesskabet" ordene "og EFTA-staterne".

b) I overskriften til artikel 2 Izses ordene "ikke er omfattet af Traktaten" som "ikke er omfattet
af protokol 25 til EOS-aftalen".
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c) I overskriften til artikel 3 Ises ordene "ikke er omfattet af Traktaten" som "ikke er omfattet
af protokol 25 til EOS-aftalen".

d) Artikel 11 finder ikke anvendelse.

RETSAKTER, SOM EF-KOMMISSIONEN OG EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE
BEHORIGT HENSYN TIL

Ved anvendelsen af artikel 53-60 i aftalen og de bestemmelser, der er omhandlet i dette bilag, skal
EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden tage behorigt hensyn til de principper og regler,
der er indeholdt i nedennmvnte retsakter:

Kontrol med fusioner

16. C/203/90/s. 5: Kommissionens meddelelse om accessoriske begrznsninger i forbindelse med
virksomhedssammenslutninger (EFT nr. C 203 a! 14.8.1990, s. 5)

17. C/203/90is. 10: Meddelelse fra Kommissionen om begreberne sammensluming og samarbejde
i RAdets forordning (E0F) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med virksomheds-
sammenslutninger ("fusionsforordningen")(EFT nr. C 203 af 14.8.1990, s. 10)

Eneforhandlingsaftaler

18. C/101/84/s. 2: Meddelelse vedrorende Kommissionens forordning (E0F) nr. 1983/83 og (EOF)
nr. 1984/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, pA kategorier af
henholdsvis eneforhandlingsaftaler og eksklusive kobsaftaler (EFT hr. C 101 af 13.4.1984,
s. 2)

19. C/17/85/s. 4: Kommissionens meddelelse om forordning (E0F) nr. 123/85 a! 12. december
1984 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, pA kategorier af saIgs- og serviceaftaler
vedrorende motorkoretojer (EFT nr. C 17 af 18.1.1985, s. 4)

Andet

20. 362 X 1224 (01): Kommissionens meddelelse om aftaler med handelsreprwsentanter om
enereprmsentation (EFT nr. 139 af 24.12.1962, s. 2921/62)

21. C/75/68/s. 3: Kommissionens meddelelse vedrorende aftaler, vedtagelser og samordnet praksis
angAende samarbejde mellem virksomheder (EFT nr. C 75 af 29.7.1968, s. 3), som berigtiget
ved EFT fr. C 84 af 28.8.1968, s. 14

22. C/111/72/s. 13: Kommissionens bekendtgorelse om import i EF af japanske produkter, der
falder ind under Rom-Traktaten (EFT nr. C 111 af 21.10.1972, s. 13)

23. C/1/79/s. 2: Kommissionens meddelelse af 18. december 1978 om bedommelse af under-
leveranceaftaler i henhold ti artikel 85, stk. 1, i Traktaten om Oprettelse af Det Europmiske
Okonomiske Fmllesskab (EFT nr. C 1 af 3.1.1979, s. 2)
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24. C/231/86/s. 2: Kommissionens meddelelse vedrorende aftaler af ringe betydning, som ikke
falder ind under artikel 85, stk. 1, i Traktaten om Oprettelse af Det Europmiske Okonomiske
Fmllesskab (EFT nr. C 231 af 12.9.1986, s. 2)

25. C/233/91/s. 2: Retmingslinjer for anvendelse af EF's konkurrenceregler pA telekommunika-
tionssektoren (EFT nr. C 233 af 6.9.1991, s. 2)
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BILAG XV

STATSST0TTE

Liste som omhandlet i artikel 63

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer,
der er specielle for Fmllesskabets retsorden, som f.eks.:

- prmambler,
- hvem EF-retsakterne er rettet til,
- EF's omrider og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksom-

heder eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gT1der protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

OMHANDLEDE RETSAKTER

Offentlige virksomheder

1. 380 L 0723: Kommissionens direktiv 80/723/E0F af 25. juni 1980 om gennemskueligheden
af okonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (EFT
nr. L 195 af 29.7.1980, s. 35), som andret ved:

- 385 L 0413: Kommissionens direktiv 85/413/EOF af 24. juli 1985 om wndring af
anvendelsesomridet for direktiv 80/7231E0F om gennemskueligheden af okonomiske
forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (EFT nr. L 229 af
28.8.1985, s. 20).

Direktivets bestemnelser glider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Ordet "Kommissionen" erstattes med "den kompetente tilsynsmyndighed, som defineret i
artikel 62 i EOS-aftalen".

b) Ordene "samhandelen mellem medlemsstaterne" erstattes med "samhandelen mellem de
kontraherende parter".
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RETSAKTER, SOM EF-KOMMISSIONEN OG EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE
BEH0RIGT HENSYN TIL

Ved anvendelsen af artikel 61-63 i aftalen og de bestemmelser, der er omhandlet i dette bilag, skal
EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden tage behorigt hensyn til de principper og regler,
der er indeholdt i nedennmvnte retsakter:

Kommissionens gennemforelsesbefejelser

Forndsanmeldelse af staosstaae samt andre procedureregler

2. C/252/80/s. 2: Meddelelse til Kommissionen om statsstotte i henhold til E0F-Traktatens
artikel 93, stk. 3: Medlemsstaternes manglende overholdelse af deres forpligtelser (EFT
nr. C 252 af 30.9.1980, s. 2).

3. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(81) 12740 af 2. oktober 1981.

4. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(89) D/5521 af 27. april 1989.

5. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(87) D/5540 af 30. april 1989: Pro-
cedure i henhold til E0F-Traktatens artikel 93, stk. 2 - tidsfrister.

6. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(90) D/28091 af 11. oktober 1990:
Statsstotte - meddelelse til medlemsstaterne om statsstotte godkendt af Kommissionen.

7. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(91) D/4577 af 4. marts 1991: Med-
delelse til medlemsstaterne om proceduren for anmeldelse af statsstotte saint proceduren, nAr
stette ydes i strid med EOF-Traktatens artikel 93, stk. 3.

Vurdering af mindre stotteordninger

8. C/40/90/s. 2: Anmeldelse af mindre betydningsfulde stoueordninger (EFT nr. C 40 af
20.2.1990, s. 2).
Offendtige myndigheders kapitalinteresser

9. Anvendelse af EOF-Traktatens artikel 92 og 93 pA offentlige myndigheders kapitalinteresser
(EF-Bull. 9-1984).

Ulovligt ydet stotte

10. C/318/83/s. 3: Kommissionens meddelelse om ulovligt ydet stotte (EFT nr. C 318 af
24.11.1983, s. 3).

Statsgarantier

11. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(89) D/4328 af 5. april 1989.

12. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(89) D/12772 af 12. oktober 1989.
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Rannebesternmelser for sektorstotteordninger

Tekstil- og bekladningsindustrien

13. Kommissionens meddelelse til medlemsstaterne om EF's rammebestemmelser for stotte til
tekstilindustrien (SEK(71) 363 endelig udg. - juli 1971).

14. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(77) D/1 190 af 4. februar 1977 saint
bilag (dok. SEK(77) 317 af 25. januar 1977): Gennemgang af den nuvwrende situation
vedrorende statsstotte til tekstil- og beldmdningsindustrien.

Kunsyifberindustrien

15. CI173/89/s. 5: Kommissionens meddelelse om stotte til EF-producenter af syntetiske fibre
(EFT nr. C 173 af 8.7.1989, s. 5).

Motorkoretojsindustrien

16. C1123189/s. 3: EF-rammebestemmelser for statsstotte til motorkoretojsindustrien (EFT nr.
C 123 af 18.5.1989, s. 3).

17. C/81I911s. 4: EF-rammebestemmelser for statsstotte til motorkoretojsindustrien (EFT hr.
C 81 af 26.3.1991, s. 4).

Ranunebestenunelser for generelle stotteordninger med regional mlsaetning

18. 471 Y 1104: Rtdets resolution af 20. oktober 1971 om generelle stoteordninger med
regional mAlsning (EF nr. C 111 af 4.11.1971, s. 1).

19. C/lll/71/s. 7: Kommissionens meddelelse vedrorende Ridets resolution af 20. okto-
ber 1971 om generelle stotteordninger med regionalt sigte (EFT nr. C III af 4.11.1971,
s. 7).

20. Kommissionens meddelelse til RAdet om generelle stotteordninger med regional mAlswtning
(KOM(75) 77 endelig udg.).

21. CI31I79Is. 9: Meddelelse fra Kommissionen af 21. december 1978 vedrorende stotteord-
ninger med regionalt sigte (EFT nr. C 31 af 3.2.1979, s. 9).

22. C/2121881s. 2: Kommissionens meddelelse vedrorende metoden for anvendelse af EOF-
Traktatens artikel 92, stk. 3, litra a) og c), pA regionalstote (EFT nr. C 212 af 12.8.1988,
s. 2).

23. CI101901s. 8: Kommissionens meddelelse om aendring af meddelelsen a" 21. december 1978
(EFT C 10 af 16.1.1990, s. 8).

24. CI163I90Is. 5: Meddelelse fra Kommissionen vedrorende metoden for anvendelse af EOF-
Traktatens artikel 92, stk. 3, litra c), pi regionastotte (EFT nr. C 163 af 4.7.1990, s. 6).

25. C/163/90/s. 6: Meddelelse fra Kommissionen vedrorende metoden for anvendelse af E0F-
Traktatens artikel 92, stk. 3, litra a), pA regionastotte (EFT nr. C 163 af 4.7.1990, s. 6).
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Generelle rammebestemmelser

EF's rammebestemmelser for staisstrone fit miljobeskyttelse

26. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne S/74/30 807 af 7. november 1974.

27. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(80) D/8287 af 7. juli 1980.

28. Kommissionens meddelelse til medlemsstateme (bilag til skrivelse af 7. juli 1980)

29. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(87) D/3795 af 23. marts 1987.

EF-rammebestemmelser for stasstotte tilforskning og udvikling

30. C/83/86/s. 2: EF-rammebestemmelser for statsstotte til forskning og udvilding (EFT nr.
C 83 af 11.4.1986, s. 2).

31. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(90) D/01620 af 5. februar 1990.

Regler i forbindelse med generelle stotteordninger

32. Skrivelse fra Kommissionen til medlemsstaterne SG(79) D/10478 af 14. september 1979.

33. Kontrol med stftte til rednings- og omstruktureringsforanstaltninger (Ottende Beretning om

Konkurrencepolitikken, nr. 228).

Regler i forbindelse med sager, hvor der er tale om kumulering af stotte med forskelligt sigte

34. C/3/85/s. 3: Kommissionens meddelelse om kumulering af stotte med forskelligt sigte (EFT
nr. C 3 af 5.1.1985, s. 3).

Stotte til fremme af beslueftigelsen

35. Sekstende Beretning om Konkurrencepolitikken, hr. 253.

36. Tyvende Beretning om Konkurrencepolitikken, nr. 280.

Kontrol med stotte til stflindustrien

37. C/320/88/s. 3: Rammebestemnmelser for statsstotte til visse jern- og stAlsektorer, som ikke
er omfattet af EKSF-Traktaten (EFT hr. C 320 af 13.12.1988, s. 3.
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BILAG XVI

PNDKOB

Liste som omhandlet i artikel 65, stk. 1

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmllesskabets retsorden, som f.eks.

prmambler,
hvem EF-retsakterne er rettet til,
EF's omrder og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder
eller borgere har i forhold til hinanden, og
informations- og notifikationsprocedurer,

glder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I. Med henblik pA anvendelse af de i dette bilag omhandlede direktiver 71/305/EOF, 89/440/EOF
og 90/53 I/EOF gmIder folgende:

Indtil det tidspunkt, hvor de kontraherende parter i overensstemnielse med artikel 28 i aftalen
indferer fri beva-gelighed for arbejdskraften, skal de sikre:

- faktisk fri bevagelighed for noglemedarbejdere hos entreprenorer fra de kontraherende
parter, der har fAet tildelt offentlige bygge- og anlTgskontrakter;

- ikke-diskriminerende adgang til at opni arbejdstilladelser for entreprenorer fra de
kontraherende parter, der har flet tildelt offentlige bygge- og anlgskontrakter.

2. NAr de i dette bilag omhandlede retsakter krmver offentliggorelse af meddelelser eller
dokumenter, gmIder folgende:

a) Den offentliggores i De Europ~iske Fillesskabers Tidende og i TED-databasen af
meddelelser og andre dokumenter, som mAtte krmves i de i dette bilag omhandlede
retsakter, varetages af Kontoret for De Europxiske Fallesskabers Officielle Publikationer.

b) Meddelelser fra EFTA-staterne fremsendes pA mindst dt af Fmllesskabets sprog til Kontoret
for De Europwiske FmIlesskabers Officielle Publikationer. De offentliggores pA alle fmiles-
skabssprog i S-serien af De Europwiske Fallesskabers Tidende og i TED-databasen. EF-
meddelelser behover ikke at blive oversat til EFTA-staternes sprog.
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3. Ved anvendelsen af del VH, kapitel 3, i aftalen pA tilsyn med henblik pi dette bilags formAl
tilkommer kompetencen for tilsyn med pAstAede overtrmdelser EF-Kommissionen, hvis den
pAstAede overtrmdelse er begAet af en ordregivende myndighed i Fmllesskabet, og EFTA-
Tilsynsmyndigheden, hvis den er begAet af en ordregivende myndighed i en EFTA-stat.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 371 L 0304: Ridets direktiv 71/304/EOF af 26. juli 1971 om ophmvelse af begrmnsninger i
den frie udveksling af tjenesteydelser inden for omrhdet for offentlige bygge- og anlgskontrak-
ter og ved tildeling af offentlige bygge- og anlmgskontrakter gennem agenturer eller filialer
(EFT hr. L 185 af 16.8.1971, s. 1).

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Listen over former for erhvervsvirksomhed erstattes af bilag H til direktiv 89/440IEOF.

b) For Liechtensteins vedkommende trieder de foranstaltninger, der er nodvendige for at
efterkomrne direktivet, i kraft senest den 1. januar 1995;

for Schweiz' vedkommende trmder de foranstaltninger, der er nodvendige for at
efterkomme direktivet, i kraft senest den 1. januar 1994;

i overgangsperioderne suspenderes direktivets anvendelse indbyrdes mellem disse lande
og de ovrige kontraherende parter.

2. 371 L 0305: RAdets direktiv 71/305/E0F af 26. juli 1971 om samordning af fremgangsmiderne
med hensyn til indgAelse af offentlige bygge- og anlmgskontrakter (EFT nr. L 185 af
25.8.1971, s. 5), som andret ved:

- 389 L 0440: RAdets direktiv 89/440/EOF af 18. juli 1989 om -ndring af direktiv
71/305/EOF om samordning af fremgangsmAderne med hensyn til indgAelse af offentlige
bygge- og anlwgskontrakter (EFT nr. L 210 af 21.7.1989, s. 1).

- 390 D 0380: Kommissionens beslutning 90/380/EOF af 13. juli 1990 om ajourforing af
bilag I til RAdets direktiv 89/440/E0F (EFT nr. L 187 af 19.7.1990, s. 55).

Direktivets bestemnelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) For Liechtensteins vedkommende traider de foranstaltninger, der er nodvendige for at
efterkomme direktivet, i kraft senest den 1. januar 1995;

for Schweiz' vedkommende trader de foranstaltninger, der er nodvendige for at
efterkomme direktivet, i kraft senest den 1. januar 1994;

i overgangsperioderne suspenderes direktivets anvendelse indbyrdes mellem disse lande
og de ovrige kontraherende parter.

b) I artikel 4, litra a), i-ndres ordene "under overholdelse af EOF-Traktaten" til "under
overholdelse af EOS-aftalen".
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c) I artikel 4a, stk. I og 3, skal der ved "moms" for sA vidt anghr Finland, Liechtenstein og
Schweiz, i hvilke lande moms ikke er indfort, forsths:

- "liikevaihtovero/oms~ttningsskatt" i Finland,
- "Warenumsatzsteuer" i Liechtenstein,

"Warenumsatzsteuer/imp~t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" i

Schweiz.

d) I artikel 4a, stk. 2, skal tmrskelbelobenes modvxrdi i EFTA-staternes nationale valutaer
beregnes med virkning fra den 1. januar 1993, i princippet revideres hvert andet r med
virkning fra den 1. januar 1995 og offentliggeres i De Europxiske Fmllesskabers Tidende.

e) I artikel 24 indsxttes folgende:

for Ostrig "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammern"
for Finland "Kaupparekisteri/Handelsregistret"
for Island "Firmaskrb"
for Liechtenstein "Gewerberegister"
for Norge "Foretaksregisteret"
for Sverige "Aktiebolagsregistret" og "Handeisregistret"
for Schweiz "Handelsregister/Registre du Commerce/Registro di Commercio"."

o I artikel 30a, stk. 1, xndres datoen den 31. oktober 1993 til den 31. oktober 1995.

g) Bilag I suppleres med tillig 1 til dette bilag.

3. 377 L 0062: RAdets direktiv 77/62/EOF af 21. december 1976 om samordning af fremgangs-
mAderne ved offentlige indkob (EFT hr. L 13 af 15.1.1977, s. 1), som mndret ved direktiv
80/7671EOF og 88/295/EOF, og som xndret og suppleret ved:

- 380 L 0767: RAdets direktiv 80/767/EOF af 22. juli 1980 om wndring og supplering, for
sA vidt angAr visse ordregivende myndigheder, af direktiv 77/62/EOF om samordning af
fremgangsmiderne ved offentlige indkob (EFT nr. L 215 af 18.8.1980, s. 1), som lndret
ved direktiv 88/295/EOF.

- 388 L 0295: Ridets direktiv 88/295/E0F af 22. marts 1988 om xndring af direktiv
77/62/E0F om samordning af fremgangsmAderne ved offend ige indkob saint om ophaevelse
af visse bestemmelser i direktiv 80/767/E0F (EFT nr. L 127 af 20.5.1988, s. 1).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) For Liechtensteins vedkommende trader de foranstaltninger, der er nedvendige for at
efterkomme direktivet, i kraft senest den 1. januar 1995;

for Schweiz' vedkommende trader de foranstaltninger, der er nodvendige for at
efterkomme direktivet, i kraft senest den 1. januar 1994;

i overgangsperioderne suspenderes direktivets anvendelse indbyrdes mellem disse lande
og de evrige kontraherende parter.
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b) I artikel 2a erstattes henvisningen til "Traktatens artikel 223, stk. 1, litra b)" med en
henvisning til "artikel 123 i EOS-aftalen".

c) I artikel 5, stk. 1, litra a), skal der ved "moms" for sA vidt angir Finland, Liechtenstein
og Schweiz, i hvilke lande moms ikke er indf=rt, forstAs:

- "Iiikevaihtovero/omsittningskatt" i Finland,
- "Warenumsatzsteuer" i Liechtenstein,
- "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" i

Schweiz.

d) Da tmrskelbelobet i ecu kun skal g-lde inden for EOS, udgAr folgende ord i artikel 5,
stk. 1, litra c):

- i forste satningsled ordene "saint den i GATT-Aftalen fastsatte tarskels modvwrdi i
ecu",

- i andet smtingsled ordene "og pA grundlag af gennemsnittet af ecuens dagskurs over
for SDR".

e) I artikel 5, stk. 1, litra c), beregnes tzrskelbelobenes modvardi i EFTA-staternes nationale
valutaer med virkning fra den 1. januar 1993.

f) I artikel 9, stk. 1, andres datoen den 1. januar 1989 til den 1. januar 1993.

g) I artikel 20, stk. 4, erstattes ordene "inden for den i artikel 30 anforte frist" med "senest
den 1. januar 1993".

h) I artikel 21 indsmttes folgende:

- for Ostrig "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskam-
merl;

- for Finland "Kaupparekisteri/Handelsregistret";
- for Island "Firmaskrl";
- for Liechtenstein "Gewerberegister";
- for Norge "Foretaksregisteret";
- for Sverige "Aktiebolagsregistret" og "Handeisregistret";
- for Schweiz "Handelsregister/Registre du Commerce/Registro di Commercio"."

i) I artikel 29, stk. 1, litra b), wndres datoen den 31. oktober 1991 til den 31. oktober 1994.

j) Bilag I til direktiv 80/767/E0fF suppleres med tilixg 2 til nxrvxrende bilag.

k) Bilag I til direktiv 88/295/E0F suppleres med tillxg 3 til nmrvzrende bilag.

4. 390 L 0531: RAdets direktiv 90/531/EOF af 17. september 1990 om fremgangsmAderne ved
tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (EFT
nr. L 297 af 29.10.1990, s. 1).

Direktivets bestemmelser gtlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) For Liechtensteins vedkornmende traeder de foranstaltninger, der er nzdvendige for at
efterkomme direktivet, i kraft senest den 1. januar 1995;
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for Schweiz' vedkommende trader de foranstaltninger, der er nodvendige for at
efterkomme direltivet, i kraft senest den 1. januar 1994;

i overgangsperioderne suspenderes direktivets anvendelse indbyrdes mellem disse lande
og de avrige kontraherende parter.

b) For Norges vedkommende trmder de foranstaltninger, der er nodvendige for at
efterkomnie direlkivet, i raft den 1. januar 1995 eller forinden, sAfremt Norge giver
underreming om at have efterkommet direktivet. I overgangsperioden suspenderes
direiltivets anvendelse indbyrdes mellem Norge og de ovrige kontraherende parter.

c) I artikel 3, stk. 1, litra e), erstattes henvisningen til "Traktatens artikel 36" med en
henvisning til "artikel 13 i EOS-aftalen".

d) I artikel 11, nr. 1, xndres "i overensstemmelse med Traktaten" til "i overenssternmelse
med EOS-aftalen".

e) I artikel 12, stk. I og 6, skal der ved "moms" for sA vidt angAr Finland, Liechtenstein og
Schweiz, i hvilke lande moms ikke er indfort, forsths:

- "liikevaihtovero/omsdttningskatt" i Finland,
- "Warenumsatzsteuer" i Liechtenstein,
- "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" i

Schweiz.

f) I artikel 27, stk. 5, erstattes henvisningen til "Traktatens artikel 93, stk. 3" med en
henvisning til "artikel 62 i EOS-aftalen".

g) I artikel 29 skal der ved "tredjelande" forstAs "andre lande end EOS-aftalens kontraherende
parter".

h) I artikel 29, stk. 1, erstattes ordet "Fxllesskabet" med "F-llesskabet hvad angAr EF-
ordregivere og EFTA-staterne hvad angAr EFTA-ordregivere".

i) I artikel 29, stk. 1, erstattes ordet "fmllesskabsvirksomheder" med "fxIlesskabs-
virksomheder hvad angar EF-aftaler og EFTA-virksomheder hvad angAr EFTA-aftaler".

j) I artikel 29, stk. 1, erstattes ordene "F-llesskabet eller dets medlemsstater ... over for
tredjelandene" med "enten Fllesskabet eller dets medlemsstater eller EFTA-staterne ...
over for tredjelandene".

k) I artikel 29, stk. 5, erstattes ordene "en afgorelse, truffet i Ridet" med "en afgorelse
truffet i overensstemmelse med EOS-aftalens beslutningsprocedure".

1) Artikel 29, stk. 6, affattes sAledes:

"Inden for rammerne af de generelle institutionelle bestemmelser i EOS-aftalen skal der
hvert Ar forelegges en rapport om de fremskridt, der er gjort i de multilaterale og bi-
laterale forhandlinger om fmllesskabsvirksomheders og EFTA-virksomheders adgang til
tredjelandes markeder pA de omrAder, der er omfattet af dette direktiv, om de resultater,
der er opntet under disse forhandlinger, og om, hvorledes de indgAede aftaler
gennemfores i praksis.
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Denne artikels bestemmelser kan pA baggrund af udviklingen i de nmvnte forhold mndres
i overensstemmelse med den generelle beslutningsprocedure i EOS-aftalen."

m) For at ordregivere fra EOS-omrAdet kan anvende artikel 29, stk. 2 og 3, skal de
kontraherende parter sikre, at leverandorer, der er etableret pA deres respektive omrAder,
fastlmgger varers oprindelse ved afgivelse af bud pA indklbsaftaler i overensstemelse
med RAdets forordning (EOF) nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den fzlles definition af
begrebet varers oprindelse (EFT nr. L 148 af 28.6.1968, s. 1).

n) For at opnA storst mulig konvergens anvendes artikel 29 i EOS-sammenhmng sAledes, at:

- virkningen af stk. 3 ikke berorer omfanget af den eksisterende liberalisering over for
tredjelande;

- de kontraherende parter konsulterer hinanden indgAende i deres forhandlinger med
tredjelande.

Anvendelsen af denne ordning vii blive taget op til fzlles revision i lbet af 1996.

o) I artikel 30 skal tmrskelbelobenes modvmrdi i EFTA-staternes nationale valutaer beregnes
med virkning fra den 1. januar 1993. De skal i princippet revideres hvert andet Ar med
virkning fra den 1. januar 1995.

p) Bilag I-X suppleres med henholdsvis tilixg 4-13 til nmrvmrende bilag.

5. 389 L 0665: RAdets direktiv 89/665/E0F af 21. december 1989 om samordning af love og
administrative bestenmelser vedrorende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med
indgAelse af offentlige indkob saint bygge- og anlmgskontrakter (EFT nr. L 395 af 30.12.1989,
s. 33).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) For Liechtensteins vedkommende trader de foranstaltninger, der er nodvendige for at
efterkomme direktivet, i kraft senest den 1. januar 1995;

for Schweiz' vedkommende trader de foranstalminger, der er nrdvendige for at
efterkomme direktivet, i kraft senest den 1. januar 1994;

i overgangsperioderne suspenderes direktivets anvendelse indbyrdes mellem disse lande
og de ovrige kontraherende parter.
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b) I artikel 2, stk. 8, erstattes henvisningen til "EOF-Traktatens artikel 177" med en
henvisning til "de kriterier, der er fastsat af Domstolen i dennes fortolkning af EOF-
Traktatens artikel 177" ".

6. 371 R 1182: Forordning (EOF,Euratom) nr. 1182 af 3. juni 1971 om fastswttelse af regler om

tidsfrister, datoer og tidspunkter (EFT nr. L 124 af 8.6.1971, s. 1) ).

Forordningens bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) For Liechtensteins vedkommende trzder de foranstaltninger, der er nodvendige for at
efterkomme forordningen, i kraft senest den 1. januar 1995;

for Schweiz' vedkommende trzder de foranstaltninger, der er ndvendige for at
efterkomme forordningen, i kraft senest den 1. januar 1994;

i overgangsperioderne suspenderes forordningens anvendelse indbyrdes mellem disse lande
og de ovrige kontraherende parter.

b) Ved Ridets og Kommissionens retsakter skal forstAs retsakter omhandlet i aftalen.

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

Ved anvendelsen af bestemmelserne i dette bilag tager de kontraherende parter indholdet af
nedenstAende akter til efterretning:

7. Vademecum om offentlige indkobsaftaler og offentlige bygge- og anlmgskontrakter i EF (EFT
nr. C 358 af 31.12.1987, s. 1).

8. Kommissionens meddelelse (KOM(89) 400 af 27.7.1989) om regionale og sociale aspekter
(EFT nr. C 311 af 12.12.1989, s. 7).

1) Eksempler: Sag 61/65, Vaassen mod Beambtenfonds Mijnbefrijf, SmI. 1966, s. 261; [1966]
C.M.L.R. 508: Sag 36/73, Nederlandse Spoorwegen mod Minister van Verkeer en Water-
staat, SmI. 1973, s. 1299; (1974] 2 C.M.L.R. 148; Sag 246/80, Broekmeulen mod Huisarts
Registratie Commissie, Sml. 1981, s. 2311: [1982] 1,C.M.L.R. 91.

2) 1 artikel 30 i direktiv 71/3051EOF og i artikel 28 i direktiv 77/621EOF henvises der til denne
forordning, der derfor mi anses for at vxre en del af allerede gwldende EF-ret.
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TILL G I

FORTEGNELSE OVER OFFENTLIGRETLIGE ORGANER
OG KATEGORIER AF ORGANER

I STRIG:

Alle organer under budgettilsyn af "Rechnungshof" (revisions-myndigheden), som ikke er af
industriel eller kommerciel ka-rakter.

II. I FINLAND:

Offentlige eller offentligt kontrollerede organer, som ikke er af industriel eller kommerciel
karakter.

III. I ISLAND:

Kategorier

Fj1rmiarduneytiO (Finansministeriet)
lnnkaupastofnun rfkisins (regeringens indkobskontor) i henhold til "16g nr. 63 1970 urn skipan
opinberra framkvmmda"
Lyfjaverslun rfkisins (det statslige selskab for import af farmaceutiske artilder)
Samg6ngur;Ouneytib (Kommunikationsministeriet)
P6st- og sfmamIastofnunin (post- og telekommunikations-
vxsenet)
Vegager6 rfkisins (vejbygningsvmsenet)
Flugm~Iastj6rn (direktoratet for civil luftfart)
Menntam~ardtuneyti6 (Kultur- og Undervisningsministeriet)
Hisk6li Islands (Islands universitet)
Utanrfkisrauneyti6 (Udenrigsministeriet)
Fdlagsmilardbuneytib (Socialministeriet)
Heilbrigbis- og tryggingamilardtuneytiO (Ministeriet for
Sundhed og Social Sikkerhed)
Rfkisspftalar (offentlige hospitaler)
Sveitarfdl6g (kommuner)
Reykjavfk by
Innkaupastofnun Reykjavfkurborgar (Reykjaviks indkobs-kontor)

IV. I LIECHTENSTEIN:

Offentligretlige forvaltningsorganer pA landsplan og kommunalt plan.
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V. I NORGE:

Offentlige eller offentligt kontrollerede organer eller virk-somheder, som ikke har industriel
eller komnmerciel karakter.

Organer

- Norsk Rikskringkasting
- Norges Bank
- Statens LAnekasse for Utdanning
- Statistisk SentralbyrA
- Den Norske Stats Husbank
- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsrd
- Statens Pensjonskasse

Kategorier

- Statsbedrifter i henhold til lov om statsbedrifter af 25. juni 1965, nr. 3
- Statsbanker
- Universiteter og hojskoler i henhold til lov af 16. juni 1989, hr. 77

VI. I SVERIGE:

Alle ikke-kommercielle organer under budgettilsyn af rigsrevisionen.

VIl. I SCHWEIZ:

Offentligretlige organer pA landsplan, kantonalt plan, distriktsplan og kommunalt plan.
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TILLEG 2

OSTRIG

FORTEGNELSE OVER CENTRALE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER

1. Bundeskanzlerant

2. Bundesministerium fir auswrtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium fir Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

4. Bundesministerium fir Finanzen
a) Amtswirtschaftsstelle
b) Abteilung Vh5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums fiir Finanzen und des Bundes-

rechenamtes)
c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Gerten, Einrichtungen und Sachgiitern fur

die Zollwache)

5. Bundesministerium 6ir Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle

6. Bundesministerium fir wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Pr~sidium 1

7. Bundesministerium fir Inneres
a) Abteilung 1/5 (Amtswirtschaftsstelle)
b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware)
c) Abteilung 11/3 (Beschaffung von technischen Gerdten und Einrichtungen fir die

Bundespolizei)
d) Abteilung 1/6 (Beschaffung aller Sachgiiter fur die Bundespolizei, soweit sie nicht von der

Abteilung 11/3 beschafft werden)
e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen)

8. Bundesministerium ftur Justiz
Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium fir Landesverteidigung (Nichtkriegs-material ist in Anhang I, Teil II,

Osterreich, des GATIT bereinkommens 0ber das 6ffentliche Beschaffungs-wesen enthalten)

10. Bundesministerium ir Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium fir Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium fir Unterricht und Kunst

13. Bundesministerium ffir 6ffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium ir Wissenschaft und Forschung

15. Osterreichisches Statistisches Zentralamt
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16. Osterreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt fur Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche ProthesenwerkstAtten

20. Bundesamt fir Zivilluftfahrt

21. Amt fdr Schiffahrt

22. Bundesprfifanstalt fir Kraftfahrzeuge

23. Generaldirektion fir die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Einrichtungen fir das
Postwesen)

FINLAND

FORTEGNELSE OVER CENTRALE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER

1. Oikeusministeri6/Justitieministeriet

2. Suomen rahapaja/Myntverket i Finland

3. Valtion painatuskeskus/Statens tryckericentral

4. Valtion ravitsemuskeskus/Statens mAltidscentral

5. Metsdhallitus/Forststyrelsen

6. Maanmittaushallitus/Lantmteristyrelsen

7. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral

8. Valtion margariinitehdas/Statens margarinfabrik

9. llmailulaitos/Luftfartsverket

10. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

I1. Merenkulkuhallitus/Sj6farststyrelsen

12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral

13. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral

14. Vesi-ja ympdrist6hallitus/Vatten- och milj6styrelsen

15. OpetushallitusfUtbildningstyrelsen
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ISLAND

FORTEGNELSE OVER CENTRALE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER SVARENDE TIL
DE AF GAT7-OVERENSKOMSTEN OM REGERINGSINDKOB OMFATTEDE

Centrale ordregivende myndigheder omfattet af "16g um opinber innkaup 18. mars 1987, reglugerb
14. april 1988".

LIECHTENSTEIN

FORTEGNELSE OVER CENTRALE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER SVARENDE TIL
DE AF GATr-OVERENSKOMSTEN OM REGERINGSINDKOB OMFATTEDE

I. Regierung des Fiirstentums Liechtenstein

2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT)

NORGE

FORTEGNELSE OVER CENTRALE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER

1. Statens vegvesen

2. Postverket

3. Rikshospitalet

4. Universitetet i Oslo

5. Politiet

6. Norsk Rikskringkasting

7. Universitetet i Trondheim

8. Universitetet i Bergen

9. Kystdirektoratet

10. Universitetet i Tromso

11. Statens forureningstilsyn

12. Luftfartsverket

13. Forsvarsdepartementet

14. Forsvarets Sanitet
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15. Lufforsvarets Forsyningskommando

16. Hwrens Forsyningskommando

17. Sjoforsvarets Forsyningskommando

18, Forsvarets Felles Materielltjeneste

19. Norges Statsbaner (for innkjop av)
- betongsviller
- bremseutstyr til rullende materiell
- reservedeler til skinnegiende maskiner
- autodiesel
- person- og varebiler

SVERIGE

FORTEGNELSE OVER CENTRALE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER, INCL. DISSES
REGIONALE OG LOKALE AFDELINGER

1. F6rsvarets materielverk

2. Vdgverket

3. Byggnadsstyrelsen

4. Postverket

5. Dominverket

6. Luftfartsverket

7. Fortifikationsf6rvaltningen

8. Skolverket

9. Rikspolisstyrelsen

10. Statskontoret

11. Kriminalv rdsstyrelsen

12. Sj6fartsverket

13. Riksskatteverket

14. Skogsstyrelsen

15. F6rsvarets sjukvArdsstyrelse
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16. Statens trafiks.kerhetsverk

17. Civil f6rsvarsstyrelsen

18. Ndrings- och teknikutvecklingsverket

19. Socialstyrelsen

20. Statistiska centralbyrin

SCHWEIZ

FORTEGNELSE OVER CENTRALE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER

I. Eidgen6ssische Drucksachen- und Materialzentrale
Office central fdral des imprim~s et du matdriel
Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale

2. Eidgen6ssische Parlaments-und Zentralbibliothek
Bibliothbque centrale du Parlement et de l'administration fddrale
Biblioteca centrale del Parlamento e dell'amministrazione federale

3. Amt fOr Bundesbauten
Office des constructions f~dlrales
Ufficio delle costruzioni federali

4. Eidgen6ssische Technische Hochschule Zfrich
Ecole polytechnique f&ldrale de Zurich
Politecnico federale di Zurigo

5. Eidgen6ssische Technische Hochschule Lausanne
Ecole polytechnique f~ddrale de Lausanne
Politecnico federale di Losanna

6. Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt
Institut suisse de mdt~orologie
Istituto svizzero di meteorologia

7. Eidgen6ssische Anstalt fOr Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewdsserschutz
Institut fddral pour I'amnlnagement, I'dpuration et la protection des eaux
Istituto federale per l'approvvigionamnento, la depurazione e la protezione delle acque

8. Eidgen6ssiche Forschungsanwalt fir Wald, Schnee und Landschaft
Institut fddral de recherches sur la fordt, la neige et le paysage
Istituto federale di recerca per la foresta, la neve e il paesaggio

9. Bundesamt fMr Gesundheitswesen
Office f~dlral de la santd publique
Ufficio federale della sanitA pubblica
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10. Schweizerische Landesbibliothek
Biblioth~que nationale suisse
Biblioteca nazionale svizzera

11. Bundesamt fur Zivilschutz
Office fddral de la protection civile
Ufficio federale della protezione civile

12. Eidgen6ssische Zollverwaltung
Administration f6edrale des douanes
Amministrazione federale delle dogane

13. Eidgen6ssische Alkoholverwaltung
Rdgie fdddrale des alcools
Regla federale degli alcool

14. Mfinzst~tte

Monnaie
Zecca

15. Eidgen6ssisches Amt ffir Messwesen
Office f6&lral de m~trologie
Ufficio federale di metrologia

16. Paul Scherrer Institut
Institut Paul Scherrer
Istituto Paul Scherrer

17. Bundesamt fur Landwirtschaft
Office f&Idral de I'agriculture
Ufficio federale dell'agricoltura

18. Bundesamt fir Zivilluftfahrt
Office fbddral de I'aviation civile
Ufficio federale dell'aviazione civile

19. Bundesamt fiur Wasserwirtschaft
Office f&ddral de I'6conomie des eaux
Ufficio federale dell'economia delle acque

20. Gruppe fir Rfistungsdienste
Groupement de I'armement
Aggruppamento dell'armamento

21. Postbetriebe
Entreprise des postes
Azienda delle poste
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TILL)EG 3

FORTEGNELSE OVER OFFENTLIGRETLIGE ORGANER
OG KATEGORIER AF ORGANER

1 OSTRIG:

Alle organer under budgettilsyn af "Rechnungshof" (revisionsmyndighederne), som ikke er
af industriel eller kommerciel karakter.

If. I FINLAND:

Offentlige eller offentligt kontrollerede organer, som ikke er af industriel eller kommerciel
karakter.

III. I ISLAND:

Kategorier

FjfrmalarAuneyti6 (Finansministeriet)
Innkaupastofnun rfkisins (regeringens indkobskontor) i henhold til "16g um opinber innkaup
18. mars 1987, regluger8 14. aprfl 1988"
Lyfjaverslun rfkisins (det statslige selskab for import af farmaceutiske artikler)
Samg6ngurdbuneytiO (Kommunikationsministeriet)
Pdst- og sfmama]astofnunin (post- og telekommunikationsvmsenet)
Vegagerb rfkisins (vejbygningsv.senet)
Flugmalastj6rn (direktoratet for civil luftfart)
Menntam~flard~uneyti8 (Kultur- og Undervisningsministeriet)
Hsk6li islands (Islands universitet)
UtanrfkisrauneytiO (Udenrigsministeriet)
FdlagsmlardIuneytib (Socialministeriet)
Heilbrig~is- og tryggingamalarauneytib (Ministeriet for Sundhed og Social Sikkerhed)
Rfkisspftalar (offentlige hospitaler)
Sveitarfdl6g (kommuner)
Reykjavfk by
Innkaupastofnun Reykjavfkurborgar (Reykjaviks indklobskontor)

IV. I LIECHTENSTEIN:

Offentligretlige forvalmingsorganer pi landsplan og kommunalt plan.
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V. I NORGE:

Offentlige eller offentligt kontrollerede organer eller virksomheder, som ikke har industriel
eller kommerciel karakter.

Organer

- Norsk Rikskringkasting
- Norges Bank
- Statens l-nekasse for Utdanning
- Statistisk SentralbyrA
- Den Norske Stats Husbank
- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig ForskningsrAd
- Statens Pensjonskasse

Kategorier

- Statsbedrifter i henhold til Iov om statsbedrifter af 25. juni 1965, nr. 3
- Statsbanker
- Universiteter og hojskoler i henhold til lov af 16. juni 1989, nr. 77

VI. I SVERIGE:

Alle ikke-kommercielle organer under budgettilsyn af rigsrevisionen.

VII. I SCHWEIZ:

Offentligretlige organer pA landsplan, kantonalt plan, distriktsplan og kommunalt plan.
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TILLEG 4

PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED DRIKKEVAND

OSTRIG

Lokale myndigheder (Gemeinden) og sammenslutninger af lokale myndigheder (Gemeindeverbande)
i henhold til de ni Linders Wasserversorgungsgesetze.

FINLAND

Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med drikkevand i henhold til
artikel I i Labi yleisista vesi- ja viemarilaitoksista (982/77) af 23. december 1977.

ISLAND

Reykjaviks kommunale vandvacrk og andre kommunale vandvmrker i henhold til log nr. 15frd 1923.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Uechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORGE

Enheder, der producerer eller varetager forsyningen med vand i henhold til Forskrft om Drikkevann
og Vannforsyning (FOR 1951-09-28 9576 SO).

SVERIGE

Lokale myndigheder og kommunale selskaber, der producerer, transporterer eller varetager
forsyningen med drikkevand i henhold til Lag (1970.244) om allmanna vatten- och avloppsanlagg-
ningar.

SCHWEIZ

Territoriale administrative organer og virksomheder, der producerer, transporterer og varetager
forsyningen med vand.

SAdanne territoriale administrative organer og virksomheder er underkastet lokal- eller kantonlov-
givning eller individuelle aftaler pi grundlag heraf.
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TILLJEG 5

PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED ELEKTRICITET

OSTRIG
Enheder i henhold til Verstaatlichungsgesetz (BGBI. 81/47, senest &zndret ved BGBI. 321/87) og
Elektrizitatswirtschaftsgesetz (BGBI. 260/75, som -ndret ved BGBI. 131/79), herunder de ni Llnders
Elekrizitatswirtschaftsgesetze.

FINLAND
Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med elektricitet pA koncession i
henhold til artikel 27 i SafhklJ (319/79) af 16. marts 1979.

ISLAND
Det nationale kraftvmrk i henhold til log nr. 59 drib 1965.
Statens elverk i henhold til 9. kafli orkulaga nr. 58 drib 1967.
Reykjaviks kommunale elvxrk.
Sudurnes regionale varmeverk i henhold til log nr. 100 dria 1974.
Vestfjord kraftvmrk i henhold til log nr. 66 driO 1976.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Kraftwerke.

NORGE
Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med elektricitet i henhold til lov
om bygging og drift av elekriske anlegg (LOV 1969-06-19) Lov om erverv av vannfall, bergverk og
annen fast eiendom m.v., Kap. 1, ff. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), eller Vassdrags-
reguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) eller Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

SVERIGE
Enheder, der producerer eller varetager forsyningen med elektricitet pA koncession i henhold til Lag
(1902:71 s. 1) innefattande vissa bestammelser om elekriska anlaggningar.

SCHWEIZ
Territoriale administrative organer og virksomheder til eltransport og -distribution, der kan opni
eksproprieringstlladelser i henhold til Bundesgesetz vom 24, juni 1902 berreffend die elekirischen
Schwach- und Starkstromanlagen.

Territoriale administrative organer og virksomheder, der producerer elektricitet til ovennmvnte
territoriale administrative organer og virksomheder i henhold til Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916
aber die Nutzbarnachung der Wasserkrafte og Bundesgesetz vom 23. Dezember 1959 tiber die
friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz.
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TILL'EG 6

TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED GAS ELLER VARME

OSTRIG

Gas: Ordregivende myndigheder i henhold til Energiewirtschaftsgesetz 1935.
Varme: Ordregivende myndigheder, som transporterer eller varetager forsyningen med varme med

tilladelse i henhold til den ostrigske Gewerbeordnung (BGBI. 50/74, senest andret ved
BGBI. 233/80).

FINLAND

Kommunale energistyrelser (kunnalliset energialaitokseO, sammenslutningen af sidanne eller andre
enheder, der varetager forsyningen med gas eller varme pA grundlag af koncession meddelt af
kommunale myndigheder.

ISLAND

Sudurnes regionale varmevxrk i henhold til log nr. 100 drib 1974.
Reykjaviks kommunale varmevaerk og andre kommunale omrAdevarmevmrker.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORGE

Enheder, der transporterer eller varetager forsyningen med varme i henhold til Lov om bygging og
drift avfiernvarmeanlegg (LOV 1986-04-18 10) eller energiloven (LOV 1990-06-29 50).

SVERIGE

Enheder, der transporterer eller varetager forsyningen med varme pA koncessionsbasis i henhold til
Lag (1978.160) om vissa rorledningar.

SCHWEIZ

Territoriale administrative organer og virksomheder, der driver rorledninger i henhold til
Bundesgesetz vom 4. okober 1963 aber Rohrleitungsanlagen zur Beforderung flassiger oder
gasformiger Brenn- und Treibstoffe.
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TILLEG 7

EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF OLIE ELLER GAS

OSTRIG

Enheder ifolge Berggesetz 1975 (BGBI. 259/75, som senest Eendret ved BGBl. 355/90).

FINLAND

Enheder, der virker pA grundlag af eneret i henhold til artikel I og 2 i Labi oikeudesta luovutaa
valtion maaomaisuuttaja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

ISLAND

Den nationale energimyndighed i henhold til log nr. 58 drib 1967.

LIECHTENSTEIN

NORGE

Ordregivende enheder i henhold til Petroleunsloven (LOV 1985-03-22 11) og regler udstedt i henhold
til denne eller Lov om undersokelse etter og utvinning avpetroleum i grunnen under norsk landomrdde
(LOV 1973-05-04 21).

SVERIGE

Enheder, der efterforsker eller udvinder olie eller gas pA koncessionsbasis i henhold til Lag
(1974:890) om vissa mineralfyndigheter eller som har tilladelse hertil i henhold til Lag (1966:314) om
kontinentalsockeln.

SCHWEIZ

Territoriale administrative organer og virksomheder, der efterforsker eller udvinder olie eller gas i
henhold til kantonale bestemmelser om udnyttelse af undergrunden i henhold til kantonernes
forfatninger eller Erdolkonkordat ymor 24. september 1955 zwischen den Kantonen Zurich, Schwyz,
Zug, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserhoden, St. Gallen, Argau und Thurgau
eller Einftlhrungsgesetzen zum ZiWilgesetzbuch der Kantone eller Spezialgesetzgebungen der Kantone.
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TILLJEG 8

EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF KUL ELLER FAST BRjENDSEL

OSTRIG

Enheder ifolge Berggesetz 1975 (BGBI. 259/75, som senest -ndret ved BGBI. 355/90).

FINLAND

ISLAND

Den nationale energimyndighed i henhold til log nr. 58 6rHO 1967.

LIECHTENSTEIN

NORGE

SVERIGE

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller andre former for fast brmndsel pA koncessionsbasis
i henhold til Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter eller Lag (1985:620) om vissa torvfyndig-
heter eller som har fAet meddelt tilladelse i henhold til Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.

SCHWEIZ
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TILLAEG 9

ORDREGIVERE INDEN FOR JERNBANETRANSPORT

OSTRIG

Enheder ifolge Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60/57, som senest wndret ved BGBI. 305/76).

FINLAND

Valtion rautatiet/Statsjarnvagarna.

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Norges Statsbaner (NSB) og enheder, der virker i henhold til Lov inneholdende sarsA'lte
Bestemmelser angaaende AnlaTg af Jernveie t'l almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12) eller Lov
inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Afoenyttelse (LOV 1854-09-07) eller
Lov om 7ilieg til Jernveisloven af 12te august 1848 (LOV 1898-04-23).

SVERIGE

Offentlige enheder, der driver jernbanedrift i henhold til Forordning (1988.1339) om statens
spdranlaggningar og Lag (1990:1157) om jarnvagssakerhet.

Regionale og lokale offentlige enheder, der driver regionale eller lokalejernbaneforbindelser i henhold
til Lag (1978.438) om huvudmannaskap for viss kollelkziv persontrafik.

Private enheder, der driver jembanedrift i henhold til FOrordning (1988:1339) om statens
spdranlaggningar, for sA vidt sidan tiladelse svarer til artikel 2, stk. 3, i direktivet.

SCHWEIZ

Schweizerische Bundesbahnen (SBB)/Chtemins de Fer Fidtraux (CFF).
Alle andre virksomheder ifolge artikel 1, stk. 2, og artikel 2, stk. 1, i Eisenbahngeserz vom
20. Dezember 1957.
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TILL)EG 10

ORDREGIVERE, DER UDFORER BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVOGN,
TROLLEYBUS ELLER BUS

OSTRIG
Enheder ifolge Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60/57, senest wndret ved BGB1. 305/76) og
Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBI. 84/52, som wndret ved BGBl. 265/66).

FINLAND
Kommunale trafikstyrelser (kunnalliset liikennelaitokset) eller enheder, der udforer offentlig buskorsel
pA basis af koncession udstedt af offentlige myndigheder.

ISLAND
Reykjaviks kommunale bustjeneste.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (P77).

NORGE
Norges Statsbaner (NSB) og enheder, der udforer landtransport i henhold til Lov inneholdende
sarshkite Bestemmelser angdende Anleg af Jernveie til almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12) eller
Lov inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie ti! almindeligAfbenyttelse (LOV 1854-09-07) eller
Lov om T111g til Jernveisloven af 12te august 1848 (LOV 1898-04-23) eller Lov om samferdsel
(LOV 1976-06-04 63) eller Lov om anixg av taugbaner og loipestrenger (LOV 1912-06-14 1).

SVERIGE
Offentlige enheder, der udforer bytransport med jernbane eller sporvogn i henhold til Lag (1978:438)
om huvudmannaskapfdr viss kollelaiv persontrafik og Lag (1990:1157) om jlarnvdgssdkerhet.

Offentlige eller private enheder, der udforer kersel med trolleybus eller bus i henhold til Lag
(1978.438) om huvudnannaskap fPr viss kollekliv persontrafik og Lag (1988:263) om yrkestrafik.

SCHWEIZ
Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (P77?.

Territorielle administrative enheder, der udforer krsel med sporvogn i henhold til artikel 2, stk. 1,
i Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957.

Territorielle administrative enheder og virksomheder inden for offentlig transport, der virker i henhold
til artikel 4, stk. 1, i Bundesgesetz vom 29. Marz 1950 aber die Trolleybusuernehmungen.

Territorielle administrative enheder og virksomheder, der udforer rutekorsel inden for personbefor-
dring i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, i Postverkehrsgesetz vom
2. oktober 1924.
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TILLjEG 11

ORDREGIVERE INDEN FOR OMRADET

LUFTHAVNSFACILITETER

OSTRIG

Enheder som defineret i artikel 63-80 i Lufifahrtgesetz 1957 (BGB. 253/57).

FINLAND

Lufthavne, sor drives af "lmailulaitos" i henhold til flmiwlulaki (595/64).

ISLAND

Direktoratet for civil luftfart.

LIECHTENSTEIN

NORGE

Enheder, der driver lufthavnsfaciliteter i henhold til Lov om lufifart (LOV 1960-12-16 1).

SVERIGE

Lufthavne, der ejes og drives af det offentlige i henhold til Lag (1957:297) om lufifart.

Privatejede og -drevne lufthavne, hvis drift er tiladt efter nmvnte lov, hvis tilladelsen svarer til
artikel 2, stk. 3, i direktivet.

SCHWEIZ

Alroport de Bdle-Mulhouse oprettet ifolge fransk-schweizisk konvention af 4. juli 1949, for sA vidt
angir anlmgsarbejder pA og drift af nmvnte lufthavn i Blotzheim.

Lufthavne, der drives pi grundlag af en tilladelse udstedt i henhold til artikel 37 i Bundesgesetz vom
21. Dezember 1948 aber die Luffahrt.
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TILLEG 12

ORDREGIVERE INDEN FOR OMRADET SOHAVNE ELLER HAVNE VED
INDRE VANDVEJE ELLER ANDRE TERMINALFACILITETER

OSTRIG

Havne ved indre vandveje, der helt eller delvis ejes af Linder og/eller kommuner.

FINLAND

Havne, der ejes eller drives af kommunale myndigheder i henhold til Labi kunnallisista satamajdr-
jestyksistaja liikennemaksuista (955/76).

Saimaa-kanalen (Saimaan kanavan hoitokunta).

ISLAND

De statslige fyrttrns- og havnemyndigheder i henhold til hafnalog nr. 69 drid 1984.

Reykjaviks havn.

LIECHTENSTEIN

NORGE

Norges Statsbaner (NSB) (jembaneterminaler).

Enheder, der drives i henhold til Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

SVERIGE

Offentligt ejede og/eller drevne havne- og terminalfaciliteter ifolge Lag (1988.'293) om inrittande,
ulvidgning och avlysning av allmanfarled och allman hamn, Forordning (1983.744) om trafiken pd
GOta kanal og Kungbrelse (1970:664) om trafik pd Sodertalje kanal og Kungorelse (1979.665) om
trafik pd Trollhtte kanal.

SCHWEIZ

Rheinhafen beider Basel: for Kanton Basel-Stadt i henhold til Gesetz vom 13. november 1919
betreffend Verwaltng der baselsttdtischen Rheinhafenanlagen, for Kanton Basel-Land i henhold til
Gesetz vom 26. okober 1936 tiber die Errichtung von Hafen-, Geleise- und Strassenanlagen auf dem
"Stemenfeld', Birsfelden, und in der "Au', Muttenz.
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TILLiEG 13

ORDREGIVERE INDEN FOR TELEKOMMUNIKATION

OSTRIG

Osterreichische Post- und Telegraphenverwaltwg (PTV).

FINLAND

Enheder, der drives pi grundlag af eneret i henhold til artikel 4 i Teletoirnintalald (183/87) af
16juli 1990.

ISLAND

Post- og telekommunikationsvmsenet i henhold til l6g umffarsk'pti nr. 73 drib 1984 og log um stjrni
og starfsemi p6st- og sftnaml nr. 36 driO 1977.

LIECHTENSTEIN

Liecluensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (P7T).

NORGE

Enheder, der drives i henhold til Telegrafloven (LOV 1899-04-29).

SVERIGE

Private enheder, der drives i medfor af tilladelsen, som svarer til kriterierne i artikel 2, stk. 3, i
direktivet.

SCHWEIZ

Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).
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BILAG XVII

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Liste som onhandlet i artikel 65, stk. 2

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmilesskabets retsorden, som f.eks.:

prmambler,
hvem EF-retsakterne er rettet til,
EF's omrAder og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder
eller borgere har i forhold til hinanden, og
informations- og notifikationsprocedurer,

gwtder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

OMHANDLEDE RETSAKTER:

1. 387 L 0054: RAdets direktiv 87/54/EOF af 16. december 1986 om retlig beskyttelse af
halvlederprodukters topografi (EFT L 24 af 27.1.1987, s. 36)

Direktivets bestemmelser gwider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 1, litra c), erstattes henvisningen til Traktatens artikel 223, stk. 1, litra b),
med en henvisning til E0S-aftalens artikel 123.

b) Artikel 3, stk. 6-8, finder ikke anvendelse.

c) Artikel 5, stk. 5, erstattes med folgende:

Eneretten til at tillade eller forbyde de i stk. 1, litra b), anforte handlinger omfatter ikke
handlinger, der udfores, efter at topografien eller halvlederproduktet er blevet markedsfort
inden for en kontraherende parts omride af den person, som har ret til at tillade s.dan
markedsforing, eller med denne persons samtykke.

2. 390 D 0510: Ridets forste beslutning 90/510/EOF af 9. oktober 1990 om udvidelse af den retlige
beskyttelse af halvlederprodukters topografi til at omfatte personer fra visse lande og territorier
(EFT L 285 af 17.10.1990, s. 29)

Beslutningens bestemmelser gtlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilaget udgir henvisningen til Ostrig og Sverige.
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b) Herudover gw1der folgende:

Dersom et i bilaget anfort land eller territorium ikke giver den i beslutningen forudsete
beskyttelse til personer fra en kontraherende part, skal de kontraherende parter bestrabe sig pA
at sikre, at det p/gmldende land eller territorium yder en sAdan beskyttelse til vedkommende
kontraherende part senest et Ar efter denne aftales ikrafttrtden.

3. a) 390 D 0511: Rldets anden beslutning 90/51 1/EOF af 9. oktober 1990 om udvidelse af den
retlige beskyttelse af halvlederprodukters topografi til at omfatte personer fra visse lande og
territorier (EFT L 285 af 17.10.1990, s. 31)

b) 390 D 0541: Kommissionens beslutning 90/541/EOF at 26. oktober 1990 i overens-
stemnelse med Ridets beslutning 90/511 [EOF om fasts-ttelse af de lande, hvis selskaber
eller andre juridiske personer den retlige beskyttelse af halvlederprodukters topografi
udvides til at omfatte (EFT L 307 af 7.11.1990, s. 21)

Ud over disse to beslutninger finder folgende besternmelse anvendelse:

EFTA-stateme forpligter sig til i forbindelse med aftalen at vedtage Ridets beslutning 90/511 /EOF
saint de besluminger, som Kommissionen vedtager i overensstemmelse med nmvnte ridsbesluming,
hvis disses gyldighedsperiode forlmnges ud over den 31. december 1992. Senere andringer eller
udskiftninger i EF-regi skal tiltrades af EFTA-staterne, for aftalen traeder i kraft.

4. 389 L 0104: Ridets forste direktiv 89/1041E0F af 21. december 1988 om indbyrdes tilnmrmelse

af medlemsstaternes lovgivning om varemmrker (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1)

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 3, stk. 2, forsths ved "varemmrkelovgivning" den i en kontraherende part gnldende
varem-rkelovgivning.

b) I artikel 4, stk. 2, litra a), nr. i), stk. 2, litra b), og stk. 3, saint artikel 9 og 14 finder
bestemielserne vedrorende EF-varem-rket ikke anvendelse pi EFTA-staterne, medmindre
EF-varemxrket omfatter disse.

c) Artikel 7, stk. 1, erstattes med folgende:

"De til varemarket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af
mmrket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsfort inden
for en kontraherende parts omrade under dette m-rke."

5. 391 L 0250: RAdets direktiv 91/250/EOF af 14. maj 1991 om retlig besicyttelse af edb-progranmer

(EFT L 122 af 17.5.1991, s. 42)

Direktivets besternmelser skal med henblik pA denne aftale Imses med folgende tilpasninger:

Artikel 4, litra c), erstattes med folgende:

"enhver form for offentlig spredning, herunder udlejning, af det originale edb-program eller
kopier deraf. Forste gang en kopi af et edb-program salges inden for en kontraherende parts
omrAde af rettighedshaveren eller med dennes tilladelse, er rettighedshaverens ret til at sprede
den pAgwldende kopi inden for de kontraherende parters onmride udtomt, med undtagelse af
retten til at udove kontrol med yderligere udlejning af edb-programmet eller en kopi deraf."
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BILAG XVIII

SUNDHED OG SIKKERHED PA ARBEJDSPLADSEN,

ARBEJDSRET OG LIGEBEHANDLING

AF MAEND OG KVINDER

Liste som omhandlet i artikel 67-70

INDLEDNING

NAr de i dette bilag nmvnte retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der er
specielle for Fallesskabets retsorden, som f.eks.:

prtambler,
hvem EF-retsakterne er rettet til,
EF's omrlder og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder
eller borgere har i forhold til hinanden, og
informations- og notifikationsprocedurer,

gaelder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

OMHANDLEDE RETSAKTER

Sikkerhed og sundhed pi arbejdspladsen

1. 377 L 0576: RAdets direktiv 77/576/E0F af 25. juli 1977 om indbyrdes tilnwrmelse af
medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrorende sikkerheds-
skiltning pA arbejdspladsen (EFT nr. L 229 af 7.9.1977, s. 19), som mndret ved:

- 379 L 0640: RAdets direktiv 79/640/E0F af 21. juni 1979 (EFT nr. L 183 af 19.7.1979,
S. iI).

- 1 79 H: Ak-t vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrzdelse af De Europmiske Fllesskaber (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 108).

- 1 85 1: Akt vedrorende tiltraedelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrtdelse af De Europmiske Fmllesskaber (EFT nr. L
302 af 15.11.1985, s. 208 og 209).
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Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I bilag II tilfojes folgende punkter:

"Liite II - II. vibauki - Vedlegg II - Bilaga H

Erityinen turvamerkinti - S~rst6k 6ryggisskilti -
Spesiell sikkerhetsskiltning - Sirskilda
Sikerhetsskyltar

1. Kieltomerkit - Bannskilti - Forbudsskilt - F6rbudsskyltar

a) Tupakointi kielletty
Reykingar bannabar
Royking forbudt
R6kning fl6rbjuden

b) Tupakointi ja avotulen teko kielletty
Reykingar og opinn eldur bannabur
lid, Apen va'me og royking forbudt
F6rbud mat r6kning och 6ppen eld

c) Jalankulku kielletty
Umferb gangandi vegfarenda b6nnub
Forbudt for giende
F6rbjuden ing~ng

d) Vedell sammuttaminen kielletty
Bannab a sl6kkva me6 vatni
Vann er forbudt som slokkingsmiddel
F6rbud mot slickning mead vatten

e) Juomakelvotonta vettS
Ekki drykkjarhaeft
Ikke drikkevann
Ej dricksvatten

2. Varoitusmerkit - Vibv6runarskilti - Fareskilt -
Varningsskyltar

a) SyttyvAS ainetta
Eldfim efni
Forsiktig, brannfare
Brandfarliga Amnen

b) RijihtivAA ainetta
Sprengifim efni
Forsiktig, eksplosjonsfare
Explosiva Amnen

Vol. 1796, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

c) Myrkyllistj ainetta
Eiturefni
Forsiktig, fare for forgiftning
Giftiga Amnen

d) Sy6vyttAvAA ainetta
tandi efni

Forsiktig, fare for korrosjon eller etsing
Frltande Imnen

e) Radioaktiivista ainetta
J6nandi geislun
Forsiktig, ioniserende striling
Radioaktiva Amnen

f) Riippuva taakka
Krani ab vinnu
Forsiktig, kran i arbeid
Hdngande last

g) Liikkuvia ajoneuvoja
Flutningataki
Forsiktig, truckkjoring
Arbetsfordon i r6relse

h) Vaarallinen jdnnite
Hmttuleg rafspenna
Forsiktig, farlig spenning
Farlig spdnning

i) Yleinen varoitusmerkki
Hxtta
Alminnelig advarsel, forsiktig, fare
Varning

j) Lasersiteily!
Leysigeislar
Forsiktig, laserstr~iing
LaserstrEIning

3. Kiskymerkit - 1oskilti - Plbudsskilt - Plbudsskyltar

a) Silmiensuojaimien kaytt6pakko
Noti augnhlffar
Plbudt med oyevern
Skyddsglas6gon
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b) Suojakypirln kgyu6pakko
Notib 6ryggishj~lma
PAbudt med vemehjelm
Skyddshjilm

c) Kuulonsuojainten kiytt6pakko
Notib heyrnarhiffar
P~budt med horselvern
H6rselskydd

d) Hengityksensuojainten kgytt6pakko
Notib 6ndunargrfmur
Phbudt med Andedrettsvern
Andningskkydd

e) Suojajalkineiden kiytt6pakko
Noti? 6ryggissk6
PAbudt med vernesko
Skyddsskor

f) Suojak5sineiden kdytt6pakko
Noti? hi ffi6arhanska
PAbudt med vernehansker
Skyddshandskar

4. HdtAtilanteisiin tarkoitetut merkit - Ney?5arskilti -
Redningsskilt - Riddningsskyltar

a) Ensiapu
SkyndihjAlp
Forstehjelp
F6rsta hjIlpen

c) tai
eba
eller
eller

d) Poistumistie
Leib ab ney/ardtgangi
Retninsangivelse til nodutgang
N6dutglng i denna riktning

e) Poistumistie (asetetaan ulosk§ynnin ylipuolielle)
Neybardtgangur (setjist yfir neybardtganginn)
Nodutgang (plasseres over utgangen)
N6dutg~ng (placeras ovanf-6r utgAngen)."
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2. 378 L 0610: Rldets direlctiv 78/6101E0F af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnzrmelse af
medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om sundhedsbeskyttelse
af arbejdstagere, der er udsat for p~virkning fra vinylchloridmonomer (EFT nr. L 197 af
22.7.1978, s. 12).

3. 380 L 1107: Rldets direktiv 80/1107/EOF af 27. november 1980 om beskyttelse af
arbejdstagere mod farerne ved at vwre udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under
arbejdet (EFT nr. L 327 af 3.12.1980, s. 8), som mndret ved:

- 1 85 1: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse af De Europtiske Fellesskaber (EFT hr. L
302 af 15.11.1985, s. 209).

- 388 L 0642: RAdets direktiv 88/6421EOF af 16. december 1988 (EFT nr. L 356 af
24.12.1988, s. 74).

4. 382 L 0605: R~dets direktiv 82/605/E0F af 28. juli 1982 orn beskyttelse af arbejdstagere mod
farerne ved under arbejdet at vwre udsat for metallisk bly og dettes ionforbindelser (forste swr-
direktiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/E0F)(EFT nr. L 247 af 23.8.1982, s. 12).

5. 383 L 0477: RAdets direktiv 83/477/E0F af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejds-
tagere mod farerne ved under arbejdet at vwre udsat for asbest (andet swrdirektiv i henhold til
artikel 8 i direktiv 80/1107/E0F)(EFT nr. L 263 af 24.9.1983, s. 25), sor wndret ved:

- 391 L 0382: RAdets direktiv 91/382/E0F af 25. juni 1991 (EFT hr. L 206 af 29.7.1991,
s. 16).

6. 386 L 0188: RAdets direktiv 86/188/EOF af 12. maj 1986 om beskyttelse af arbejdstagere mod
risici ved at vxre udsat for stoj under arbejdet (EFT nr. L 137 af 24.5.1986, s. 28).

7. 388 L 0364: Rldets direktiv 88/3641E0F af 9. juni 1988 om beskyttelse af arbejdstagere ved
forbud mod bestemte agenser og/eller arbejdsaktiviteter (fjerde saerdirektiv i henhold til artikel
8 i direktiv 80/1107[E"F)(EFT rr. L 179 af 9.7.1988, s. 44).

8. 389 L 0391: RAdets direktiv 89/391/E0F af 12. juni 1989 om ivarksattelse af foranstaltninger
til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT or. L 183 af
29.6.1989, s. 1), berigtiget ved EFT or. L 275 af 5.10.1990, s. 42.

9. 389 L 0654: RAdets direktiv 89/654/E0F af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (forste smrdirektiv i henhold til artikel
16, stk. 1, i direktiv 89/391/E0F)(EFT nr. L 393 af 30.12.1989, s. I).

10. 389 L 0655: RAdets direktiv 89/6551EOF af 30. november 1989 orn minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet
(andet smrdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOF)(EFT nr. L 393 af
30.12.1989, s. 13).

11. 389 L 0656: Rldets direktiv 89/656/EOF af 30. november 1989 orn minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige vxrnemidler under
arbejdet (tredje srdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/E0F)(EFT hr. L
393 af 30.12.1989, s. 18).

Vol 1796, 1-31121



298 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

12. 390 L 0269: RAdets direktiv 90/269/EOF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel hinditering af byrder, som kan medfore risiko
for isar ryg- og lmndeskader hos arbejdstagerne (fjerde smrdirektiv i henhold til artikel 16, stk.
1, i direktiv 89/391/E0F)(EFT nr. L 156 af 21.6.1990, s. 9).

13. 390 L 0270: Ridets direktiv 90/2701EOF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skmrmterminaler (femte swrdirektiv i
henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 87/391/EOF)(EFT or. L 156 af 21.6.1990, s. 14).

14. 390 L 0394: Ridets direktiv 90/394/E0F af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne
mod risici for under arbejdet at vare udsat for kraeftfremkaldende stoffer (sjette swrdirektiv i
henhold til artikel 16, stk. 1, i diretiv 89/391/EOF)(EFT hr. L 196 af 26.7.1990, s. 1).

15 390 L 679: RAdets direktiv 90/679JEOF af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne
mod farerne ved at viere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende sardirektiv i
henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391[EOF)(EFT or. L 374 af 31.12.1990, s. 1).

16. 391 L 0383: RAdets direktiv 91/383/EOF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne
til forbedring af sikkerheden og sundheden pA arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et
tidsbegrmnset ansaettelsesforhold eller et vikaransmttelsesforhold (EFT hr. L 206 af 29.7.1991,
s. 19)

Ligebehandling af mmend og kvinder

17. 375 L 0117: Rldets direktiv 75/1171EOF af 10. februar 1975 om indbyrdes tilnzrmelse af
medlemsstaternes lovgivninger oa gennemforelse af princippet om lige Ion til mmnd og kvinder
(EFT nr. L 45 af 19.2.1975, s. 19).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel I erstattes "Traktatens artikel 119" med "EOS-aftalens artikel 69".

18. 376 L 0207: RAdets direktiv 76/2071EOF af 9. februar 1976 om gennernforelse af princippet
om ligebehandling af mxnd og kvinder for sA vidt ang.r adgang til beskmftigelse, erhvervsud-
dannelse, forfremmelse saint arbejdsvilk r (EFT or. L 39 af 14.2.1976, s. 40).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Schweiz og Liechtenstein ivxrksztter de for disse lande nodvendige foranstaltninger med
henblik pA fra den 1. januar 1995 at efterleve bestemmelserne i direktivet.

19. 379 L 0007: RAdets direktiv 79/71EOF af 19 december 1978 om gradvis gennemforelse af
princippet om ligebehandling af mznd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT hr. L 6
af 10.1.1979, s. 24).

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Ostrig ivmrksztter de for dette land nodvendige foranstaltninger med henblik pA fra den 1.
januar 1994 at efterleve bestemmelserne i direktivet.
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20. 386 L 0378: Rldets direktiv 86/3781EOF af 24. juli 1986 om gennemforelse af princippet om
ligebehandling af mnd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger
(EFT nr. L 225 af 12.8.1986, s. 40).

21. 386 L 0613: RAdets direktiv 86/613/E0F af 11. december 1986 om anvendelse af princippet
om ligebehandling af mznd og kvinder i selvstzndige erhverv, herunder i landbrugserhverv,
saint om beskyttelse af kvinder i selvstzndige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel
(EFT nr. L 359 af 19.12.1986, s. 56).

Direk'tivets bestemmelser gmider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Ostrig ivarkstter de for dette land ndvendige foranstaltninger meed henblik pi fra den 1.
januar 1994 at efterleve bestemnelserne i direktivet.

Arbejdsret

22. 375 L 0129: RAdets direktiv 75/129fE0F af 17. februar 1975 om tilnwrmelse af medlemsstater-
nes Iovgivninger vedrorende kollektive afskedigelser (EFT nr. L 48 af 22.2.1975, s. 29).

23. 377 L 0187: Radets direktiv 77/1871E0F af 14. februar 1977 om tilnaermelse af medlemsstater-
nes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overforsel af
virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter (EFT nr. L 61 af 5.3.1977, s. 26).

Direktivets bestemmelser gadder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 1, stk. 2, erstattes "inden for det omrlde, hvor Traktaten finder anvendelse" med
"inden for det omrAde, hvor E0S-aftalen finder anvendelse".

24. 380 L 0987: RAdets direktiv 80/987fEOF af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnrrmelse af
medlemsstaternes Iovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfzlde af arbejdsgiverens
insolvens (EFT nr. L 283 af 28.10.1980, s. 23), sor amndret ved:

- 387 L 0164: Rhdets direktiv 87/164/E0F af 2. marts 1987 (EFT nr. L 66 af 11.3.1987, s.
11).

Direktivets bestemmeiser gwIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilagets afdeling I tilfojes folgende:

"F. OSTRIG

1. Medlemner af ledelsen for en juridisk person, som efter loven er ansvarlige
for at repraesentere denne juridiske person.

2. Medlemmer, der har ret til at udove en afgmrende indflydelse i en forenings-
sammenslutning, ogsA selvom denne indflydelse er baseret pA fiduciarisk
disposition.

G. LIECHTENSTEIN

Selskabsdeltagere eller aktionarer, der er berettiget til at udove afgorende
indflydelse i et interessentskab eller et selskab.
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H. ISLAND

1. Medlernmerne af bestyrelsen i et konkursramt selskab efter det tidspunkt, hvor
selskabets finansielle situation i vaesentlig grad forvxrredes.

2. Personer, sorn ejede 5% eller mere af kapitalen i et konkursramt selskab med
begrznset ansvar.

3. Direktoren for et konkursramt selskab eller andre, som i kraft af deres arbejde
i selskabet har haft et shdant kendskab til seiskabets finanser, at det ikke kunne
skjules for dern, at der var risiko for konkurs pi det tidspunkt, hvor ln-
ningerne blev indtjent.

4. Egtefmllen til en person, der ornfattes af punkt 1-3, saint den p~gaidendes
nwrmeste familiemedlemmer og disses wgtefmller.

1. SVERIGE

En ansat eller de efterladte til en ansat, som selv eller sammen med sin nwrmeste
familie, ejede en vzsentlig del af arbejdsgiverens virksomhed eller bedrift, og som
havde en betydelig indflydelse pA virksomhedens aktiviteter. Dette gwider ogsi, nAr
arbejdsgiveren er en juridisk person uden en virksomhed eller en bedrift."

b) I bilagets afdeling 11 tilfojes folgende punkter:

"E. LIECHTENSTEIN

Forsikrede personer, der modtager ydelser fra alderdomsforsikringen.

F. SCHWEIZ

Forsikrede personer, der modtager ydelser fra alderdomsforsikringen."
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BILAG XIX

FORBRUGERBESKYTTELSE

Liste som omhandlet i artikel 72

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmilesskabets retsorden, som f.eks.:

prwambler,
hvem EF-retsakterne er retter til,
EF's omrftder og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder
eller borgere har i forhold til hinanden, og
informations- og notifikationsprocedurer,

gxlder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I dette bilag og uanset bestemmelserne i protokol I omfatter udtrykket "medlemsstat(er)" i de
omhandlede retsakter ud over dets betydning i de pAg Idende EF-retsakter tillige Finland, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 379 L 0581: RAdets direktiv 79/581/EOF af 19. juni 1979 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse
med angivelse af priser pi levnedsmidler (EFT nr. L 158 af 26.6.1979, s. 19), som -ndret ved:

- 388 L 0315: RAdets direktiv 88/315/EOF af 7. juni 1988 (EFT nr. L 142 af 9.6.1988, s. 23).

2. 384 L 0450: RAdets direktiv 84/450/EOF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (EFT hr. L 250
af 19.9.1984, s. 17).

3. 385 L 0577: RAdets direktiv 85/577/EOF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i
forbindelse med aftaler indglet uden for fast forretningssted (EFT nr. L 372 af 31.12.1985, s. 31).

4. 387 L 0102: RAdets direktiv 87/102/EOF af 22. december 1986 om indbyrdes tilna-rmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (EF nr. L 42 af
12.2.1987, s. 48), som wndret ved:

- 390 L 0088: RAdets direktiv 90/88/EOF af 22. februar 1990 (EFT nr. L 61 af 10.3.1990,
s. 14).
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Direk-tivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel la, stk. 3, litra a), og stk. 5, litra a), erstattes datoen 1. marts 1990 med datoen 1. marts
1992.

5. 387 L 0357: Ridets direktiv 87/357/E0F af 25. juni 1987 om indbyrdes tilnmrmelse af
medlemsstaternes lovgivning om producter, der pA grund af deres ydre fremtrwden kan forveksles
med andre produkter og herigennem vmre til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed (EFT
nr. L 192 af 11.7.1987, s. 49).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

I artikel 4, stk. 2, erstattes henvisningen til afgorelse nr. 84/1331EOF med en henvisning til
afgorelse nr. 89/45/EOF.

6. 388 L 0314: RAdets direktiv 88/314/EOF af 7. juni 1988 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse
med angivelse af priser pA ikke-levnedsmidler (EFT nr. L 142 af 9.6.1988, s. 19).

7. 390 L 0314: Ridets direktiv 90/314/E0FF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier
og pakketure (EFT nr. L 158 af 23.6.1990, s. 59).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

8. 388 X 0590: Kommissionens henstilling 88/590/EOF af 17. november 1988 om betalingssystemer,
herunder navnlig om forholdet mellem kortindehaver og kortudsteder (EFT nr. L 317 af
24.11.1988, s. 55).

9. 388 Y 0611(01): RAdets resolution 88/C 153/01 af 7. juni 1988 om forbrugerbeskyttelse i
forbindelse med angivelse af priser pA levnedsmidler og ikke-levnedsmidler (EFT hr. C 153 af
11.6.1988, s. 1).
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BILAG XX

Liste som omhandlet i artikel 74

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Fmllesskabets retsorden, som f.eks.:

prmambler,
hvem EF-retsakterne er rettet til,
EF's omrAder og sprog,
rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder
eller borgere har i forhold til hinanden, og
informations- og notifikationsprocedurer,

gmider protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I dette bilag og uanset bestemmelserne i protokol 1 omfatter udtrykket "medlemsstat(er)" i de
omhandlede retsakter ud over dets betydning i de pAgmidende EF-retsakter tillige Finland, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig.

OMHANDLEDE RETSAKTER:

I. GENERELT

1. 385 L 0337: RAdets direktiv 85/337/EOF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og
private projekters indvirkning pA miljoet (EFT ar. L 175 af 5.7.85, s. 40).

2. 390 L 0313: RAdets direktiv 90/313/E0F af 7. juni 1990 om fri adgang til miljooplysninger
(EFT nr. L 158 af 23.6.90, s. 56).

II. VAND

3. 375 L 0440: RAdets direktiv 75/440/EOF af 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overfladevand,
som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne (EF nr. L 194 af 25.7.75,
s. 26), som mndret ved:

- 379 L 0869: RAdets direktiv 79/8691EOF af 9. oktober 1979 (EFT nr. L 271 af 29.10.79,
s.44).

4. 376 L 0464: RAdets direkiv 76/464/EOF af 4. maj 1976 om forurening, der er forArsaget af
udledning af visse farlige stoffer i Fmllesskabets vandmiljo (EFT nr. L 129 af 18.5.76, s. 23).
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Direktivets bestemnelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island tr-ffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995.

5. 379 L 0869: RAdets direktiv 79/869/EOF af 9. oktober 1979 om mhlemetoder og hyppighed
for proveudtagning og analyse af overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand
i medlemsstaterne (EFT hr. L 271 af 29.10.79, s. 44), som xndret ved:

- 381 L 0855: Ridets direktiv 81/855/EOF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.81,
s. 16)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrledelsesvilk~rene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrtelse (EFT nr. L 302 af 15.11.85, s. 219).

6. 380 L 0068: RAdets direktiv 80/68/EOF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet
mod forurening forArsaget af visse farlige stoffer (EFT nr. L 20 af 26.1.80, s. 43).

Direktivets bestemnelser gmider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 14 finder ikke anvendelse.

7. 380 L 0778: Ridets direktiv 80/778/EOF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand (EFT
nr. L 229 af 30.8.80, s. 11), som xndret ved:

- 381 L 0858: RAdets direktiv 81/8581EOF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.81,
s. 19)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT hr. L 302 af 15.11.85, s. 219 og 397).

Direktivets bestemnelser g.,lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 20 finder ikke anvendelse.

8. 382 L 0176: Ridets direktiv 82/176/EOF af 22. marts 1982 om grmnsevwrdier og kvalitets-
mAlswminger for udledninger af kviksolv fra elektrolyse af akaliske Idorider (EFT nr. L 81
af 27.3.82, s. 29).

Direktivets besternmelser gmider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island treffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995.

9. 383 L 0513: RAdets direktiv 83/513/EOF af 26. september 1983 om grtnsevlerdier og

kvalitetsmAlsaitninger for udledninger af cadmium (EFT nr. L 291 af 24.10.81, s. 1).

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island trzffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995.
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10. 384 L 0156: Rtdets direktiv 84/156/E0F af 8. marts 1984 om grmnsevz'rdier og kvalitets-
mAsxtninger for udledninger af kviksolv fra andre sektorer end elektrolyse af alkalichlorider
(EFT nr. L 74 af 17.3.84, s. 49).

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island traffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995.

11. 384 L 0491: Ridets direktiv 84/4911E0F af 9. oktober 1984 om grmnsevwrdier og
kvalitetsmAlsmtninger for udledninger af hexachlorcyklohexan (EFT nr. L 274 af 17.10.84,
s. 11).

Direktivets bestemnmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island trmffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995.

12. 386 L 0280: R~dets direlctiv 86/280/EOF af 12. juni 1986 om grmnsevxrdier og kvalitets-
mAIswtninger for udledninger af visse farlige stoffer, der er opfort pA liste I i bilaget til direktiv
76/464/EOF (EFT nr. L 181 af 4.7.86, s. 16), sor wndret ved:

- 388 L 0347: RAdets direktiv 88/3471EOF af 16. juni 1988 om wndring af bilag 11 til direktiv
86/280/EOF (EFT nr. L 158 af 25.6.88, s. 35).

- 390 L 0415: RAdets direlctiv 90/4151EOF af 27. juli 1990 om zndring af bilag H til direktiv

86/280/EOF (EFT nr. L 219 af 14.8.90, s. 49).

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island trzffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direkltiv senest den
1. januar 1995.

13. 391 L 0271: RAdets direktiv 91/271/EOF a! 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EF
nr. L 135 af 30.5.91, s. 40).

Direktivets bestemrnmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island traeffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995.

IIM. LUFr

14. 380 L 0779: RAdets direktiv 80/779/EOF af 15. juli 1980 om grmnsevzrdier for luftkvaliteten
med hensyn til svovldioxid og sv-vestov (EFT ar. L 229 af 30.8.80, s. 30), sor wndret ved:

- 381 L 0857: RAdets direktiv 81/857/E0F af 19. oktober 1981 (EF hr. L 319 af 7.11.81,
s. 18)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EF nr. L 302 af 15.11.85, s. 219).
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- 389 L 0427: RAdets direktiv 89/427/EOF af 21. juni 1989 (EFT nr. L 201 af 14.7.89,
s. 53).

Direktivets bestenmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island trmffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomne dette direktiv senest den
1. januar 1995.

15. 382 L 0884: RAdets direktiv 82/884/EOF af 3. december 1982 om grwnsevmrdi for bly i luften
(EFT nr. L 378 af 31.12.82, s. 15).

Direktivets bestemnelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island trwffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995.

16. 384 L 0360: RAdets direktiv 84/360/E0F af 28. juni 1984 om bekzmpelse af luftforurening
fra industrianlzg (EFT nr. L 188 af 16.7.84, s. 20).

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island trwffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkornne dette direktiv senest den
1. januar 1995.

17. 385 L 0203: RAdets direktiv 85/203[E0F af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for sA vidt
angAr nitrogendioxid (EFT nr. L 87 af 27.3.85, s. 1), som ,ndret ved:

- 385 L 0580: RAdets direktiv 85/580/EOF af 20. december 1985 (EFT nr. L 372 af

31.12.85, s. 36).

Direktivets bestemmelser glder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island trwffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkornme dette direktiv senest den
1. januar 1995.

18. 387 L 0217: RAdets direktiv 87/217/EOF af 19. marts 1987 om forebyggelse af miljoforurening
med asbest (EFT nr. L 85 af 28.3.87, s. 40).

Direktivets bestemnelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I stedet for "Traktaten" i artikel 9 erstattes med "EOS-aftalen".

b) Island trmffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995.

19. 388 L 0609: RAdets direlctiv 88/609/EOF af 24. november 1988 om begrwnsning af visse
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlxg (EFT nr. L 336 af 7.12.88, s. 1).
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Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 3, stk. 5, erstattes af folgende:

"5.a) SAfremt en kontraherende part som folge af en betydelig og uventet mndring i
energieftersporgslen eller adgangen til visse former for brmndsel eller visse
kraftva~rker har alvorlige tekniske vanskeligheder med at overholde ovennMvnte
emissionslofter, kan den pAgeldende part anmode om, at emissionslofterne og
tidspunkterne i bilag I og II wndres. SAdanne Eendringer foretages i henhold til
proceduren i litra b).

b) Den kontraherende part underretter straks de ovrige kontraherende parter
igennem Det Blandede E0S-Udvalg om sAdanne wndringer, og angiver grunden
til sin beslutning. SAfremt en kontraherende part annoder derom, afholdes der
samr.d i Det Blandede E0S-Udvalg med henblik pA at afgore, hvorvidt s.danne
foranstaltninger er hensigtsmmssige. Dette sker i henhold til bestemmelserne i
aftalens syvende del."

b) Folgende tilfojes i tabellen for emissionslofter og m&lvmrdier for reduktioner i bilag I:

"0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Finland 171 102 68 51 -40 -60 -70 -40 -60 -70
Schweiz 28 14 14 14 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Sverige 112 67 45 34 -40 -60 -70 -40 -60 -70
Ostrig 90 54 36 27 -40 -60 -70 -40 -60 -70"

c) Folgende tilfojes i tabellen for emissionslofter og mAlvmrdier for reduktioner i bilag II:

"0 1 2 3 4 5 6

Finland 81 65 48 -20 -40 -20 -40
Schweiz 9 8 5 -10 -40 -10 -40
Sverige 31 25 19 -20 -40 -20 -40
Ostrig 19 15 11 -20 -40 -20 -40".

d) Ved aftalens ikrafttrardelse har Island, Liechtenstein og Norge ingen store fyringsanleg
som defineret i artikel I. Disse stater efterkommer direktivet, nAr og hvis de fAr sAdanne
anlmg.

20. 389 L 0369: RAdets direktiv 89/369/EOF af 8. juni 1989 om forebyggelse af luftforurening fra
nye kommunale affaldsforbrmndingsanlmg (EFT nr. L 163 af 14.6.89, s. 32).

Direktivets bestemnelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Island tr-ffer de nodvendige foranstalminger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995.

21. 389 L 0429: RAdets direktiv 89/429/EOF af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening
fra besthende kommunale affaldsforbraendingsanlmg (EFT nr. L 203 af 15.7.89, s. 50).
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IV. KEMIKALIER, INDUSTRIELLE RISICI OG BIOTEKNOLOGI

22. 376 L 0404: Ridets direktiv 76/4031E0F af 6. april 1976 om bortskaffelse af polych-
lordiphenyler og polychlortriphenyler (EFT nr. L 108 af 26.4.76, s. 41).

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

EFTA-staterne trwffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomnne dette direktiv senest
den 1. januar 1995, med forbehold af en revision inden denne dato.

23. 382 L 0501: RAdets direktiv 82/5011EOF af 24. juni 1982 om risikoen for storre uheld i
forbindelse med en rmkke industrielle aktiviteter (EFT nr. L 230 af 5.8.82, s. 1), som wndret
ved:

1 85 I: Akit vedrorende tiltrmdelsesvilk~rene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.85, s. 219).

387 L 0216: RAdets direktiv 87/216/EOF af 19. marts 1987 (EFT nr. L 85 af 28.3.87,
s. 36).

- 388 L 0610: Rdets direkiv 88/610/EOF af24. november 1988 (EFT nr. L 336 af7.12.88,
s. 14).

24. 390 L 0219: RAdets direk-tiv 90/2191EOF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af
genetisk modificerede mikroorganismer (EFT nr. L 117 af 8.5.90, s. 1).

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige og Ostrig trmffer de nodvendige foranstaltninger
for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1995.

25. 390 L 0220: RAdets direktiv 90/220/EOF af 23. april 1990 om udsatning i miljoet af genetisk
modificerede organismer (EFT nr. L 117 af 8.5.90, s. 15).

Direktivets bestenmnelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige og Ostrig trwffer de nodvendige foran-
staltninger for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1995.

b) Artikel 16 erstattes af folgende:

"1. Sffremt en kontraherende part har begrundet formodning om, at et produkt, som er
blevet behorigt anmeldt, og hvortil der er givet skriftlig godkendelse i henhold til
dette direktiv, udgor en risiko for menneskers sundhed eller miljoet, kan den
begrmnse eller forbyde anvendelse og/eller salg af det pAgwldende produkt pA sit
omrde. Den underretter straks de ovrige kontraherende parter om sidanne
foranstaltninger igennem Det Blandede EOS-Udvalg og angiver Arsagerne hertil.

2. Stfremt en kontraherende part anmoder derom, afholder Det Blandede EOS-Udvalg
samrid med henblik pA at fastsli, hvorvidt disse foranstaltninger er hensigtsmmssige.
Dette sker i henhold til bestemmelserne i aftalens syvende del."
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c) De kontraherende parter er enige om, at direktivet kun skal omfatte forhold, der kan
medfore risici for mennesker, planter, dyr og miljoet.

EFTA-staterne forbeholder sig derfor ret til at lade deres nationale lovgivning gzlde pA
dette omride i tilflsde, hvor der gzlder andre hensyn end menneskers sundhed og miljoet,
og hvor dette er foreneligt med nxrvarende aftale.

V. AFFALD

26. 375 L 0439: RAdets direktiv 75/439/EOF af 16. juni 1975 om bortskaffelse af olieaffald (EFT
nr. L 194 af 25.7.75, s. 23), som mndret ved:

- 387 L 0101: RAdets direktiv 87/101/EOF af 22. december 1986 (EFT nr. L 42 af 12.2.87,
s. 43).

27. 375 L 0442: Ridets direktiv 75/442/E0F af 15. juli 1975 om affald (EFT nr. L 194 af
25.7.75, s. 39), som mndret ved:

- 391 L 0156: RAdets direktiv 91/1561EOF af 18. marts 1991 (EFT nr. L 78 af 26.3.91,
s. 32).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Norge trmffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den
1. januar 1995, med forbehold af en revision inden denne dato.

28. 378 L 0176: RAdets direktiv 78/1761EOF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustri-
en (EFT nr. L 54 af 25.2.78, s. 19), som mndret ved:

382 L 0883: Rhdets direktiv 82/883/EOF af 3. december 1982 om metoder til overvigning
af og kontrol med miljoer, der berores af udledninger fra titandioxidindustrien (EFT nr.
L 378 af 31.12.82, s. 1)

383 L 0029: Rldets direktiv 83/29/EOF af24. januar 1983 (EFT nr. L 32 af 3.2.83, s. 28).

29. 378 L 0319: RAdets direltiv 78/319/EOF af 20. marts 1978 om giftigt og farligt affald (EFT
nr. L 84 af 31.3.78, s. 43), sor wndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrwdelse (EFT L 291 af 19.11.79, s. 111)

-1 85 I: Akt vedrsrende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.85, s. 219 og 397).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

EFTA-staterne trwffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest
den 1. januar 1995, med forbehold af en revision inden denne dato.
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30. 382 L 0883: Rdets direktiv 82/8831E0F af 3. december 1982 om metoder til overvAgning af
og kontrol med miljoer, der berores af udledninger fra titandioxidindustrien (EFT nr. L 378
af 31.12.82, s. 1), som andret ved:

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilk rene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraedelse (EFT nr. L 302 af 15.11.85, s. 219).

31. 384 L 0631: RAdets direktiv 84/631/EOF af 6. december 1984 om overvAgning at og kontrol
inden for Fxllesskabet med grmnseoverskridende overforsel af farligt affald (EFT nr. L 326
af 13.12.84, s. 31), sor andret ved:

- 385 L 0469: Kommnissionens direktiv 85/4691EOF af 22. juli 1985 (EFT nr. L 272 af
12.10.85, s. 1).

- 386 L 0121: RAdets direktiv 86/1211EOF af 8. april 1986 (EFT nr. L 100 af 16.4.86,

s. 20).

- 386 L 0279: RAdets direktiv 86/279[EOF at 12. juni 1986 (EFT nr. L 181 af 4.7.86, s. 13).

Direktivets bestemmnelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Folgende tilfojes i tabel 36 i bilag I:

"ISLENSKA: duft, duftkennt, fast, Ifmkennt, seigflj6tandi, Punnflj6tandi, v6kvi,
loftkennt

NORSK: pulverformet, stovformet, fast, pastaformet, viskost (tyktflytende),
slamformet, flytende, gassformet

SUOMEKSI: jauhemdinen, pblymdinen, kiinteA, tahnamltinen, siirappimiinen,
lietemdinen, nestemaiinen, kaasum~inen

SVENSKA: pulverformigt, stoft, fast, past6st, visk6st, slamformigt, flytande,
gasformigt".

b) Folgende nye forkortelser tilfojes i sidste punktum i sjette bestemmelse i bilag m: SF for
Finland, IS for Island, LI for Liechtenstein, NO for Norge, CH for Schweiz, SE for
Sverige og AU for Ostrig.

c) EFTA-staterne trzffer de nmdvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv
senest den 1. januar 1995, med forbehold at en revision inden denne dato.

32. 386 L 0278: RAdets direktiv 86/278/EOF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljoet, navnlig
jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlmg (EFT nr. L 181
af 4.7.86, s. 6).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING

De kontraherende parter tager indholdet af folgende retsakter til efterretning:

33. 375 X 0436: Ridets henstilling (75/436 Euratom,EKSF,EOF) af 3. marts 1975 om pwigning
af omkostninger og de offentlige myndigheders indgriben pA miljoomrAdet (EFT nr. L 194 af
25.7.75, s. 1).
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34. 379 X 0003: Ridets henstilling 79/3/EOF af 19. december 1978 rettet til medlemsstaterne om
metoder til vurdering af industriens omkostninger i forbindelse med forureningsbeki-mpelse
(EFT nr. L 5 af 9.1.79, s. 28).

35. 380 Y 0830 (01): RAdets resolution af 15. juli 1980 om grmnseoverskridende luftforurening,
som skyldes svovldioxid og svwvestov (EFT nr. C 222 af 30.8.80, s. 1).

36. 389 Y 1026 (01): RAdets resolution (89/C 273/01) af 16. oktober 1989 om retningslinjer for
forebyggelse af tekniske katastrofer og naturkatastrofer (EFT nr. C 273 af 26.10.89, s. 1).

37. 390 Y 0518 (01): Ridets resolution (90/C 122/02) af 7. maj 1990 om affaldspolitik (EFT nr.
C 122 af 18.5.90, s. 2).

38. SEK(89) 934 endelig udg.: Meddelelse fra Kommissionen af 18. september 1989 til Ridet og
Europa-Parlamentet - En EF-strategi for affaldsforvaltning
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BILAG XXI

STATISTIKKER

Liste som omhandlet i Artikel 76

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der
er specielle for Faellesskabets retsorden, som f.eks.:

- prwambler,
- hvem EF-retsakter er rettet til,
- EF's omrAder og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder

eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gaelder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

1. I dette bilag og uanset bestemmelserne i protokol I omfatter udtrykket "medlemsstat(er)" i de
omhandlede retsakter ud over dets betydning i de pAgmldende EF-retsakter tillige Finland, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig.

2. Henvisninger til "Systematisk opstilling af brancher inden for industri og anden fremstillings-
virksomhed i De Europwiske Faellesskaber (NICE)", og til "Systematisk fortegnelse over
okonomiske aktiviteter i De Europaiske Fmllesskaber (NACE)" er, hvor intet andet er oplyst,
at betragte som henvisninger til "Nomenklatur for okonomiske aktiviteter i De Europmiske Fac-
lesskaber (NACE REV 1)', som defineret i RAdets forordning (E0F) nr. 3037/90 af
9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Okonomiske Aktiviteter i De Europaiske
Fllesskaber, og som tilpasset denne aftale. De anforte kodenumre lmses som de tilsvarende
konverterede kodenumre i NACE REV 1.

3. Bestemmelser vedrorende fordeling af omkostninger i forbindelse med udforelse af undersogelser
og lignende er ikke relevante for denne aftale.

OMHANDLEDE RETSAKTER

INDUSTRISTATISTIK

1. 364 L 0475: Rhdets direktiv 64/475/EOF af 30. juli 1964 om gennemforelse af koordinerede
Arlige undersogelser af investeringerne inden for industrien (EFT nr. 131 af 13.8.1964,
s. 2193/64), som mndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltrazdelsesvilk.rene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltradelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 121, 159)
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- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrwdelsesvilk~rene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 112)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrardelsesvilkrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 231)

Direktivets bestemnelser gilder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Bilaget er ikke relevant.

b) De i dette direktiv kravede oplysninger inkluderes for Liechtensteins vedkommende i
oplysningerne for Schweiz.

c) Den i dette direktiv kraevede undersogelse foretages forste gang af de enkelte EFrA-stater
senest i 1995.

d) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Sverige indgiver de i dette direktiv
krmvede oplysninger opdelt ned til mindst det 3-cifrede, og om muligt det 4-cifrede
niveau i NACE REV 1.

e) For virksomheder, der er klassificeret i R~dets forordning (E0F) nr. 3037/90 af
9. oktober 1990 om den Statistiske Nomenklatur for Okonomiske Aktiviteter i De
Europmiske Fmllesskaber, indgiver Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig
under kodenummeret 27.10, og idet der tages behorigt hensyn til oplysningernes fortrolige
karakter, som beskrevet i RAdets forordning (Euratom,EOF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990
om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europwiske Fmllesskabers Sta-
tistiske Kontor, som tilpasset med henblik pA denne aftale, via de kompetente nationale
statistiske myndigheder de oplysninger, der svarer til dem, der forlanges i sporgeske-
ma 2.60 og 2.61 i bilaget til Kommissionens beslutning nr. 3302/81/EKSF af 18. novem-
ber 1981 om oplysninger fra virksomhederne inden for jern- og stAlindustrien om deres
investeringer (EFT nr. L 333 af 20.11.1981, s. 35).

2. 372 L 0211: RAdets direktiv 72/211/EOF af 30. maj 1972 om atboldelse af koordinerede
konjunkturstatistikker inden for industri og hAndvxrk (EFT hr. L 128 af 3.6.1972, s. 28), som
aindret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrazdelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltraedelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 112)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrardelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT or. L 302 af 15.11.1985, s. 231)

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 3, stk. 1, or. 5, slettes "herunder arbejdere".

b) Island og Liechtenstein er fritaget for at indsamnle de i dette direktiv kraevede oplysninger.

c) Schweiz indsamler de i dette direktiv krvede oplysninger senest fra og med 1997.
Oplysningerne indgives imidlertid k'vartalsvis allerede fra og med 1995.
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d) Finland indsamler de i dette direk-tiv krmvede oplysninger senest fra og med 1997.
MAnedlige oplysninger om produktions-index for industrien indgives imidlertid senest fra
og med 1995.

e) Norge, Sverige og 0strig indsamler de i dette direktiv krmvede oplysninger senest fra og
med 1995.

3. 372 L 0221: Rldets direktiv 72/2211EOF af 6. juni 1972 om gennemforelse af koordinerede
Arlige undersogelser af aktiviteter i industrien (EFTn r. L 133 af 10.6.1972, s. 57), som mndret
ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltradelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 112)

- 1 85 1: Akt vedrorende tiltracdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 231)

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 3 1mses henvisningen til "NACE" som "NACE, 1970-udgaven'.

b) De i dette direktiv krxvede oplysninger iniduderes for Liechtensteins vedkommende i
oplysningerne for Schweiz.

c) EFTA-staterne indsanmler de i dette direktiv krmvede oplysninger senest fra og med 1995.

d) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige og Schweiz indsamler og indgiver de i dette
direktivs artikel 2 og 5 krmvede oplysninger opdelt ned til mindst det 3-cifrede niveau i
NACE REV 1.

e) Schweiz og Liechtenstein er fritaget for at indgive oplysninger om den okonomiske
aktivitetsenhed og den lokale enhed for samtlige variable storrelser med undtagelse af
oplysninger om omsetning og beskmftigelse.

f) EFTA-staterne er fritaget for at indgive oplysninger om de variable storrelser med
kodenumrene 1.21, 1.21.1, 1.22 og 1.22.1 i bilaget.

4. 378 L 0166: Ridets direktiv 78/1661EOF af 13. februar 1978 om udfzrdigelse af koordinerede
konjunkturstatistikker inden for bygge- og anlzgssektoren (EFT nr. L 52 af 23.1.1978, s. 17),
som andret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltragdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrwdelse (EF nr. L 291 af 19.11.1979, s. 113)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltrardelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 231)

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. 2, lzses henvisningen til "NACEs del I" som "NACE del 1, 1970-
udgaven". I stk. 3 lmses henvisningen til "NACE" som "NACE REV 1".
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b) Oplysningerne i artikel 3, litra a), indgives mindst kvartalsvis.

c) I artikel 4, stk. 1, slettes "den foregAende mined eller".

d) Island og Liechtenstein er fritaget for at indgive de i dette direktiv krazvede oplysninger.

e) Finland, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig indsarnler de i dette direktiv krmvede
oplysninger senest fra og med 1995.

TRANSPORTSTATISTIK

5. 378 L 0546: RAdets direktiv 78/546fEOF af 12. juni 1978 om statistisk registrering af
vejgodstrafikken inden for rammerne af en regional statistik (EFT nr. L 168 af 26.6.1978, s.
29), som wndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrzdelsesvilk~rene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 112)

- 1 85 1: Alct vedrorende tiltradelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrardelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 163)

- 389 L 0462: RAdets direktiv 89/462fEOF af 18. juli 1989 (EFT nr. L 226 af 3.8.1989,
s. 8)

Direktivets bestemmelser gwlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) De i dette direktiv krmvede oplysninger inkluderes for Liechtensteins vedkommende i
oplysningerne for Schweiz.

b) I bilag H1 tilfojes efter oplysningerne vedrorende Det Forenede Kongerige:

"Ostrig
Burgenland
Kirnten
Nieder6sterreich
Ober6sterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finland
Suomi/Finland

Island
Island

Norge
Norge/Noreg
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Sverige
Sverige

Schweiz og Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera og Liechtenstein"

c) Bilag III affattes siledes:

"FORTEGNELSE OVER LANDE

Belgien
Danmark
Det Forenede Kongerige
Frankrig
GrzTkenland
Irland
Italien
Luxembourg
Nederlandene
Portugal
Spanien
Tyskland

Finland
Island
Norge
Schweiz og Liechtenstein
Sverige
Ostrig

Bulgarien
Jugoslavien
Polen
Rummnien
Sovjetunionen
Tjekkoslovakiet
Tyrkiet
Ungarn

Andre europziske lande
Lande i Nordafrika
Lande i Mellemosten og det nmre Osten
Andre lande"

d) I bilag IV, tabel B, C2 og C4, erstatttes "medlemsstater" af "EOS-stater".

e) I bilag IV, tabel CI, C2, C3, C5 og C6, erstattes "EUR" af "EOS".

f) I bilag IV, tabel C2, er 18 den sidste landekode under henholdsvis "Modtaget fra" og
"Afsendt til".
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g) Finland, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig indsamler de i dene direktiv
krmvede oplysninger senest fra og med 1995. Island indsamnler oplysningerne senest fra
og med 1998.

h) lndtil 1997 kan Schweiz indsende de i dette direktiv kr2evede kvartalsvise oplysninger om
national transport (herunder transport til og fra Liechtenstein) som en del af de Arlige
oplysninger.

i) Island indsamler mindst hvert tredje Ar de i dette direktiv krmvede oplysninger om national
transport.

6. 380 L 1119: RAdets direlctiv 80/1119/EOF af 17. november 1980 om statistisk registrering af
godstransporten ad indre vandveje, (EFT nr. L 339 af 15.12.1980, s. 30), som mndret ved:

1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltrmdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 163)

Direktivets bestemmelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag II tilfojes efter oplysningerne vedrorende Det Forenede Kongerige:

"Ostrig
Burgenland
Kdnten
Nieder6sterreich
Ober6sterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finland
Suomi/Finland

Island
Island

Norge
Norge/Noreg

Sverige
Sverige

Schweiz og Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera og Liechtenstein"
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b) Bilag III mndres som folger:

Folgende indsttes mellem overskriften "LISTE OVER LANDE O6 GRUPPER AF
LANDE" og skemaets del 1:

"A. EOS-stater"

Del II - VII affattes siledes:

"H. EFTA-stater

13. Ostrig
14. Finland
15. Island
16. Norge
17. Sverige
18. Schweiz og Liechtenstein

B. Lande uden for EOS

III. Europmiske lande uden for EOS
19. Sovjetunionen
20. Polen
21. Tjekkoslovakiet
22. Ungarn
23. Rummnien
24. Bulgarien
25. Jugoslavien
26. Tyrkiet
27. Andre europaeiske lande uden for EOS

IV. 28. Amerikas Forenede Stater

V. 29. Andre lande"

c) I bilag IV, skema I(A) og I(B), erstattes "Heraf E0F" af "Heraf EOS".

d) I bilag IV, skerna 7(A), 7(B), 8(A) og 8(B), bytter de to kolonner med overskrifterne
"Statshandelslande" og "Ovrige lande" plads; overskriften "0vrige lande" erstattes herefter
af overskriften "EFTA-lande"; overskriften "Statshandelslande" erstattes af overskriften
"Ovrige lande".

e) I bilag IV, skema 10(A) og 10(B), erstattes listen over lande under overskriften "Fartojets
nationalitet" af overskriften "liste over lande og grupper af lande" fra det andrede bi-
lag III. Overskriften "heraf EOF" erstattes af "heraf EOS".

f) EFTA-staterne foretager de i dette direktiv krzvede undersogelser senest fra og med 1995.
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7. 380 L 1177: RAdets direktiv 80/1 1771EOF af 4. december 1980 om statistisk registrering af
godstransporten med jernbane inden for rammerne af en regional statistik (EFT nr. L 350 af
23.12.1980, s. 23), som wndret ved:

1 85 1: Akt vedrorende tiltraedelsesvilklrene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltradelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 164)

Direktivets besteminelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 2, litra a), tilfojes:

OBB:
VR:
NSB:
SJ:
SBB/CFFJFFS:

BLS:

Osterreichische Bundesbahnen
Valtionrautatiet/Statsjirnvlgarna
Norges Statsbaner
Statens Jlrnvdgar
Schweizerische Bundesbahnen/
Chemins de fer federaux/
Ferrovie Federale Svizzere
Bern-L6tschberg-Simplon

b) I bilag 11 tilfojes efter oplysningerne vedrorende Det Forenende Kongerige:

"Ostrig
Osterreich

Finland
Suomi/Finland

Norge
Norge/Noreg

Sverige
Sverige

Schweiz
Schweiz/Suisse/Svizzera"

c) I bilag HI foretages folgende iendringer:

Folgende indsmtes mellem overskriften "LANDEFORTEGNELSE" og skemaets del a):

'A. EOS-stater"

Del b) affattes sAledes:

"b) EFTA-stater

Ostrig
Finland
Norge
Sverige
Schweiz
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B. Lande uden for EOS

18. Sovjetunionen
19. Polen
20. Tjekkoslovakiet
21. Ungarn
22. Rummnien
23. Bulgarien
24. Jugoslavien
25. Tyrkiet
26. Lande i Mellemosten og det nare Osten
27. Ovrige lande"

d) EFTA-staterne indsamler de i dette direktiv kr-vede oplysninger senest fra og med 1995.

STATISTIK OVER FAELLESSKABETS UDENRIGSHANDEL
OG OVER SAMHANDELEN MELLEM DETS MEDLEMSSTATER

8. 375 R 1736: Ridets forordning (E0F) nr. 1736/75 af 24. juni 1975 om statistik over
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhandelen mellem dets medlemsstater (EFr nr. L 183
af 14.7.1975, s. 3), som wndret ved:

- 377 R 2845: RAdets forordning (EOF) nr. 2845177 af 19. december 1977 (EFT Nr. L 329
af 22.12.1977, s. 3)

- 384 R 3396: Kommissionens forordning (E0F) nr. 3396/84 af 3. december 1984 (EFT
nr. L 314 af 4.12.1984, s. 10)

- 387 R 3367: Ridets forordning (EOF) nr. 3367/87 af 9. november 1987 om anvendelsen
af Den Kombinerede Nomenklatur pA statistikken over samhandelen mellem medlemssta-
terne og om iendring af forordning (EOF) nr. 1736/75 om statistik over Fzllesskabets
udenrigshandel og over samhandelen mellem dets medlemsstater (EFT nr. L 321 af
11.11.1987, s. 3)

- 387 R 3678: Kommissionens forordning (EF) nr. 3678/87 af 9. december 1987 om

statistisk gruppering af Fzllesskabets udenrigshandel (EFT nr. L 346 af 10.12.1987, s.
12)

- 388 R 0455: Konmmissionens forordning (EOF) nr. 455/88 af 18. februar 1988 om den
statistiske tarskel for statistik over Fmllesskabets udenrigshandel og over samhandelen
mellem dets medlemsstater (EFT nr. L 46 af 19.2.1988, s. 19)

- 388 R 1629: Ridets forordning (EOF) nr. 1629/88 af 27. maj 1988 (EFT nr. L 147 af
14.6.1988, s. 1)

- 391 R 0091: Kommissionens forordning (EOF) nr. 91/91 af 15. januar 1991 (EFT nr. L
II af 16.1.1991, s. 5)
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Forordninges bestemnelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 2, stk. 2, litra a) og b), affattes sAledes:

"a) Varer, der oplmgges pA eller frafores toldoplag, med undtagelse af de i bilag A
anforte toldoplag.

b) Varer, der tilfores eller frafores de i bilag A anforte frizoner."

b) Artikel 3 affattes slledes:

"I. EOS' statistikomride omfatter i princippet de kontraherende parters toldomrider.
De kontraherende parter definerer deres statistikomrider i overensstemmelse her-
med.

2. Fallesskabets statistikomrAde omfatter Fzllesskabets toldomride, sAledes sor det
er fastsat i Ridets forordning (EOF) nr. 2151/84 af 23. juli 1984 om fastswttelse
af Fmllesskabets toldomrAde, senest aendret ved forordning (EOF) nr. 4151/88.

3. EFTA-staternes statistikomride omfatter toldomridet. For Norges vedkommende
indgAr imidlertid Svalbard og Jan Mayen i statistikomridet. Schweiz og Liech-
tenstein udgor tilsammen et enkelt statistikomride."

c) Den i artikel 5, stk. Iog 3, omtalte klassifikation foretages ned til mindst de forste 6
cifre.

d) I artikel 7, stk. 1, affattes den indledende sztning sAledes:

"Medmindre andet gxlder ifolge artikel 5, stk. I og 2, i forordning (EOF) nr. 2658/87,
anfores folgende i det statistiske oplysningsmedium for hver KN-underposition ned til
mindst de forste seks cifre:"

e) Folgende nye stykke tilfojes i artikel 9:

"3. For EFTA-staterne forstis ved "oprindelsesland" det land, i hvilket varerne har
deres oprindelse i henhold til de nationale regler vedrorende oprindelse."

f) Artikel 17, stk. 1: henvisningen til "RAdets forordning (EOF) nr. 803/68 af .... senest
andret ved forordning (EOF) nr. 1028/75" erstattes af "Ridets forordning (EOF) nr.
1224/80 af 28. maj 1980 om varers toldvxrdi (EFT nr. L 134 af 31.5.1980, s. 1)".

g) Artikel 34 affattes sfledes:

"De i artikel 22, stk. 1, omhandlede oplysninger udarbejdes for hver KN-underposition
i henhold til den gmldende version af de forste seks cifre i Den Kombinerede
Nomenklatur."

h) I bilag C foretages folgende wndringer:

Folgende linie indswttes mellem "EUROPA" og "Fiellesskabet":

"Det Europwiske Okonomiske SamarbejdsomrAde"

Vol. 1796, 1-31121



322 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

Folgende indswttes mellem linien "022 Ceuta og ... " og overskriften "0vrige lande og
omrAder i Europa":

*EFTA-lande

024 Island
028 Norge herunder Svalbard og Jan Mayen
030 Sverige
032 Finland herunder Alandsoerne
036 Schweiz herunder Liechtenstein, det tyske omrde

Biisingen og det italienske sogn Campione
d'Italia

038 Ostrig undtagen omriderne Jungholz og Mittelberg"

Linjerne 024, 025, 028, 030, 032, 036 og 038 efter "Ovrige lande og omrlder i Europa"
erstattes af "041 Fxroerne".

i) EFTA-staterne indsamler de i denne forordning krmvede oplysninger senest fra og med
1995.

9. 377 R 0546: Kommissionens forordning (EOF) nr. 546/77 af 16. marts 1977 om statistisk
gruppering af Fmllesskabets udenrigshandel (EFT nr. L 70 af 17.3.1977, s. 13), som mndret
ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltrmdelsesvilklrene og tilpasningerne af traktateme - Den
Hellenske Republiks tiltraedelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 112)

- 1 85 1: Akt vedrorende tiltradelsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrazdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 230)

- 387 R 3678: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3678/87 af 9. december 1987 om
statistisk gruppering af F-llesskabets udenrigshandel (EFT nr. L 346 af 10. 12.1987, s.
12)

Forordningens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Folgende tilfojes i artikel 1:

Finland - Vientietumenettely
- ExporofrmArsforfarandet;

Island - Vinnsla innanlands fyrir erlendan abila;
Norge - Foredling innenlands (aktiv);
Schweiz - Aktiver Eigen-/Lohn-veredelungsverkehr

- Traffic de perfectionnement actif facon/commercial;
- Regime economico di perfezionamento activo a cottimo;

Sverige - Industrirestitution;
Ostrig - Aktiver Veredelungsverkehr.
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b) Folgende tilfojes i artikel 2:

Finland - Tullinalennusmenettely
- Tullnedsttningsf-orfarandet;

Island - Vinnsla erlendis fyrir innlendan abila;
Norge - Foredling utenlands

(passiv);
Schweiz - Passiver Eigen-/Lohn-veredelungsverkehr

- Traffic de perfectionnement passif facon/commercial;
- Regime economico di perfezionamento passivo a cottimo;

Sverige - Aterinforsel efter annan bearbetning 1n reparation;
Ostrig - Passiver Veredelungsverkehr.

10. 379 R 0518: Kommissionens forordning (EOF) nr. 518/79 af 19. marts 1979 om registrering
af eksport af komplette industrielle anlxg i forbindelse med statistik over Fmllesskabets uden-
rigshandel og over samhandelen mellem dets medlemsstater (EFT nr. L 69 af 20.3.1979, s.
10), som wndret ved:

- 387 R 3521: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3521/87 af 24. november 1987 (EFT
nr. L 335 af 25.11.1987, s. 8)

11. 380 R 3345: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3345/80 af 23. december 1980 om
registrering af afsendelseslandet i statistikkerne over Fllesskabets udenrigshandel og over sam-
handelen mellem dets medlemsstater (EFT nr. L 351 af 24.12.1980, s. 12).

12. 383 R 0200: RAdets forordning (E0F) hr. 200/83 af 24. januar 1983 om tilpasning af de
statistiske oplysninger om Fillesskabets udenrigshandel til direktiverne vedrorende
harmonisering af fremgangsmlderne ved udforsel og ved varers overgang til fri omsztning
(EFT nr. L 26 af 28.1.1983, s. 1)

13. 387 R 3367: Ridets forordning (E0F) nr. 3367/87 af 9. november 1987 om anvendelsen af
Den Kombinerede Nomenklatur pA statistikken over samhandelen mellem medlemsstaterne og
om wndring af forordning (EOF) nr. 1736/75 om statistik over Fmllesskabets udenrigshandel
og over samhandelen mellem dets medlemsstater (EFT nr. L 321 af 11.11.1987, s. 3)

Forordningens bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Den Kombinerede Nomenklatur (KN) anvendes ned til mindst de forste seks cifre.

b) Det sidste punktum i artikel 1, stk. 2, finder ikke anvendelse.

14. 387 R 3522: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3522/87 af 24. november 1987 om
registrering af transportmlden i statistikken over samhandelen mellem Fmllesskabets
medlemsstater (EFT nr. L 335 af 25.11.1987, s. 10)
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15. 387 R 3678: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3678/87 af 9. december 1987 om statistisk
gruppering af Fmllesskabets udenrigshandel (EFT nr. L 346 af 10.12.1987, s. 12)

Forordningens bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

Artikel 3 finder ikke anvendelse.

16. 388 R 0455: Kommissionens forordning (EOF) nr. 455/88 af 18. februar 1988 om den
statistiske tzrskel for statistik over FIllesskabets udenrigshandel og over samhandelen mellem
dets medlemsstater (EFT nr. L 46 af 19.2.1988, s. 19)

Forordningens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I artikel 2 tilfojes:

"for Finland: Fmk 4000
for Island: ikr. 60 000
for Norge: nkr. 6 300
for Schweiz: sfr. 1 000
for Sverige: skr. 6 000
for 0strig: S 11 500"

FORTROLIGE STATISTISKE OPLYSNINGER

17. 390 R 1588: RAdets forordning (EOF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af
fortrolige statistiske oplysninger til De Europmiske Fmllesskabers Statistiske Kontor (EFT nr.
L 151 af 15.6.1990, s. 1)

Forordningens bestemrnmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Folgende nye stykke tilfojes i artikel 2:

"11. ansatte i EFTA's kontor for statistisk r~dgivning: ansatte i EFTA's sekretariat, der
arbejder i Eurostats lokaler."

b) I artikel 5, stk. 1, andet punktum erstattes "Eurostat" af "Eurostat og i EFTA's kontor for

statistisk rldgivning".

c) Folgende nye afsnit tilfojes i artikel 5, stk. 2:

Fortrolige statistiske oplysninger, der fremsendes til Eurostat via EFTA's kontor for
statistisk rtdgivning, er ogsA tilgxngelige for dette kontors medarbejdere.

d) I artikel 6 omfatter ordet "Eurostat" med henblik herpA ogsA EFTA's kontor for statistisk
rAdgivning.
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BEFOLKNINGS- OG SOCIA rATISTIK

18. 376 R 0311: R~dets forordning (E0F) nr. 311/76 af 9. februar 1976 om udarbejdelse af
statistik vedrorende udenlandske arbejdstagere (EFT nr. L 39 af 14.2.1976, s. 1)

Forordningens bestemmelser gmider i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Sverige er ikke forpligtet til at foretage
den i artikel I omtalte regionale opdeling af oplysningerne.

b) EFTA-staterne indsamler de i dette direktiv krmvede oplysninger senest fra og med 1995.

NATIONALREGNSKABER - BNP

19. 389 R 0130: RAdets direktiv 89/130/EOF,Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af
fastlzggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EFT nr. L 49 af 21.2.1989, s. 26)

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Liechtenstein er fritaget for at indgive de i dette direktiv krzvede oplysninger.

b) Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig indgiver de i dette direktiv kraivede
oplysninger senest fra og med 1995.

NOMENKLATURER

20. 390 R 3037: RAdets forordning (E0F) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske
Nomenklatur for Okonomiske Aktiviteter i De Europwiske Fmllesskaber (EFT nr. L 293 af
24.10.1990, s. 1)

Forordningens bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverigr og 0strig anvender senest fra og med 1995
"NACE REV I" eller en national nomenldatur, der er afledt heraf, i henhold til artikel 3.
Finland efterkomrnmer denne forordning senest fra og med 1997.

LANDBRUGSSTATISTIK

21. 372 R 0280: Ridets direktiv 72/280/E0F af 31. juli 1972 om de statistiske undersogelser, der
skal foretages af medlemsstaterne med hensyn til mzlk og mejeriprodukter (EFT nr. L 179 af
7.8.1972, s. 2), som mndret ved:

- 373 L 0358: RAdets direktiv 73/358/EOF af 19. november 1973 (EFT nr. L 326 af
27.11.1973, s. 17)
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- 378 L 0320: RAdets direktiv 78/320/E0F af 30. marts 1978 (EFT nr. L 84 af 31.3.1978,
s. 49)

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltradelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 67, 88)

- 386 L 0081: RAdets direktiv 86/811E0F af 25. februar 1986 (EFT nr. L 77 af 22.3.1986,

s. 29)

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Artikel 1, stk. 2, finder ikke anvendelse.

b) Under de i artikel 4, stk. 3, litra a), nzvnte omrideinddelinger tilfojes:

"Finland
Island
Norge
Schweiz
Sverige
Ostrig BundeslInder"

c) Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig indsamler de i dette direktiv krwvede

oplysninger senest fra og med 1995.

d) Liechtenstein er fritaget for at indgive de i dette direktiv kravede statistiske oplysninger.

e) Finland, Island, Norge, Schweiz og Sverige er fTitaget for at indgive de i dette direktivs

artikel 4, stk. 1, omtalte ugentlige oplysninger.

0 Finland, Island, Norge, Schweiz og Sverige er fritaget for at indgive oplysninger om eget
forbrug af mailk.

22. 372 D 0356: Kommissionens beslutning 72/356/EOF af 18. oktober 1972 om gennemforelses-
bestemmelser vedrorende statistiske undersogelser med hensyn til mzlk og mejeriprodukter
(EFT nr. L 246 af 30.10.1972, s. 1), som wndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrorende tiltragdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrwdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 88)

- 386 D 0180: Kommissionens beslutning 86/180fEOF af 19. marts 1986 (EFT nr. L 138 af

24.5.1986, s. 49)

Beslutningens bestemmelser gzelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Under de i bilag II, skema 4, fodnote 1), nmvnte omrAder tilfojes folgende:

"Finland: et omrAde
Island: et omride
Norge: et omride
Schweiz: et omride
Sverige: et orde
Ostrig: Bundeslinder"
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b) I bilag I1, skema 5, del B, tilfojes folgende nye fodnote til linien "1. a) eget forbrug":

"1) Skal ikke udfyldes af Finland, Island, Norge, Schweiz og Sverige"

Nummereringen af de to andre fodnoter wndres som folge heraf.

23. 388 R 0571: Rtdets forordning (EOF) nr. 571/88 af 29. februar 1988 om tilrettelmggelse af
en rmkke fmllesskabsundersogelser af landbrugsbedrifternes struktur i perioden 1988 til 1997
(EFT nr. L 56 af 2.3.1988, s. 1), som xndret ved:

- 389 R 0807: RAdets forordning (EOF) nr. 807/89 af 20. marts 1989 (EFT nr. L 86 af

31.3.1989, s. 1)

Forordningens bestemnelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) Teksten i artikel 4, der begynder med "og for sA vidt de pA lokalt plan er af betydning
og slutter ved artildens sidste punktum, finder ikke anvendelse.

b) I artikel 6, stk. 2, erstattes ordene "standarddzkningsbidrag (SDB) i henhold til beslutning
85/377/E0F" af:

"standardd wkningsbidrag (SDB) i henhold til beslutning 85/377/EOF, eller med vxrdien af
den sandende Iandbrugsproduktion'.

c) Henvisningerne i artikel 8, stk. 2, til "beslutning 83/461/EOF, aindret ved beslutning
85/622/E-F og 85/643/E0F" erstattes af en henvisning til "beslutning 89/651/EOF".
Folgende nye fodnote tilfojes: EFT nr. L 391 af 30.12.1989, s. 1.

d) Artikel 10, 12 og 13 saint bilag II er ikke relevante.

e) I bilag I tilfojes fodnoter om, at folgende variabler er fakultative for de anforte lande:

B.02: Fakultativ for Island
B.03: Fakultativ for Finland, Island og Sverige
B.04: Fakultativ for Finland, Schweiz og Ostrig
C.03: Fakultativ for Island
C.04: Fakultativ for Finland, Island, Norge, Sverige og Ostrig
E: Fakultativ for Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og strig
G.05: Fakultativ for Finland
1.01: Fakultativ for Norge
1.01(a): Fakultativ for Norge
1.01(b): Fakultativ for Norge
1.01(c): Fakultativ for Norge
1.01(d): Fakultativ for Norge
1.02: Fakultativ for Norge
1.03: Fakultativ for Finland, Sverige og Ostrig
1.03(a): Fakultativ for Finland, Sverige og Ostrig
J.03: Opdeling efter kon, fakultativ for Island
J.04: Opdeling efter kon, fakultativ for Island
J.09(a): Fakultativ for Finland
J.09(b): Fakultativ for Finland
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J. 11: Opdeling efter pattegrise, avlssoer og andre typer svin, fakultativ for Island
J. 12: Opdeling efter pattegrise, avlssoer og andre typer svin, akultativ for Island
J. 13: Opdeling efter pattegrise, avissoer og andre typer svin, fakultativ for Island
J. 17: Fakultativ for Schweiz og 0strig
K: Fakultativ for Island og Sverige
K.02: Fakultativ for Ostrig
L: Finland, Island og Sverige har mulighed for at indgive skemaets variabler pi

et hojere indsamlingsniveau
L.10: Fakultativ for 0strig

f) De i denne forordning krmvede oplysninger inkluderes for Liechtensteins vedkommende i
oplysningerne for Schweiz.

g) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Sverige er ikke forpligtet til at foretage
den i denne forordnings artikel 4 og 8 saint bilag I omtalte geografiske opdeling af
oplysningerne. Disse stater skal imidlertid sikre, at stikproverne er af en sAdan storrelse,
at der kan foretages en opdeling (bortset fra regional) af oplysningerne pA et reprzsentativt
grundlag.

h) Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Sverige er ikke forpligtet til at anvende
den i denne forordnings artikel 6, 7, 8 og 9 saint bilag I orntalte klassifikation. Disse stater
skal imidlertid fremsende de nodvendige supplerende oplysninger, der muliggor en
omgruppering i overensstemmelse med denne klassifikation.

i) EFTA-staterne er fritaget for at udfore den i artikel 3, litra c), krwvede undersogelse.

j) EFTA-staterne indsamler de i denne forordning kraevede oplysninger senest fra og med
1995.

24. 390 R 0837: RAdets forordning (EOF) nr. 837/90 af 26. marts 1990 om statistiske oplysninger,
der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrorende kornproduktion (EFT ar. L 88 af
3.4.1990, s. 1)

Forordningens bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 8, stk. 4, slettes "to gange om Aret".

b) I bilag M tilfojes efter linjen for Det Forenede Kongerige:

Finland
Island
Norge
Schweiz
Sverige
Ostrig Bundeslinder

c) Liechtenstein er fritaget for at indgive de i denne forordning kraevede oplysninger.

d) Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig indgiver de i denne forordning kravede
oplysninger senest fra og med 1995.
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FISKERISTATISTIK

25. 391 R 1382: RAdets forordning (EOF) Nr. 1382/91 af 21. maj 1991 om fremsendelse af data
vedrorende landinger af fiskerivarer i medlemsstaterne (EFT nr. L 133 af 28.5.1991, s. 1)

Forordningens bestemmelser galder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I bilag III foretages folgende andringer i skemaet:

EF EFTA (*)

MjENGDE PRIS M)ENGDE PRIS

TIL KONSUM:
Torsk (CDZ)

Fersk, hele fisk

() Spalte, der udfyides af EFTA-staterne og af de EF-medlemsstater, der registrerer
EFTA-fartojer.

b) EFTA-staterne indgiver de i denne forordning krmvede oplysninger senest fra og med 1995.
Den rapport, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og eventuelt den anmodning om
undtagelse for smA havne, som er omhandlet i artikel 5, stk. 6, forste afsnit, indgives i lobet
af 1995.

ENERGISTATISTIK

26. 390 L 0377: Rldets direktiv 90/377/EOF af 29. juni 1990 om en fmllesskabsprocedure med
hensyn til gennemsigtigheden af prisen pA gas og elektricitet til den endelige forbruger i
industrien (EFT nr. L 185 af 17.7.1990, s. 16)

Direktivets bestemmelser gaelder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. I og 3, tilfojes:

'Finland, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig indsender oplysningerne til Eurostat via
landenes kompetente nationale myndigheder."

b) Hvad angAr hAndtering af fortrolige oplysninger fra Finland, Norge, Schweiz, Sverige og
Ostrig gmlder udelukkende, uanset bestemmelserne i artikel 4 og 5, Radets forordning
(Euratom,EOF) Nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske
oplysninger til De Europaiske Fa-Ilesskabers Statistiske Kontor, som tilpasset med henblik
pA aftalen.

c) Island og Liechtenstein er fritaget for at indgive de i dette direktiv krtvede oplysninger.

d) Finland, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig indgiver de i dette direktiv krmvede oplysninger
senest fra og med 1995. Inden den 1. januar 1993 giver disse lande Eurostat meddelelse om,
pA hvilke steder og i hvilke regioner, der vii blive registreret priser i henhold til bilag I,
punkt 11, og bilag H, punkt 2 og 13.
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BILAG XXII

SELSKABSRET

Liste som omhandlet i artikel 77

INDLEDNING

NAr de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer,
der er specielle for Fmllesskabets retsorden, som f.eks.:

- prnambler,
- hvem EF-retsakter er rettet til,
- EF's omrAder og sprog,
- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstateme eller deres offentlige organer, virksom-

heder eller borgere har i forhold til hinanden, og
- informations- og notifikationsprocedurer,

gailder protokol I om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

Medtagelse af selskabstyper, der ikke findes pA tidspunktet for paraferingen af EOS-aftalen:

NAr der i nedennmvnte direktiver udelukkende eller iszr henvises til dn selskabsform, kan denne
henvisning Tndres ved indforelsen af s~rlig selskabsretlig lovgivning. Indforelsen af sAdan
lovgivning skal sammen med de pAgxldende selskabers benzvnelse anmeldes til Det Blandede
EOS-Udvalg senest ved de relevante direktivers gennemforelse.

OVERGANGSPERIODER

Bestemmelserne i dette bilag gennemfores fuldstzndigt af EFTA-staterne, for Schweiz' og
Liechtensteins vedkommende senest tre Ar og for Ostrigs, Finlands, Islands, Norges og Sveriges
vedkommende senest to &r efter EOS-aftalens ikrafttradelse.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 368 L 0151: RAdets forste direktiv 68/151/EOF af 9. marts 1968 om samordning af de
garantier, som krxves i medlemsstateme af de i Traktatens artikel 58, stk. 2, n-vnte
selskaber til beskyttelse af sivel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det
formil at gore disse garantier lige byrdefulde i hele Fmllesskabet (EF1 nr. L 65 af
14.3.1968, s. 41), som xndret ved:

1 72 B: Akt vedrorende tiltradelsesvikArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeri-
get Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands
tiltrtdelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 89)
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- 1 79 H: Aict vedrorende tiltraxdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltracdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 89)

-1 85 I: Aict vedrorende tiltrmdelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrxdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 157).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I artikel I tilfojes:

i Ostrig:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung;

i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag;

i Island:
almenningshlutafdlag, einkahlutafdlag, samlagsfdlag;

i Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschr.nkter Haftung, die Komnanditakti-
engesellschaft;

i Norge:
aksjeselskap;

i Sverige:
aktiebolag;

i Schweiz:
die Aktiengesellschaft, la soci6td anonyme, la societA anonima;

die Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung,
la socidtd A responsabilitd limit6e,
societl a garanzia limitata;

die Kommnanditaktiengesellschaft,
la socidt6 en commandite par actions,
la societk in accomandita per azioni."

2. 377 L 0091: Rtdets andet direktiv 77/91/EOF af 13. december 1976 om samordning af de
garantier, der krmves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i Traktaten n-vnte
selskaber til beskyttelse af sAvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for sA vidt
angAr stiftelsen af aktieselskabet saint bevarelsen af og mndringer i dets kapital, med det
formal at gore disse garantier lige byrdefulde (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 1), som
mndret ved:

- 1 79 H: Akt vedrerende tiltrardelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltraidelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 89)

1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningeme af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltraxdelse (EFT rt. L 302 af 15.11.1985, s. 157).
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Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 1, forste afsnit, tilfojes:

i Ostrig:
die Aktiengesellschaft;

- i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag;

i Island:
almenningshlutafdlag;

- i Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft,

- i Norge:
aksjeselskap;

- i Sverige:
aktiebolag;

- i Schweiz:
die Aktiengesellschaft, la socidtd anonyme, la societA anonima;"

b) I artikel 6 erstattes "europmisk regningsenhed" af "ecu".

c) De i artikel 43, stk. 2, nmvnte overgangsforanstaltninger ga-lder ogsA i relation til
EFTA-staterne.

3. 378 L 0855: Rtdets tredje direktiv 78/8551EOF af 9. oktober 1978 med hjemmel i
Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber (EFT nr. L 295 af
20.10.1978, s. 36), som andret ved:

- 179 H: Akt vedrorende tiltraidelsesvilk~rene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltra.delse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 89)

- 1 85 I: Akt vedrorende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltratdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 157).

Direktivets bestenmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 1, tilfojes:

"- Ostrig:
die Aktiengesellschaft;

- Finland:
osakeyhti6, aktiebolag;

- Island:
almenningshlutafdlag;
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- Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft,

- Norge:
aksjeselskap;

- Sverige:
aktiebolag;

- Schweiz:
die Aktiengesellschaft, la socidtd anonyme, la societA anonima."

b) De i artikel 32, stk. 3 og 4, nevnte overgangsforanstaltninger gmlder ogsA i relation til
EFTA-staterne.

4. 378 L 0660: Ridets fjerde direktiv 78/660/EOF af 25. juli 1978 pA grundlag af Traktatens
artikel 54, stk. 3, litra g), om Arsregnskaberne for visse selskabsformer (EFT nr. L 222 af
14.8.1978, s. 11), som lendret ved:

*1 79 H: Akt vedrorende tiltr delsesvilkirene og tilpasningerne af traktaterne - Den
Hellenske Republiks tiltrmdelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 89)

- 383 L 0349: Ridets syvende direktiv 83/349/EOF af 13. juni 1983 pA grundlag af
Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT nr. L 193 af
18.7.1983, s. 1)

- 1 85 1: Akt vedrorende tiltr delsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrwdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 157-
158)

- 389 L 0666: RAdets ellevte direktiv 89/666/EOF af 21. december 1989 om offentlighed
vedrorende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhorende
under en anden stats retsregler (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 36)

- 390 L 0604: Ridets direktiv 90/6041EOF af 8. november 1990 om mndring af direktiv
78/660/EOF om Arsregnskaber og direktiv 83/349/E0F om konsoliderede regnskaber for
sA vidt angir undtagelser til fordel for smA og mellemstore selskaber og for sA vidt angAr
opstilling og offentliggorelse af regnskaber i ecu (EFT hr. L 317 af 16.11.1990, s. 57)

- 390 L 0605: RAdets direktiv 90/6051E0F af 8. november 1990 am aendring af direktiv
78/6601EOF og 83/3491E0F om henholdsvis Arsregnskaber og konsoliderede regnskaber,
for sA vidt angir deres anvendelsesomrtde (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 60)

Direktivets bestemmelser g-lder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

a) I artikel 1, stk. 1, forste afsnit, tilfojes:

i strig:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung;
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- i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag;

- i Island:
almenningshlutafdIag,
einkahlutafdlag;

- i Liechtenstein:

die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschr~rkter Haftung,
die Kommanditaktiengesellschaft;

- i Norge:

aksjeselskap;

- i Sverige:
aktiebolag;

- i Schweiz:
die Aktiengesellschaft, la socidtd anonyme, la societl anonima; die Gesellschaft mit
beschrdnkter Haftung, la socidt6 A responsabilitd limit~e, la societA a garanzia
limitata; die Kommanditaktiengeselschaft, la socidtd en commnandite par actions, la
societk in accomandita per azioni."

b) I artikel 1, stk. 1, andet afsnit, tilfojes:

"m) i Ostrig:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgeselischaft;

n) i Finland:
avoin yhti6, 6ppet bolag, kommandiittiyhti6, kommanditbolag;

o) i Island:
sameignarfd1ag, samlagsfd1ag;

p) i Liechtenstein:
die offene Handelsgeselischaft, die Kommanditgesellschaft;

q) i Norge:
partrederi, ansvarlig selskap, kommanditselskap;

r) i Sverige:
handelsbolag, kommanditbolag."

5. 382 L 0891: PAdets sjette direktiv 82/891/EOF af 17. december 1982 pA grundlag af
Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om spaltning af aktieselskaber (EFT nr. L 378 af
31.12.1982, s. 47).

Direktivets bestemmelser gmlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasning:

De i artikel 26, stk. 4 og 5, nevnte overgangsforanstalminger gmlder ogsA i relation til
EFTA-staterne.
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6. 383 L 0349: RAdets syvende direktiv 83/349/EOF af 13. juni 1983 pA grundlag af Trakta-
tens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT nr. L 193 af 18.7.1983,
s. 1), som xndret ved:

- 1 85 I: Akt vedrerende tiltradelsesvilkArene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrzdelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 158)

- 390 L 0604: RAdets direktiv 90/604/EOF af 8. november 1990 om Wndring af direktiv
78/660/EOF om Arsregnskaber og direktiv 83/349/EOF om konsoliderede regnskaber,
for sA vidt angir undtagelser til fordel for smA og mellemstore selskaber og for sA
vidt angAr opstilling og offentliggorelse af regnskaber i ecu (EFT nr. L 317 af
16.11.1990, s. 57)

- 390 L 0605: RAdets direktiv 90/605/EOF af 8. november 1990 om lendring af direktiv
78/660/EOF og 83/349/EOF om henholdsvis Arsregnskaber og konsoliderede regnskaber,
for sA vidt angAr deres anvendelsesomrAde (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 60).

Direktivets bestemmelser gxlder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I artikel 4, stk. 1, forste afsnit, tilfojes:

"m) i Ostrig:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrlinkter Haftung;

n) i Finland:
osakeyhti6, aktiebolag;

o) i Island:
almenningshlutafdlag, einkahlutafd1ag, samlagsfdlag;

p) i Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung, die Kommanditakti-
engesellschaft;

q) i Norge:
aksjeselskap;

r) i Sverige:
aktiebolag;

s) i Schweiz:
die Aktiengesellschaft, la soci6td anonyme, la societA anonima; die Gesellschaft mit
beschrdnkter Haftung, la socidtd A responsabilit6 limitde, la societA a garanzia limitata;
die Kommanditaktiengesellschaft, la socidtd en commandite par actions, la societA in
accomandita per azioni."

7. 384 L 0253: RAdets ottende direktiv 84/253/EOFF af 10. april 1984 pA grundlag af Trakta-
tens artikel 54, stk. 3, litra g), om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig
revision af regnskaber (EFT nr. L 126 af 12.5.1984, s. 20).

8. 389 L 0666: RAdets ellevte direktiv 89/666/EOF af 21. december 1989 om offentlighed
vedrorende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhorende under
en anden stats retsregler (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 36).
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9. 389 L 0667: Ridets tolvte direktiv 89/667/E0F af 21. december 1989 pA selskabsrettens
omrAde om enkeltmandsselskaber med begrmnset ansvar (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s.
40).

Direktivets bestemmelser gaIder i forbindelse med aftalen med folgende tilpasninger:

I artikel 1 tilfojes:

i Ostrig:
die Gesellschaft mit beschr.nkter Haftung;

i Finland.
osakeyhti6, aktiebolag;

i Island:
einkahlutaf~lag;

-i idechtenstein:
die Gesellschaft mit beschr~.nkter Haftung;

- i Norge:
aksjeselskap;

- i Sverige:
aktiebolag;

- i Schweiz:
die Gesellschaft mit beschr~Inkter Haftung, ia socidtd A responsabilitd limit~e, la societk
a garanzia limitata."

10. 385 R 2137: RAdets forordning (EOF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indforelse af
europ-iske okonomiske firmagrupper (EOFG) (EFT nr. L 199 af 31.7.1985, s. 1).
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SLUTAKT

De befuldmmgtigede for:

DET EUROPAEISKE OKONOMISKE FAELLESSKAB,
DET EUROPAEISKE KUL- 00 STALFAELLESSKAB,

i det folgende ben&zvnt "Facllesskabet", og for

KONGERIGET BELGIEN,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
IRLAND,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
STORHERTUGDOMMET LUXEMBOURG,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN 00 NORDIRLAND,

kontraherende parter i Traktaten om Oprettelse af Det Europwiske Okonomiske Fzllesskab og

Traktaten om Oprettelse af Det Europziske Kul- og StAlfwllesskab,

i det folgende benzvnt "EF-medlemsstaterne.,

og

de befuldmmgtigede for:

REPUBLIKKEN FINLAND,
REPUBLIKKEN ISLAND,
FYRSTENDOMMET LIECHTENSTEIN,
KONGERIGET NORGE,
DET SCHWEIZISKE EDSFORBUND,
KONGERIGET SVERJGE,
REPUBLIKKEN OSTRIG,

i det folgende benzvnt "EFTA-stateme",

forsamlede i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems i anledning af undertegnelsen af
aftalen om Det Europatiske Okonomiske Samarbejdsomride, i det folgende benavnt EOS-aftalen, har
vedtaget folgende tekster:

I. Aftalen om Det Europwiske Okonomiske Samarbejdsomr.de

II. De nedenfor opregnede tekster, der er knyttet som bilag til aftalen om Det Europaeiske
Okonomiske Samarbejdsomride:

A. Protokol 1 om horisontale tilpasninger
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Protokol 2 om varer, der er udelukket fra aftalens anvendelsesomride i henhold til
artikel 8, stk. 3, litra a)

Protokol 3 om de varer, der er nxvnt i aftalens artikel 8, stk. 3, litra b)

Protokol 4 om oprindelsesregler

Protokol 5 om finanstold (Schweiz/Liechtenstein)

Protokol 6 om Schweiz' og Liechtensteins opbygning af obligatoriske lagre

Protokol 7 om de kvantitative restriktioner, som Island mA opretholde

Protokol 8 om statslige monopoler

Protokol 9 om handel med fisk og andre produkter fra havet

Protokol 10 om foreniding af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport

Protokol 11 om gensidig bistand i toldanliggender

Protokol 12 om aftaler med tredjelande vedrorende overensstemmelsesvurderinger

Protokol 13 om ikke-anvendelse af antidumping- og udligningsforanstaltninger

Protokol 14 om handel med kul- og stiiprodukter

Protokol 15 om overgangsperioder for den frie bevzgelighed for personer (Schweiz og
Liechtenstein)

Protokol 16 om foranstaltninger ang~ende social sikring i forbindelse med overgangs-
perioderne for den frie bevatgelighed for personer (Schweiz og Liechtenstein)

Protokol 17 vedrorende artikel 34

Protokol 18 om interne procedurer for gennemforelsen af artikel 43

Protokol 19 om sotransport

Protokol 20 om adgang til indre vandveje

Protokol 21 om gennemforelse af konkurrencereglerne for virksomheder

Protokol 22 om definition af "virksomhed" og "omsmtning" (artikel 56)
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Protokol 23 om samarbejde mellem tilsynsmyndighederne (artikel 58)

Protokol 24 om samarbejde i forbindelse med fusionskontrol

Protokol 25 om konkurrence pA kul- og sthlomridet

Protokol 26 om EFTA-Tilsynsmyndighedens befojelser og opgaver med hensyn til
statsstotte

Protokol 27 om samarbejde med hensyn til statsstotte

Protokol 28 om intellektuel ejendomsret

Protokol 29 om erhvervsuddannelse

Protokol 30 om smrlige bestemmelser om tilrettelmggelse af samarbejdet pi det statistiske
omrde

Protokol 31 om samarbejde pi swrlige omrider ud over de fire friheder

Protokol 32 om finansielle bestemmelser for gennemforelsen af artikel 82

Protokol 33 om voldgift

Protokol 34 om den mulighed, som EFTA-staternes domstole har for at anmode De
Europaiske Fmllesskabers Domstol om at traffe afgorelse om fortolkningen
af EOS-regler, der svarer til EF-regler

Protokol 35 om gennemforelse af EOS-reglerne

Protokol 36 om vedtzgterne for Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg

Protokol 37 om den i artikel 101 ombandlede liste

Protokol 38 om finansieringsmekanismen

Protokol 39 om ecu

Protokol 40 om Svalbard

Protokol 41 om eksisterende aftaler og lign.

Protokol 42 om bilaterale ordninger vedrorende bestemte landbrugsprodukter

Protokol 43 om aftalen mellem E0F og Republikken Ostrig om godstransport i transit
med jernbane og ad landevej

Protokol 44 om aftalen mellem EOF og Schweiz om godstransport ad landevej og med
jernbane

Protokol 45 om overgangsperioder vedrorende Spanien og Portugal

Protokol 46 om udvikling af samarbejdet i fiskerisektoren

Protokol 47 om ophavelse af tekniske handelshindringer for vin

Protokol 48 om artikel 105 og 111

Protokol 49 om Ceuta og Melilla
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B. Bilag I

Bilag H1

Bilag MI

Bilag IV

Bilag V

Bilag VI

Bilag VII

Bilag VIII

Bilag IX

Bilag X

Bilag XI

Bilag XII

Bilag XIII

Bilag XIV

Bilag XV

Bilag XVI

Bilag XVII

Bilag XVIII

Bilag XIX

Bilag XX

Bilag XXI

Bilag XXII

Dyre- og plantesundhed

Tekniske forskrifter, standarder, provning og certificering

Produktansvar

Energi

Arbejdskraftens frie bevagelighed

Social sikring

Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer

Etableringsret

Finansielle tjenesteydelser

Audiovisuelle tjenesteydelser

Tjenesteydelser pA telekommunikationsomrAdet

Frie kapitalbevmgelser

Transport

Konkurrence

Statsstotte

Indk.b

Intellektuel ejendomsret

Sundhed og sikkerhed pi arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af
mend og kvinder

Forbrugerbeskyrtelse

Midjo

Statistikker

Selskabsret
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De befuldmmgtigede for EF-medlemsstaterne og for Fwllesskabet og de befuldmtgtigede for EFTA-
staterne har vedtaget de nedenfor opregnede fmlleserklaringer, der knyttes til denne slutakt:

1. Fzmlleserklzring om udarbejdelsen af fmlles rapporter i henhold til punkt 5 i protokol I om
horisontale tilpasninger

2. Fmlleserklwring om aftaler om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser pA vin og
alkoholholdige drikkevarer

3. Fz lleserklwring om en overgangsperiode for udstedelse eller udfmrdigelse af dokumenter
vedrerende bevis for oprindelse

4. Fmlleserklmring om artikel 10 og artikel 14, stk. 1, i protokol 11 til aftalen

5. FmIleserklaring om elektromedicinske apparater

6. Fai lleserkl wring vedrorende statsborgere i Republikken Island, som er indehavere af
eksamensbevis for uddannelse til speciallatge, specialtandlmge, dyrlzege, inden for farmaci, til
alment praitiserende lzge eller pA arkitekturomrAdet udstedt i et tredjeland

7. Faelleserklmring vedrorende statsborgere i Republikken Island, som er indehavere af et
eksarnensbevis for en erhvervskompetencegivende videregAende uddannelse af mindst tre Ars
varighed udstedt i et tredjeland

8. Fmlleserkldring om godstransport ad vej

9. Faelleserkldring om konkurrencereglerne

10. Fzlleserkltring om artikel 61, stk. 3, litra b), i aftalen

11. Fwlleserklmring om artikel 61, stk. 3, litra c), i aftalen

12. Falleserklring om stotte ydet via EF's strukturfonde eller andre finansieringsinstrumenter

13. Flleserklwring om litra c) i protokol 27 til aftalen

14. Fwlleserklawring om skibsbygning

15. Fmlleserklaring om de gmldende procedurer i tilfmlde, hvor EFTA-staterne i medfor af
artikel 76 og del VI i aftalen og de tilsvarende protokoller deltager fuldt ud i EF-udvalg

16. Fwlleserkltring om samarbejde om kulturelle anliggender

17. Fmlleserklmring om samarbejde til bekmmpelse af ulovlig handel med kulturgoder

18. F-ileserklmring om associeringen af EF-eksperter med arbejdet i udvalg for EFTA-staterne eller
udvaig nedsat af EFTA-Tilsynsmyndigheden

19. Fmlleserklmring om artikel 103 i aftalen

20. Fmlleserklmring om protokol 35 til aftalen

21. Fmlleserklmring om finansieringsmekanismen

22. Fmlleserklatring om forbindelsen mellem aftalen og bestAende aftaler

23. Fmaleserklmring om den vedtagne fortolkning af artikel 4, stk. I og 2, i protokol 9 om handel
med fisk og andre produkter fra havet

Vol 1796, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

24. Fmlleserklmring om anvendelsen af toldindrnmnelser for visse landbrugsprodukter

25. Fmlleserkimring om plantesundhed

26. FmIleserkidring om gensidig bistand mellem kontrolmyndighederne med hensyn til alkohol-
holdige drikkevarer

27. Failleserklmring om protokol 47 om ophxvelse af tekniske handelshindringer for vin

28. Fmlleserklaring om Endring af toldindrommelser og om smrbehandling af Spanien og Portugal

29. Fzlleserklaring om dyrs velfxrd

30. Fmlleserklering om Det Harmoniserede System.

De befuldmxgtigede for EF-medlemsstaterne og for FTllesskabet og de befuldmTgtigede for EFTA-
staterne har vedtaget de nedenfor opregnede fmlleserld~ringer, der knyttes til denne slutakt:

1. Erkl-ring fra EF-medlemsstatemes og EFTA-staternes regeringer om forenkling af grxnsekon-
trollen

2. Erklmring fra EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes regeringer om politisk dialog.

De befuldmagtigede for EF-medlemsstaterne og for Fmllesskabet og de befuldmagtigede for EFTA-
staterne har ogsA noteret sig den til slutakten knyttede ordning vedrorende en interimsgruppe pA hojt
plan, der skal fungere i perioden indtil ikrafttradelsen af EOS-aftalen. De er endvidere enige om, at
Interimsgruppen pA Hojt Plan senest ved EOS-aftalens ikrafttrmden skal trmffe afgorelse om
autentificering af teksterne til de EF-retsakter, der omhandles i bilagene til EOS-aftalen, og som er
udfmrdiget pA finsk, islandsk, norsk og svensk.

De befuldmxgtigede for EF-medlemsstaterne og for Fxllesskabet og de befuldmmgtigede for EFTA-
staterne har endvidere taget den ordning vedrorende offentliggorelse af EOS-relevante oplysninger,
der knyttes tl denne slutakt, til efterretning.

De befuldmmgtigede for EF-medlemsstaterne og for Fr-llesskabet og de befuldmmgtigede for EFTA-
staterne har ydermere taget den ordning vedrorende offentliggorelse af EFTA-meddelelser om indkob,
der knyttes til denne slutakt, til efterretning.

De befuldmagtigede for EF-medlemsstaterne og for Fmllesskabet og de befuldm-gtigede for EFTA-
staterne har herudover vedtaget det godkendte protokollat, der knyttes til denne slutakt. Det godkendte
protokollat er af bindende karakter.

De befuldmmgtigede for EF-medlemsstaterne og for Fnllesskabet og de befuldmmgtigede for EFTA-
staterne har endelig taget de nedenfor opregnede erklmringer, der knyttes til denne slutakt, til efter-
retning:

1. Erklaring fra Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer om alkoholmonopoler

2. Erklaring fra Liechtensteins og Schweiz' regeringer om alkoholmonopoler

3. Erldairing fra Det Europ-iske Fxllesskab om gensidig bistand i toldsporgsmAl
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4. Erkdlring fra EFTA-staternes regeringer om fri bev-gelighed for lette erhvervskoretojer

5. Erklmring fra Liechtensteins regering om produktansvar

6. Erklmring fra Liechtensteins regering om dette lands smrlige situation

7. Erkdzring fra Ostrigs regering om beskyttelsesforanstaltninger

8. Erklmring fra Det Europaiske Faellesskab

9. Erklaring fra Islands regering om anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger i henhold til EOS-
aftalen

10. Erklmring fra Schweiz' regering om beskyttelsesforanstaltninger

11. Erklmring fra Det Europaiske Fm1lesskab

12. Erldring fra Schweiz' regering om indforelse af en overbygning pA arkitektuddannelsen ved
tekniske hojskoler

13. Erklmring fra Schweiz' og Ostrigs regeringer om audiovisuelle tjenesteydelser

14. ErklIring fra Liechtensteins og Schweiz' regeringer om administrativ bistand

15. Erldaring fra Det Europmiske Fallesskab

16. Erklring fra Schweiz' regering om anvendelse af beskyttelsesklausulen i forbindelse med
kapitalbevzTgelser

17. Erldmring fra Det Europmiske Fmllesskab

18. Erklmring fra Norges regering om direkte hAndhmvelse af EF-institutionernes beslutninger
vedrorende forpligtelser til betaling af pengeydelser rettet til virksomheder beliggende i Norge

19. Erklring fra Det Europ-iske Fmllesskab

20. Erklmring fra Ostrigs regering om hAndhavelse pA ostrigsk omrAde af EF-institutionernes
beslutninger vedrorende forpligtelser til betaling af pengeydelser

21. Erklmring fra Det Europmiske Fallesskab

22. Erklmring fra Det Europaciske Fmllesskab om skibsbygning

23. Erklmring fra Irlands regering vedrorende protokol 28 om intellektuel ejendomsret -
internationale konventioner

24. Erkldring fra EFTA-staternes regeringer om pagten om arbejdstagernes grundlggende
arbejdsmarkedsmtssige og sociale rettigheder

25. Erldaring fra 0strigs regering om gennemforelsen af artikel 5 i direktiv 76/2071E0F for sA vidt
angAr natarbejde

26. Erkl1ring fra Det Europmiske Fmllesskab

27. Erklmring fra Det Europwiske Fmllesskab om EFTA-staternes rettigheder ved EF-Domstolen

28. ErklJring fra Det Europwiske FwIiesskab om rettighederne for advokater fra EFTA-staterne i
henhold til fallesskabsretten
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29. Erklaring fra Det Europmiske Fw-Ilesskab om deltagelse af eksperter fra EFTA-staterne i EOS-
relevante EF-udvalg i medfor af artikel 100 i aftalen

30. Erklring fra Det Europtiske Fzllesskab vedrorende artikel 103 i aftalen

31. Erklmring fra EFTA-staternes regeringer vedrorende artikel 103, stk. 1, i aftalen

32. Erklring fra Det Europaiske Fmllesskab om transit i fiskerisektoren

33. Erklmring fra Det Europmiske Fmllesskab og Finlands, Liechtensteins, Schweiz', Sveriges og
Ostrigs regeringer om hvalproduk-ter

34. Erklring fra Schweiz' regering om finanstold

35. Erkimring fra Det Europaiske Fmllesskab om bilaterale aftaler

36. Erkldring fra Schweiz' regering om aftalen mellem EOF og Schweiz om godstransport ad
landevej og med jernbane

37. Erklmring fra Ostrigs regering vedrorende aftalen mellem EOF og Republikken Ostrig om
godstransport i transit med jernbane og ad landevej

38. Erkilring fra EFTA-staternes regeringer om EFTA's finansieringsmekanisme

39. Erkimring fra EFTA-staternes regeringer om en ret i forste instans

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 433 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Traitds, vol. 1818, p. 433.]
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FAELLESERKL'ERfNGER

AFGIVET AF

DE KONTRAHERENDE PARTER I

AFTALEN OM

DET EUROP/EISKE OKONOMISKE SAMARBEJDSOMRADE

FiELLESERKLERING
OM UDARBEJDELSEN AF FkELLES RAPPORTER I HENHOLD TIL PUNKT 5

I PROTOKOL 1 OM HORISONTALE TILPASNINGER

Hvad angAr revisions- og indberetningsprocedurerne i henhold til punkt 5 i protokol 1 om horisontale
tilpasninger, kan Det Blandede EOS-Udvaig, nir dette anses for formllstjenligt, anmode om, at der
udarbejdes en f~lles rapport.
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FAELLESERKLERING
OM AFTALER OM GENSIDIG ANERKENDELSE OG BESKYTELSE

AF BETEGNELSER PA VIN 00 ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER

De kontraherende parter er enige om at fore forhandlinger med henblik pA inden den 1. juli 1993 at
indgA sarskilte aftaler om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser pA vin og alkohol-
holdige drikkevarer under hensyntagen til gwidende bilaterale aftaler.
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FAELLESERKLAERING
OM EN OVERGANGSPERIODE FOR UDSTEDELSE ELLER UDFERDIGELSE AF

DOKUMENTER VEDR0RENDE BEVIS FOR OPRINDELSE

a) I to Ar efter aftalens ikrafttraden accepterer de kompetente toldmyndigheder i EF og i Finland,
Island, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig som gyldigt bevis for oprindelse i den betydning, der
er fastlagt i protokol 4 til aftalen, folgende dokumenter, som er omhandlet i artikel 13 i
protokol 3 til frihandelsover-enskomsterne mellem EF og de enkelte EFTA-stater, der er nxvnt
ovenfor:

i) EUR.l-certifikater, herunder langtidscertifikater, som pA forhind er ptegnet af de
kompetente toldmyndigheder i eksportstaten;

ii) EUR.1-certifikater, herunder langtidscertifikater, der er pAtegnet af en godkendt
eksportor med et smrligt stempel, som er blevet godkendt af toldmyndighederne i
eksportstaten, og

iii) fakturaer, der henviser til langtidscertifikater.

b) I seks mhneder efter aftalens ikrafttraden accepterer de kompetente toldmyndigheder i EF og i
Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig som gyldigt bevis for oprindelse i den betyd-
ning, der er fastlagt i protokol 4 til aftalen, folgende dokumenter, som er omhandlet i artikel 8
i protokol 3 til frihandelsoverenskomsterne mellem EF og de enkelte EFTA-stater, der er nmvnt
ovenfor:

i) fakturaer, der er forsynet med eksportorens erklering som anfrt i bilag V til protokol 3,
udfzrdiget i overensstemmelse med artikel 13 i naevnte protokol, og

ii) fakturaer, der er forsynet med eksportorens erklmring som anfort i bilag V til protokol 3,
udfzrdiget af enhver eksportor.

c) De kompetente toldmyndigheder i EF og i Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Ostrig
accepterer annodninger om efterfelgende kontrol af de i litra a) og b) nmvnte dokumenter i en
periode pA to Ar efter udstedelsen og udfatrdigelsen af det pigmldende bevis for oprindelse.
Nmvnte kontrol foretages i overensstemmelse med afsnit VI i protokol 4 til aftalen.
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FiELLESERKLERING
OM ARTIKEL 10 0( ARTIKEL 14, STK. 1,

I PROTOKOL 11 TIL AFTALEN

De kontraherende parter understreger den betydning, som de tillmgger beskyttelsen af nominative
data. De forpligter sig til yderligere at undersoge dette sporgsmMl med henblik pA at sikre en behorig
beskyttelse af sidanne data i henhold til protokol 11 i et omfang, som mindst svarer til det, der er
fastlagt i Europarldets konvention af 28. januar 1981.
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FkELLESERKL'RING
OM ELEKTROMEDICINSKE APPARATER

De kontraherende parter tager til efterretning, at EF-Kommissionen har forelagt R~det forsiag til et
ridsdirektiv om elektromedicinske apparater, der hidtil har vmret omfattet af direktiv 84/539IEOF
(EFT nr. L 300 af 19.11.1984, s. 179)(bilag I).

Med EF-Kommissionens forslag oges beskyttelsen af patienter, brugere og tredjeparter, idet der
henvises til harmoniserede standarder, som skal vedtages af CEN-CENELEC i overensstenmelse red
de retlige forskrifter og ved at sikre, at de p~gaeldende produkter underkastes behorige procedurer for
overensstemmelsesgodkendelse, herunder tredjeparts medvirken for visse anordninger.
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FAELLESERKLjERING
VEDR RENDE STATSBORGERE I REPUBLIKKEN ISLAND,

SOM ER INDEHAVERE AF ET EKSAMENSBEVIS FOR UDDANNELSE TIL
SPECIALIAEGE, SPECIALTANDLIEGE, DYRLEGE,

INDEN FOR FARMACI, TIL ALMENT PRAKTISERENDE I.GE ELLER
PA ARKJTEKTUROMRADET UDSTEDT I ET TREDJELAND

De kontraherende parter, som tager til efterretning, at RAdets direktiv 75/362/EOF, 78/686/EOF,
78/1026/EOF, 85/384/EOF, 85/433/EOF og 86/457/EOF (henholdsvis EFI or. L 167 af 30.6.1975,
s. 1; EFT or. L 233 af 24.8.1978, s. 1; EFT or. L 362 af 23.12.1978, s. 1; EFT nr. L 223 af
21.8.1985, s. 15; EFT nr. L 253 af 24.9.1985, s. 37; EFT nr. L 267 af 19.9.1986, s. 26), som
tilpasset med henblik pA EOS, kun omhandler eksamensbeviser, certifikater og andre formelle
Icvalifikationsbeviser, der er erhvervet i en af de kontraherende parters omrAde, og

som imidlertid onsker at tage hensyn til den swrlige situation, der gor sig gzldende for statsborgere
i Republikken Island, som har studeret i et tredjeland, fordi der ikke tilbydes en fuldstmndig
uddannelse pA universitetsniveau til special1mge, specialtandlmge, dyrlmge og arkitekt i Island, fordi
der er begrznsede muligheder for uddannelse til specialtandlzge og for en szerlig uddannelse til
alment praktiserende Ixge og anden specialisering pA kegeomridet, og fordi der forst for nylig er
indfort en fuldstzndig uddannelse pi universitetsniveau i Island pA det farmaceutiske orarde,

henstiller, at de pAgwldende stater tillader, at statsborgere i Republikken Island med et eksamensbevis
for en uddannelse tii specialtandlxge, dyrlxge, pA arkitekturomrldet, inden for farmaci, for
fuldforelse af en swrlig uddannelse til alment praktiserende Ige eller anden specialisering pA
IgeomrAdet, som er erhvervet i et tredjeland og anerkendt af de kompetente islandske myndigheder,
optager og udover virksomhed som specialtandlmge, dyrlzge, arkitekt, farmaceut, alment
praktiserende lzge eller speciallzge inden for Det Europwiske Okonomiske Samarbejdsomrlde, idet
nxvnte stater anerkender disse eksamensbeviser pA deres omrAder.
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FAELLESERKLARING
VEDRORENDE STATSBORGERE I REPUBLIKKEN ISLAND,
SOM ER INDEHAVERE AF ET EKSAMENSBEVIS FOR EN

ERHVERVSKOMPETENCEGIVENDE VIDEREGAENDE UDDANNELSE
AF MINDST TRE ARS VARIGHED UDSTEDT I ET TREDJELAND

De kontraherende parter, som tager til efterretning, at RAdets direktiv 89/48/EOF af 21. decem-
ber 1988 (EFT nr. L 19 af 24.1.1989, s. 16) om indforelse af en generel ordning for gensidig
anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videreg~ende uddannelser af mindst
tre rs varighed, som tilpassel med henblik pA EOS, omhandler eksamensbeviser, certifikater og andre
formelle kvalifikationsbeviser, der hovedsagelig er erhvervet i en af de kontraherende patters omride,
og

som imidlertid onsker at tage hensyn til den swrlige situation, der gor sig gaidende for statsborgere
i Republikken Island, som hat studeret i et tredjeland, fordi der er begrmnsede muligheder for post-
gymnasiale uddannelser og en mangeArig tradition for, at studerende tager denne uddannelse i
udlandet,

benstiller, at de pAgwidende stater tillader, at statsborgere i Republikken Island med et eksamensbevis
for uddannelser, der er omfattet af den generelle ordning, og som er erhvervet i et tredjeland og
anerkendt af de kompetente islandske myndigheder, optager og udover de pigwidende erhverv inden
for Det Europwiske Okonomiske Samarbejdsomrlde, idet nzvnte stater anerkender disse eksamensbe-
viser pA deres omrAder.
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FAELLESERKLARING
OM GODSTRANSPORT AD VEJ

Hvis Det Europiske Faellesskab udarbejder ny Iovgivning med henblik pA at andre, erstatte eller
forlmnge anvendelsen af reglerne om adgang til erhvervsmmssig godstransport ad vej (Ridets forste
direktiv af 23. juli 1962 om fastsarttelse af visse falles regler for den internationale transport, EFT
nr. 70 af 6.8.1962, s. 2005/62; RAdets direktiv 65/269/EOF, EFT nr. 88 af 24.5.1965, s. 1469/65;
Rldets forordning (EOF) nr. 3164/76, EFT nr. L 357 af 29.12.1976, s. 1; Ridets forordning (EF)
nr. 1841/88, EFT nr. L 163 af 30.6.1988, s. 1; Ridets forordning (EOF) nr. 4059/89, EFT nr.
L 390 af 30.12.1989, s. 3), traeffer de kontraherende parter i overensstemmelse med de i fxllesskab
vedtagne procedurer beslutning om en mndring af det relevante bilag, der giver de kontraherende
parters transportvirksomheder tilladelse til gensidig adgang til markedet for godstransport ad vej pi
lige vilkar.

I gyldighedsperioden for aftalen mellem De Europmiske Fllesskaber og 0strig om transport med
jernbane og ad vej berorer fremtidige xndringer af nmrvmrende aftale ikke de bestAende gensidige
rettigheder for adgang til markedet, som er omhandlet i artikel 16 i aftalen mellem De Europwiske
Fmllesskaber og Ostrig om transport med jernbane og ad vej, og som er fastsat i de bilaterale aftaler
mellem pA den ene side 0strig og pA den anden side Finland, Norge, Schweiz og Sverige, medmindre
de pAgmidende parter trmffer anden afgorelse.
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FAELLESERKLRING

OM KONKURRENCEREGLERNE

De kontraherende parter erkltrer, at gennemfrelsen af EOS-konkurrencereglerne i sager, der

henhorer under EF-Kommissionens ansvarsomride, er baseret pA eksisterende EF-kompetencer
suppleret med bestenumelserne i aftalen. I sager, der benhorer under EFTA-Tilsynsmyndighedens
ansvarsomride, er gennemforelsen af EOS-konkurrencereglerne baseret pA aftalen om oprettelse af
denne myndighed og pA bestemmelserne i aftalen.
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FiELLESERKLAERING
OM ARTIKEL 61, STK. 3, LITRA b), I AFTALEN

De kontraherende parter erkldrer, at EF-Kommissionen ved afgorelse af, om der kan indrommes
undtagelse i henhold til artikel 61, stk. 3, litra b), tager hensyn tU EFTA-staternes interesser, og
EFTA-Tilsynsmyndigheden tager hensyn til EF-medlemsstaternes interesser.
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FiELLESERKL.ERING
OM ARTIKEL 61, STK. 3, LITRA c), I AFTALEN

De kontraherende parter tager til efterretning, at selv om en region ikke anses for stmeberettiget i
henhold til artikel 61, stk. 3, litra a), og ifolge de kriterier, der glder for analysen i forste fase i
henhold til litra c)(jf. Kommissionens meddelelse vedrorende metoder for anvendelse af EOF-
Traktatens artikel 92, stk. 3, litra a) og c), pA regionalstotte, EFT ar. C 212 af 12.8.1988, s. 2), er
det muligt at foretage en undersogelse pi grundlag af andre kriterier, f.eks. en meget ringe
befolkningstarthed.
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F)ELLESERKLA.RING
OM STOITE YDET VIA EF'S STRUKTURFONDE
ELLER ANDRE FINANSIERINGSINSTRUMENTER

De kontraherende parter erkiarer, at finansiel stotte til virksomheder fra EF's strukturfonde eller
bistand fra Den Europaiske Investeringsbank eller andre lignende finansieringsinstrumenter eller
fonde ydes under overholdelse af bestemnielserne om statsstotte i aftalen. De erkidrer, at der pA
anmodning af en af tilsynsmyndighederne skal finde udveksling af information og synspunkter sted
om disse former for stotte.
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FELLESERKLERING
OM LITRA c) I PROTOKOL 27 TIL AFTALEN

Den meddelelse, der er omtalt i litra c) i protokol 27 til aftalen, skal indeholde en beskrivelse af det
pigwldende statsstetteprogram eller enkelttilfwlde med alle de nodvendige oplysninger til, at der kan
foretages en passende vurdering af programmet eller tilfzldet (afhmngigt af de pAgmIdende
statsstotteelementer sisom stottetype, budget, modtager og varighed). Desuden skal begrundelsen for
indledning af proceduren i artikel 93, stk. 2, i Traktaten om Oprettelse af Det Europeiske
Okonomiske Fellesskab eller den tilsvarende procedure i henhold til en aftale mellem EFTA-staterne
om oprettelse af EFTA-Tilsynsmyndigheden meddeles den anden tilsynsmyndighed. Informationsud-
vekslingen mellem de to tilsynsmyndigheder sker pA grundtag af gensidighed.
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F)ELLESERKIJRING
OM SKJBSBYGNING

De kontraherende parter vedtager, at de indtil udlobet af gyldighedsperioden for syvende direktiv om
stotte til skibsbygningsindustrien (dvs. ved udgangen af 1993) afstr fra at anvende de almindelige
regler om statsstotte, der er fastsat i artikel 61 i aftalen, pA skibsbygningsindustrien.

Artikel 62, stk. 2, i aftalen sivel som protokollerne vedrorende statsstotte finder anvendelse pA
skibsbygningsindustrien.
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F)ELLESERKL)ERING
OM DE GJELDENDE PROCEDURER I TILF)ELDE,

HVOR EFTA-STATERNE I MEDFOR AF ARTIKEL 76
OG DEL VI I AFTALEN OG DE TILSVARENDE PROTOKOLLER

DELTAGER FULDT UD I EF-UDVALG

EFTA-staterne har sanune rettigheder og forpligtelser som EF-medlemsstaterne i de EF-udvalg, i
hvilke de i medfor af artikel 76 og del VI i aftalen og de tilsvarende protokoller deltager fuldt ud,
undtagen hvad angAr eventuelle afstemningsprocedurer. EF-Kommissionen skal, n r den trzffer
beslutning, tage behorigt hensyn til EFTA-staternes synspunkter pA samme mAde, som den tager

hensyn til EF-medlemsstaternes synspunkter forud for en afstemning.

I tilfalde, hvor EF-medlemsstaterne har mulighed for at indbringe en beslutning truffet af EF-
Kommissionen for EF-RAdet, kan EFTA-staterne indbringe sagen for Det Blandede EOS-Udvalg i
overensstemmelse med artikel 5 i aftalen.
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FELLESERKLERING
OM SAMARBEJDE OM KULTURELLE ANLIGGENDER

De kontraherende parter, som henviser til deres samarbejde i Europar.det, som minder om
erklwringen af 9. april 1984 fra ministermodet i Luxembourg mellem Det Europaziske Fmilesskab og
dets medlemsstater og staterne i Den Europ-iske Frihandelssaimuenslutning, og som er sig bevidst,
at fri bevmegelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer inden for EOS vii fA betydelige
virkninger pA kulturomridet, erkwrer, at de agter at styrke og udvide samarbejdet om kulturelle
anliggender med henblik pA at bidrage til en bedre mellemfolkelig forstAelse i et multikulturelt Europa
og at beskytte og yderligere udvikle den nationale og regionale arv, som beriger den europaciske
kultur ved sin mangfoldighed.
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FiELLESERKLiERING
OM SAMARBEJDE TIL BEKJEMPELSE AF ULOVLIG HANDEL

MED KULTURGODER

De kontraherende parter erklrer sig rede tl at etablere samarbejdsarrangementer og -procedurer til
bekmpelse af ulovlig handel med kulturgoder sivel som arrangementer til forvaltning af ordningen
for den lovlige handel med kulturgoder.

Uden at dette berorer bestemmelserne i aftalen og andre internationale forpligtelser, tages der ved
fasti-ggelsen af disse arrangementer og procedurer hensyn til den Iovgivning, som EF er i fwrd med
at udvikie pi dette omrhde.
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FtELLESERKL)ERING
OM ASSOCIERINGEN AF EF-EKSPERTER

MED ARBEJDET I UDVALG FOR EFTA-STATERNE ELLER UDVALG
NEDSAT AF EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN

Under hensyntagen til associeringen af eksperter fra EFTA-staterne med arbejdet i de EF- udvaig, der
er opregnet i protokol 37 til aftalen, associeres EF-eksperter pi samme grundlag pA Fmilesskabets
anmodning mod arbejdet i de tilsvarende organer for EFTA-staterne eller i udvaIg nedsat af EFTA-
Tilsynsmyndigheden, som beskzftiger sig med samme emner som ovenfor nmvnte EF-udvaIg.
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FAELLESERKLERING
OM ARTIKEL 103 1 AFTALEN

De kontraherende parter er af den opfattelse, at henvisningen til opfyldelsen af de forfatningsmwssige
krav i artikel 103, stk. 1, i aftalen og henvisningen til den midlertidige anvendelse i artikel 103,
stk. 2, ikke har praktiske folger for de interne EF-procedurer.
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FELLESERKLERING
OM PROTOKOL 35 TIL AFTALEN

De kontraherende parter er af den opfattelse, at protokol 35 ikke begraenser virkningerne af de
bestAende interne regler, som foreskriver, at internationale aftaler er direkte galdende og bar forrang.
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FiELLESERKLJERING
OM FINANSIERINGSMEKANIS MEN

Skulle en kontraherende EFTA-part udtraede af EFTA og tiltr de EF, trzffes der passende
foranstaltninger for at sire, at de resterende EFTA-stater ikke pidrager sig yderligere finansielle
forpligtelser som folge heraf. De kontraherende parter tager i den forbindelse til efterretning, at
EFTA-staterne har truffet beslutning om at beregne deres respektive bidrag til finansierings-
mekanismen pA grundlag af BNI i markedspriser for de seneste tre Sr. For sl vidt angAr tiltrardende
EFTA-stater bor der findes passende og rimelige losninger som led i tiltradelsesforhandlingerne.
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FELLESERKLARING
OM FORBINDELSEN MELLEM AFTALEN OG BESTAENDE AFTALER

Aftalen berorer ikke rettigheder, der er sikret ved bestlende aftaler, som binder en eller flere EF-
medlemsstater pi den ene side og en eller flere EFTA-stater pA den anden side eller to eller flere
EFTA-stater, ssom bi.a. aftaler, der vedrorer personer, virksomheder, regionalt samarbejde og
administrative arrangementer, for i det mindste tilsvarende rettigheder er opnAet i henhold til aftalen.
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FELLESERKLiERING
OM DEN VEDTAGNE FORTOLKNING AF ARTIKEL 4, STK. 1 OG 2,

I PROTOKOL 9 OM HANDEL MED FISK
OG ANDRE PRODUKTER FRA HAVET

1. EFTA-staterne overtager ikke den gmldende fzllesskabsret vedrorende fiskeripolitikken, og det
fastslis derfor, at ved henvisninger til stotte ydet af statsmidler skal de kontraherende parter vurdere
en eventuel fordrejning af konkurrencen pA grundlag af EOF-Traktatens artikel 92 og 93 og i
forbindelse med de relevante bestemmelser i gzldende fwllesskabsret vedrorende fiskeripolitikken
saint indholdet af f-Ileserklaringen om artikel 61, stk. 3, litra c), i aftalen.

2. Da EFTA-staterne ikke overtager den gzldende fmllesskabsret vedrorende fiskeripolitikken,
fastslAs det, at ved henvisninger til lovgivningen vedrorende markedsordningerne skal en eventuel
fordrejning af konkurrencen, der forArsages af en sAdan iovgivning, vurderes pA grundlag af de
principper, som er fastlagt i gmldende fzllesskabsret vedrorende den folles markedsordning.

NAr en EFTA-stat opretholder eller indforer nationale bestemnelser om markedsordaingen i
fiskerisektoren, skal sAdanne bestemmelser a priori anses for forenelige med de principper, der er
omhandlet i forste afsnit, hvis de mindst indeholder folgende:

a) Lovgivningen om producentorganisationer afspejler principperne i gwldende fxllesskabsret med
hensyn til

- etablering pA producenternes initiativ,
- frihed til at blive og ophore med at vwre medlem,
- at ingen indtager en dominerende stilling, medmindre det er nodvendigt for at nA ml, der

svarer til de i EOF-Traktatens artikel 39 omhandlede;

b) de bestemmelser, der skal anvendes i tilfmlde af, at reglerne for producentorganiationerne
udvides til at omfatte ikke-medlemmer af producentorganisationerne, svarer til bestemmelserne
i artikel 7 i forordning (E0F) nr. 3687/91;

c) bestemmelser om intervention i form af prisstotte, som findes eller indfores, svarer til de i
afsnit III i forordning (EOF) nr. 3687/91 fastsatte bestemrnelser.
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FAELLESERKLARING
OM ANVENDELSEN AF

TOLDINDROMMELSER FOR VISSE LANDBRUGSPRODUKTER

De kontraherende parter eridlarer, at hvis der for samme produkt gives toldindrmmnelser bide i
henhold til protokol 3 til aftalen og i henhold til en bilateral aftale om handel med landbrugsprodukter
som omhandlet i protokol 42 til aftalen, indrommes den gunstigste toldbehandling ved fremlaggelse
af relevant dokumentation.

Dette bererer ikke de forpligtelser, der folger af artikel 16 i aftalen.
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FJELLESERKLAERING
OM PLANTESUNDHED

De kontraherende parter fastslr, at gwIdende fmilesskabsretsakter pA dette omrAde er ved at blive
revideret. EFTA-staterne overtager derfor ikke denne lovgivning. Nye regler skal behandles i henhold
til artikel 99 og 102 i aftalen.
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FAELLESERKLERING
OM GENSIDIG BISTAND MELLEM KONTROLMYNDIGHEDERNE

MED HENSYN TiL ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER

De kontraherende parter er enige om, at fremtidige EF-retsforskrifter om gensidig bistand mellem de
kompetente myndigheder i EF's medlemsstater med hensyn til alkoholholdige drikkevarer, som er
relevante for aftalen, skal behandles i henhold til de generelle bestemmelser i aftalen om, hvorledes
beslutninger trzffes.
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FAELLESERKLERING
OM PROTOKOL 47 OM OPHEVELSE

AF TEKNISKE HANDELSHINDRINGER
FOR VIN

Tilpasningen vedrorende anvendelsen af benaevnelserne "Federweiss" og "Federweisser" som
omhandlet i tillagget til protokol 47 berorer ikke eventuelle fremtidige wndringer af den relevante EF-
Iovgivning, hvorved der matte blive indfort bestemmelser til regulering af anvendelsen af disse eller
tilsvarende ben&-vnelser for vin, som fremstilles i Fllesskabet.

Klassifikationen af EFTA-staternes vindyrkningsomrAder i vinavlszone B for sA vidt angir aftalen
fbregriber ikke eventuelle fremtidige wndringer af EF's klassifikationssystem, som senere kan ove
indflydelse pA klassifikationen i forbindelse med aftalen. AEndringer af denne art behandles i henhold
til aftalens generelle bestemmelser.
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FfLLESERKLERING
OM ,ENDRING AF TOLDINDROMMELSER OG OM
SERBEHANDLING AF SPANIEN OG PORTUGAL

En fuldstzndig gennemforelse af den ordning, der er ornhandlet i protokol 3, er for nogle
kontraherende parter athzngig af wndringer af den nationale prisudligningsordning. Disse wndringer
er ikke mulige uden en wndring af toldindrmnelserne. Shdanne wndringer vii ikke indebwre et behov
for udligning mellem de kontraherende parter i aftalen.

Den ordning, der er omhandlet i protokol 3, udelukker ikke anvendelsen af de relevante over-
gangsbestemmelser i akten vedrorende Spaniens og Portugals tiltradelse og mi ikke inden for EF,
i dets sammensztning pr. 31. december 1985, resultere i, at de kontraherende parter i aftalen
indromnmes en gunstigere behandling end de nye EF-medlemsstater. Anvendelsen af denne ordning
udelukker navnlig ikke anvendelsen af de prisudligningsbelob, der er fastsat i medfor af akten
vedrorende Spaniens og Portugals tiltradelse.
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FAELLESERKL1 ERING
OM DYRS VELFAERD

Uanset bestemmelseme i kapitel I, punkt 2 (veterinmrsporgsmA]), i bilag I til aftalen tager de
kontraherende parter den nye udvikling af fallesskabslovgivningen pA dette omrAde til efterretning
og er enige om at rAdfore sig med hinanden, i tilfzlde hvor forskelle i deres Iovgivning om dyrs
velfmrd udgor hindringer for de frie varebevmgelser. De kontraherende parter er enige om lobende
at overvAge situationen pA dette omrAde.
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F)ELLESERKL)ERING
OM DET HARMONISEREDE SYSTEM

De kontraherende parter er enige om sl snart som muligt og senest den 31. december 1992 at
harmonisere den tyske tekst til varebeskrivelsen i Det Harmoniserede System i de relevante
protokoller og bilag til EOS-aftalen.
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ERKL.ERrNGER

FRA EF-MIEDLEMSSTATERNES OG

EFTA-STATERNES REGERINGER

ERKL,,ERING
FRA EF-MEDLEMSSTATERNES OG
EFTA-STATERNES REGERINGER

OM FORENKLING AF GRENSEKONTROLLEN

For at fremme den frie bevzgelighed for personer samarbejder EF- medlemsstaterne og EFTA-
staterne for at forenkle grmnsekontrollen mellem deres omrider for statsborgere fra de pAgwldende
lande og disses familiemedlemmer, idet de nwrmnere enkeltheder i forbindelse hermed skal udarbejdes
i relevant regi.
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ERKLAERING
FRA EF-MEDLEMSSTATERNES OG
EFTA-STATERNES REGERINGER

OM POLITISK DIALOG

Det Europwiske Faellesskab og dets medlemsstater og medlemsstaterne af Den Europmiske
Frihandelssammenslutning udtrykker deres enske om at forstzrke den politiske dialog vedrorende
udenrigspolitik med henblik pi at udvikle snzvrere forbindelser inden for omrder af flles interesse.

De er enige om til dette formAl:

- at foretage uformelle udvekslinger af synspunkter pA ministerplan under EOS-RAdets moder. Hvis
det findes hensigtsmmssigt, kan de politiske direktorer modes for at forberede disse udvekslinger;

- fuldt ud at udnytte de bestAende diplomatiske kanaler, szrlig de diplomatiske reprmsentationer i
hovedstaden i det land, der har EF-formandskabet, i Bruxelles og i EFTA-staternes hovedstder;

- at afholde uformelle konsultationer pA konferencer og i internationale organisationer;

- at dette ikke pA nogen mAde vii gribe ind i elier erstatte bestAende bilaterale kontakter pA dette
omrAde.
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INTERIMSORDNING

MED HENBLIK PA AT FORBEREDE DEN KORREKTE uKRAFrrRAEDEN

AF AFrALEN

KOMMISSIONEN FOR Bruxelles, den
DE EUROPAEISKE
FAELLESSKABER

Generaldirektoratet for
forbindelser med tredjelande

Generaldirektoren

Hr. ambassador H. Hafstein
Chef for EFTA-delegationen
EFTA-Seknetariatet

Rue Arlon 118
1040 Bruxelles

K-re hr. Hafstein,

Jeg skal herved henvise til vores droftelser om interimsfasen for E0S, og jeg er af den opfattelse, at
vi blev enige om at fastlmgge en interimsordning med henblik pA at forberede den korrekte ikraft-
tra den af aftalen.

Under nwvnte ordning bibeholdes de strukturer og procedurer, der blev anvendt under E0S-
forhandlingerne. En interimsgruppe pA hojt plan bistAet af ekspertinterimsgrupper bestAende af
reprmsentanter for Fallesskabet og EFTA-staterne, som svarer til den tidligere forhandlingsgruppe
pA hojt plan og de tidligere forhandlingsgrupper, vii inden for ramnerne af EOS bl.a. undersoge
fmllesskabsret fra perioden mellem den 1. august 1991 og aftalens ikrafttraden. Konsensusbe-
slutninger vii blive optaget i og endeligt udformet i tillmgsprotokoller til EOS-aftalen eller i passende
beslutninger truffet af Det Blandede EOS-Udvalg efter aftalens ikrafttrmden. Eventuelle vmsentlige
problemer opstAet under forhandlingerne under interimsordningen vii blive behandlet af Det Blandede
EOS-Udvalg efter aftalens ikrafttrden.

Idet der er enighed om, at EOS-aftalens informations- og konsultationsprocedurer forst kan tages i
anvendelse efter aftalens ikrafttrmden, vii Fmllesskabet under interimsfasen underrette EFTA-staterne
om forslag til nye fellesskabsretsakter efter disses forelmggelse for EF-MinisterrAdet.

Jeg ville vwre Dem taknemmelig for at bekrmfte Deres indforstkelse med denne interimsordning.

Venlig hilsen

Horst G. Krenzler
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ISLANDS MISSION
ved de
EUROPAEISKE FELLESSKABER

Rue Archim~de 5
1040 Bruxelles

Bruxelles, den

Kaere hr. Krenzler,

Jeg har den mre hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med folgende
ordlyd:

"Jeg skal herved henvise til vores droftelser om interimsfasen for E0S, og jeg er af den opfattelse,
at vi blev enige om at fastlTgge en interimsordning med henblik pA at forberede den korrekte ikraft-
tratden af aftalen.

Under nwvnte ordning bibeholdes de strukturer og procedurer, der blev anvendt under E0S-
forhandlingerne. En interimsgruppe pA hojt plan bistAet af ekspertinterimsgrupper besttende af
repr.sentanter for Fillesskabet og EFTA-staterne, som svarer til den tidligere forhandlingsgruppe
pA hojt plan og de tidligere forhandlingsgrupper, vii inden for rammeme af EOS bl.a. undersoge
fa:llesskabsret fra perioden mellem den 1. august 1991 og aftalens ikrafttraden. Konsensusbe-
slutninger vii blive optaget i og endeligt udformet i tillaegsprotokoller til EOS-aftalen eller i passende
beslutninger truffet af Det Blandede E0S-Udvalg efter aftalens ikrafttr"den. Eventuelle vzsentlige
problemer opstlet under forhandlingerne under interimsordningen vii blive behandlet af Det
Blandede EOS-Udvalg efter aftalens ikrafttraden.

Idet der er enighed om, at E0S-aftalens informations- og
konsultationsprocedurer forst kan tages i anvendelse efter aftalens ikrafttrarden, vii Fzellesskabet
under interimsfasen underrette EFTA-staterne om forslag til nye fmllesskabsretsakter efter disses
forelTggelse for EF-MinisterrAdet.

Jeg ville vmre Dem taknemmelig for at bekrmfte Deres indforstAelse med denne interimsordning."

Jeg skal herved bekrafte, at jeg er indforstAet med denne interimsordning.

Venlig hilsen

Hannes Hafstein, ambassador
Chef for Islands Mission

ved De Europwiske Fillesskaber
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ORDNING

VEDRORENDE OFFENTLIGGORELSE AF

E S-RELEVANTE OPLYSNINGER

ISLANDS MISSION
ved de
EUROP.EISKE FAELLESSKABER

Rue Archimbde 5
1040 Bruxelles

Bruxelles, den

Vedr.: Offentliggorelse af EOS-relevante oplysninger

Hr. I

Med hensyn til offentliggorelse af EOS-relevante oplysninger efter E0S-aftalens ikrafttrden skal jeg
herved sammenfatte den aftale, vi er nAet frem til, som folger:

Der vii blive et koordineret system, som bestir af EF-Tidende og et swrligt EOS-tillg hertil. N.r
de oplysninger, der skal offentliggores for EF og EFTA-staterne, er identiske, tjener EF's offent-
liggorelse i EF-Tidende samtidig som offentliggorelse pA de tre fmlles EF/EFTA-sprog, medens
oplysningerne pA de ovrige fire EFTA-sprog (finsk, islandsk, norsk og svensk) vii blive offentliggjort
i EOS-tillwgget til EF-Tidende. EFTA-staterne pAtager sig at skabe en passende infrastruktur til at
sikre, at de nodvendige overswrtelser til de fire EFTA-sprog, der ikke er EF-sprog, foreligger i tide.
EFTA-staterne vii vare ansvarlige for at fremstille materialet til produktion af EOS-tillaigget.

Offentliggorelsessystemet vii omfatte folgende elementer:

a) Afgorelser truffet af Det Blandede EOS-Udvalg vedrorende gweldende fmtllesskabsret og
ES-organernes andre afgorelser, retsakter, meddelelser my.

Det Blandede E0S-Udvalgs afgorelser vedrorende gzldende fmllesskabsret offentliggores pA de
ni officielle sprog i en s-rlig E0S-afdeling i EF-Tidende. Denne offentliggorelse tjener som
offentliggorelse pA de tre filles sprog. Disse afgorelser vil ogsA blive offentliggiort i EOS-
tillwgget pA de nordiske EFTA-staters officielle sprog under EFTA-staternes ansvar og eventuelt
ogsA til orientering pA EFTA's arbejdssprog.

Det samme gmlder andre afgorelser, retsakter, meddelelser my. fra EOS-organerne, szrlig EOS-
RAdet og Det Blandede E0S-Udvalg.

Hvad angir Det Blandede EOS-Udvalgs afgorelser vedrorende gmldende faellesskabsret, vii
indholdsfortegnelsen i E0S-afdelingen indeholde henvisninger til, hvor de relevante interne EF-
tekster kan findes.
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b) EFTA-oplysninger ar EF-relevans

Oplysninger fra EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EFTA-staternes StAende Udvalg og
EFTA-Retten vedrorende f.eks. konkurrence, statsstotte, offentlige indkob og tekniske standarder
vii blive offentliggjort pi de ni officielle EF-sprog i en srlig EOS-afdeling i EF-Tidende. Denne
offentliggrelse tjener ogsA som offentliggorelse for EFTA-staterne p de tre filles sprog,
medens de fire andre EFTA-sprog vii blive gengivet i EOS-tillwgget. Hvor dette ar relevant, vii
indholdsfortegnelsefi i henholdsvis EOS-afdelingen og EOS-tilla-gget indeholde henvisninger til,
hvor de tilsvarende oplysninger fra EF og dets medlemsstater kan findes.

c) EF-oplysninger af EFTA-relevans

Oplysninger fra EF og dets medlemsstater vedrorende f.eks. konkurrence, statsstotte, offentlige
indkob og tekniske standarder vii blive offentliggjort pA de ni officielle EF-sprog i EF-Tidende.
Denne offentliggoelse tjener ogsA som offentliggorelse for EFTA-staterne pA de tre fmlles sprog,
medens de fire andre EFTA-sprog vii blive gengivet i E0S-tillmgget. Hvor dette er relevant, vii
der blive henvist til, hvor de tilsvarende oplysninger fra EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndig-
heden, EFTA-staternes StAende Udvalg og EFTA-Retten kan findes.

De finansielle aspekter af offentliggorelsessystemet vii blive omfattet af en szrlig ordning.

Jeg ville va-re Dem taknemmelig, sAfremt De over for mig vii bekrafte, at De er indforstAet med det
ovenfor anforte.

Modtag hr. , forsikringen om min mest udmairkede hojagtelse.

Hannes Hafstein,
ambassador

Chef for Islands Mission
ved De Europmiske Fmllesskaber

Hr. Horst Krenzler
Generaldirektor
Kommissionen for De Europ-iske Fzliesskaber
Generaldirektorat I
Avenue d'Auderghem 35
Bruxelles
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KOMMISSIONEN FOR Bruxelles, den
DE EUROPAEISKE
FAELLESSKABER

Generaldirektoratet for
forbindelser med tredjelande

Generaldirektoren

Hr. ambassador H. Hafstein
Chef for EFTA-delegationen
EFTA-Sekretariatet
Rue Arlon 118
1040 Bruxelles

Hr.

Jeg har den -re hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med folgende

ordlyd:

"Vedr.: Offentliggorelse af EOS-relevante oplysninger

Med hensyn til offentliggorelse af E0S-relevante oplysninger efter EOS-aftalens ikrafttraden skal

jeg herved sarnmenfatte den aftale, vi er nAet frem til, som folger:

Der vii blive et koordineret system, sor bestAr af EF-Tidende og et sarligt EOS-tillag hertil. N.r
de oplysninger, der skal offentliggores for EF og EFTA-staterne, er identiske, tjener EF's offent-
liggorelse i EF-Tidende samtidig som offentliggorelse pi de tre fwlles EF/EFTA-sprog, medens

oplysningerne pA de ovrige fire EFTA-sprog (finsk, islandsk, norsk og svensk) vii blive
offentliggjort i EOS-tillaigget til EF-Tidende. EFTA-staterne pAtager sig at skabe en passende
infrastruktur til at siikre, at de nodvendige oversaettelser til de fire EFTA-sprog, der ikke er EF-
sprog, foreligger i tide. EFTA-staterne vii va.re ansvarlige for at fremstille materialet til produktion
af EOS-tillzgget.

Offentliggorelsessystemet vii omfatte folgende elementer:

a) Afgorelser truffet af Det Blandede EOS-Udvalg vedrorende gmeldende frliesskabsret og
EOS-organernes andre afgorelser, retsakter, meddelelser my.

Det Blandede EOS-Udvalgs afgorelser vedrorende galdende fmllesskabsret offentliggores pA de
ni officielle sprog i en s-rlig EOS-afdeling i EF-Tidende. Denne offentliggorelse tjener som
offentliggorelse pA de tre fmlles sprog. Disse afgorelser vii ogsA blive offentliggiort i EOS-
tillagget pA de nordiske EFTA-staters officielle sprog under EFTA-staternes ansvar og eventuelt
ogsA til orientering pA EFTA's arbejdssprog.
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Det samme gzlder andre afgorelser, retsakter, meddelelser mv. fra EOS-organerne, swrlig
EOS-RAdet og Det Blandede EOS-Udvalg.

Hvad angAr Det Blandede E0S-Udvalgs afgorelser vedrorende gxldende faellesskabsret, vil
indholdsfortegnelsen i E0S-afdelingen indeholde henvisninger til, hvor de relevante interne EF-
tekster kan findes.

b) EFTA-oplysninger af EF-relevans

Oplysninger fra EFTA-staterne, EFTA-Tiisynsmyndigheden, EFTA-staternes StAende Udvalg
og EFTA-Retten vedrorende f.eks.konkurrence, statsstotte, offentlige indkob og tekniske
standarder vii blive offentliggjort pi de ni officielie EF-sprog i en sxrlig EOS-afdeling i EF-
Tidende.

Denne offentliggorelse tjener ogsA som offentliggorelse for EFTA-staterne pA de tre fxlles
sprog, medens de fire andre EFTA-sprog vii blive gengivet i EOS-tillagget. Hvor dette er
relevant, vii indholdsfortegnelsen i henholdsvis EOS-afdelingen og EOS-tillagget indeholde
henvisninger til, hvor de tilsvarende oplysninger fra EF og dets medlemsstater kan findes.

c) EF-oplysninger ar EFTA-relevans

Oplysninger fra EF og dets medlemsstater vedrrende f.eks. konkurrence, statsstotte, offentlige
indkob og tekniske standarder vii blive offentliggjort pA de ni officielle EF-sprog i EF-Tidende.
Denne offentliggorelse tjener ogsl som offentliggarelse fire for EFTA-staterne pA de tre falles
sprog, medens de andre EFTA-sprog vii blive gengivet i EOS-tillzgget. Hvor dette er relevant,
vii der blive henvist til, hvor de tilsvarende oplysninger fra EFTA-staterne, EFTA-Til-
synsmyndigheden, EFTA-staternes StAende Udvalg og EFTA-Retten kan findes.

De finansielle aspekter af offendiggorelsessystemet vii blive omfattet af en sarlig ordning.

Jeg ville vwre Dem taknemmelig, sAfremt De over for mig vii bekrafte, at De er indforstAet med
det ovenfor anforte."

Jeg skal herved bekrafte, at jeg er indforstAet med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag hr. , forsikringen om min mest udmmrkede hojagtelse.

Horst G. Krenzler
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ORDNING

VEDRORENDE OFFENTLIGGORELSE AF EFrA-MEDDELELSER OM INDKOB

KOMMISSIONEN FOR Bruxelles, den
DE EUROPAEISKE
FAELLESSKABER

Generaldirektoratet for
forbindelser med tredjelande

Generaldirektoren

Hr. ambassador H. Hafstein
Chef for EFTA-delegationen
EFrA-Sekretariatet
Rue Arlon 118
1040 Bruxelles

Vedr.: Offentliggorelse af EFTA-meddelelser om indkob

Kwre hr. Hafstein,

Med hensyn til offentliggorelsen af EFTA-meddelelser i EF-Tidende som omhandlet i bilag XVI til
EOS-aftalen, swrlig punkt 2, litra a) og b), skal jeg herved som folger sammenfatte den aftale, vi er
nAet frem til, som folger:

a) EFrA-meddelelser sendes pA mindst dt af fzllesskabssprogene til De Europmiske Fallesskabers
Publikationskontor; i meddelelsen angives det, pA hvilket faellesskabssprog meddelelsen skal be-
tragtes som vwrende gyldig;

b) Publikationskontoret offentliggor den meddelelse, der betragtes som gyldig, i dens fulde ordlyd
i EF-Tidende og i TED-databanken; et sammendrag af de vigtigste elementer offentliggores pA
de andre officielle fzllesskabssprog;

c) EFTA-meddelelser offentliggores af Publikationskontoret i EF-Tidendes S-serier sammen med
EF-meddelelser inden for de tidsfrister, der er fastsat i de i bilag XVI omhandlede retsakter;

d) EFTA-staterne pitager sig at sikre, at meddelelser sendes til Publikationskontoret pA et officielt
fzllesskabssprog i sA god tid, at leverandorernes og kontrahenternes frist til at afgive bud eller
interessetilkendegivelser ikke reduceres i forhold til de frister, der er omhandlet i bilag XVI, hvis
Publikationskontoret opfylder sin forpligtelse til at oversame meddelelserne til de officielle
fmllesskabssprog og til at offentliggore dem i EF-Tidende og i TED inden 12 dage (i hastende
tilfwlde 5 dage);

e) EFTA-meddelelser sendes i sanme format som de meddelelsesmodeller, der er knyttet til de i
bilag XVI omhandlede retsakter; for at skabe et effektivt og hurtigt oversttelses- og offentlig-
gorelsessystem, tager EFTA-staterne imidlertid til efterretning, at det anbefales dem at udarbejde
standardiserede meddelelser for hver af deres stater pA linje med dem, der anbefales for hver af
de tolv EF-medlemsstater i henstilling 91/561/EOF af 24. oktober 1991 ";

1) EFT nr. L 305 af 6.11.1991 og EFT nr. S 217 A - N af 16.11.1991.
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f) aftaler, der er undertegnet i 1988 og 1989 af EF-Kommissionen gennem Publikationskontoret og
de respektive udpegede kontrahenter fra Sverige, Norge, Finland, Schweiz og Ostrig om offent-
liggorelse at EFTA-indkobsaftaler, som er omfattet af GATr-aftalen om statslige indkob, skal
ophore ved EOS-aftalens ikrafttrmden;

g) de finansielle aspekter af dette offentliggorelsessystem v blive omfattet af den srskilte ordning,
som indfores for alle de andre EOS-relevante offend iggorelser.

Jeg ville v-re Dem taknemmelig, shfremt De over for mig vii bekrxfte, at De er indforstiet med det
ovenfor anforte.

Venlig hilsen

Horst G. Krenzler
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ISLANDS MISSION
ved de
EUROPAEISKE FAELLESSKABER

Rue Archimnde 5
1040 Bruxelles

Bruxelles, den

Hr.

Jeg bar den wre hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med folgende
ordlyd:

"Vedr.: Offentliggorelse af EFrA-meddelelser om indkob

Med hensyn til offentliggorelsen af EFTA-meddelelser i EF-Tidende som omhandlet i bilag XVI til
EOS-aftalen, szrlig punkt 2, litra a) og b), skal jeg herved sammenfatte den aftale, vi er nAet frem
til, som folger:

a) EFTA-meddelelser sendes pA mindst 6t af fiellesskabssprogene til De Europmiske Fzllesskabers
Publikationskontor; i meddelelsen angives det, pi hvilket fmllesskabssprog meddelelsen skal be-
tragtes som vxrende gyldig;

b) Publikationskontoret offentliggor den meddelelse, der betragtes som gyldig, i dens fulde ordlyd
i EF-Tidende og i TED-databanken; et sammendrag af de vigtigste elementer offentliggores pA
de andre officielle fzllesskabssprog;

c) EFTA-meddelelser offentliggores af Publikationskontoret i EF-Tidendes S-serier sammen med
EF-meddelelser inden for de tidsfrister, der er fastsat i de i bilag XVI omhandlede retsakter;

d) EFTA-staterne ptager sig at sikre, at meddelelser sendes til Publikationskontoret pA et officielt
fmllesskabssprog i sA god tid, at leveranderernes og kontrahenternes frist til at afgive bud eller
interessetilkendegivelser ikke reduceres i forhold til de frister, der er omhandlet i bilag XVI,
hvis Publikationskontoret opfylder sin forpligtelse til at oversmtte meddelelserne til de officielle
fmllesskabssprog og til at offentliggore dem i EF-Tidende og i TED inden 12 dage (i hastende
tifxlde 5 dage);

e) EFTA-meddelelser sendes i samme format som de meddelelsesmodeller, der er knyttet til de
i bilag XVI omhandlede retsakter; for at skabe et effektivt og hurtigt oversamelses- og offentlig-
gorelsessystem, tager EFTA-staterne imidlertid til efterreming, at det anbefales dem at
udarbejde standardiserede meddelelser for hver af deres stater pA linje med dem, der anbefales
for hver af de tolv EF-medlemsstater i henstilling 91/561/EOF af 24. oktober 1991 1);

f) aftaler, der er undertegnet i 1988 og 1989 af EF-Kommissionen gennem Publikationskontoret
og de respektive udpegede kontrahenter fra Sverige, Norge, Finland, Schweiz og Ostrig om
offentliggerelse af EFTA-indkobsaftaler, som er omfattet af GATT-aftalen om statslige indkob,
skal ophore ved E0S-aftalens ikrafttr den;

1) EFr nr. L 305 af 6.11.1991 og EFT nr. S 217 A - N af 16.11.1991.
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g) de finansielle aspekter af dette offentliggerelsessystem vil blive omfattet af den srskilte
ordning, som indfores for alle de andre EOS-relevante offentliggmrelser.

Jeg ville vwre Dem taknemmelig, sfremt De over for mig vil bekrwfte, at De er indforstht med
det ovenfor anfrte."

Jeg skal herved bekrzfte, at jeg er indforstAet med indholdet af Deres skrivelse.

Venlig hilsen

Hannes Hafstein, ambassador
Chef for Islands Mission

ved De Europmiske Fxllesskaber

Hr. Horst Krenzler
Generaldirektor
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GODKENDT PROTOKOLLAT
vedrorende forhandlingerne om en aftale mellem

Det Europmiske Okonomiske Faellesskab,
Det Europtiske Kul- og StAlfaIlesskab og deres medlemsstater

og EFTA-staterne om Det Europwiske Samarbejdsomrde

De kontraherende parter har vedtaget folgende:

Ad artikel 26 og protokol 13
For aftalens ikrafttraden undersoger Fmllesskabet sammen med de interesserede EFTA-stater,
hvorvidt de betingelser, pA hvilke artikel 26 i aftalen, uanset bestemmelserne i protokol 13, stk. 1,
skal finde anvendelse mellem Faillesskabet og de berorte EFTA-stater i fiskerisektoren, er opfyldt.

Ad arrikel 56, stk. 3
Udtrykket "mmrkbar" i artikel 56, stk. 3, i aftalen betragtes som havende samme betydning som i
Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning, som ikke falder ind under artikel 85, stk. 1,
i Traktaten om Oprettelse af Det Europmiske Okonomiske Fzllesskab (EFT nr. C 231 af 12.9.1986,
s. 2).

Ad artikel 90
I E0S-R~dets forretningsorden skal det tydeliggores, at EFTA-ministrene ved beslutningstagen taler
med dn stemme.

Ad artikel 91
EOS-RAdet faststter om fornodent i sin forretningsorden mulighed for at nedsmtte underudvaIg eller
arbejdsgrupper.

Ad artikel 91, st 2
Det tydeliggores i E0S-RAdets forretningsorden, at udtrykket "nAr omstzndighederne kraever det" i
artikel 91, stk. 2, omfatter den situation, hvor en kontraherende part gor brug af sin ret til at bringe
et sporgsmAl op i overensstemmelse med artikel 89, stk. 2.

Ad artikel 94, stk. 3
Det aftales, at Det Blandede EOS-UdvaIg pA et af sine forste moder, nAr det faststter sin
forretningsorden, trmffer beslutning om at nedste underudvalg eller arbejdsgrupper, som det specielt
har behov for til at bistl det i udforelsen af dets hverv, f.eks. vedrorende oprindelsesregleme og i
andre toldanliggender.

Ad artikel 102, stk. 5
I tilfmlde af midlertidig suspension i henhold til artikel 102, stk. 5, skal suspensionens rmkkevidde
og ikrafttradelse gores til genstand for passende offentliggorelse.

Ad artikel 102, stk. 6
Artikel 102, stk. 6, finder kun anvendelse pA faktisk erhvervede rettigheder og ikke pA forventede
rettigheder. Som eksempel pA stdanne erhvervede rettigheder kan n-vnes:

- en suspension vedrrende arbejdstagernes frie bevmgelighed berorer ikke en arbejdstagers ret til
at forblive pA den kontraherende parts omride, hvortil han var flyttet, inden reglerne blev suspen-
deret;
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- en suspension vedrorende etableringsfriheden bererer ikke rettighederne for en virksomhed pi en
kontraherende parts omrAde, pA hvilket den allerede var etableret, inden reglerne blev suspenderet;

- en suspension vedrorende investeringer, f.eks. i fast ejendom, berorer ikke investeringer foretaget
forud for tidspunktet for suspensionen;

- en suspension vedrorende offentlige indkob bererer ikke gennemforelsen af en kontrakt indgAet
for suspensionen;

- en suspension vedrorende anerkendelse af et eksamensbevis bererer ikke retten for indehaveren
af et sAdant eksamensbevis til at fortsatte sin erhvervsvirksomhed pA grundlag deraf i en kontra-
herende part, som ikke har udstedt eksamensbeviset.

Ad arrikel 103
Nir E0S-Rhdet trzffer en beslutning, finder artikel 103, stk. 1, anvendelse.

Ad artikel 109, stk. 3
Udtrykket "anvendelse" i artikel 109, stk. 3, omfatter ogsA gennemforelsen af aftalen.

Ad artikel 11
Suspension er ikke til gavn for aftalens rette funktion, og alie bestraebelser bor udfoldes for at undgA
suspension.

Ad artikel 112, stk. I
Bestemmelserne i artikel 112, stk. 1, gelder ogsA situationen inden for et givet omrAde.

Ad artikel 123
De kontraherende pater mA ikke gore ubehorig brug af bestemrnelser i artikel 123 til at hindre
afslaring af oplysninger pA konkurrenceomridet.

Ad arrikel 129
Skulle en af de kontraherende parter ikke vzre rede til at ratificere aftalen, tager signatarerne
situationen op til fornyet overvejelse.

Ad artikel 129
Skulle en af de kontraherende parter ikke ratificere aftalen, indkalder de ovrige kontraherende parter
til en diplomatisk konference til at vurdere folgerne af den manglende ratifikation af aftalen og til at
undersoge muligheden for at vedtage en protokol indeholdende de mndringer, sore skal gores til
genstand for de modvendige interne procedurer. En sAdan konference skal traede sammen, sA snart det
er blevet kIart, at en af de kontraherende parter ikke ratificerer aftalen, eller senest pA det tidspunkt,
hvor det er blevet klart, at datoen for aftalens ikrafttracdelse ikke kan overholdes.

Ad protokol 3
Tillag 2-7 skal foreligge i endelig udarbejdet stand inden aftalens ikrafttradelse.
Til1xg 2-7 udarbejdes sA snart sor muligt og under alle omnstzndigheder inden den 1. juli 1992. Hvad
angAr tililg 2, opstiller eksperter en liste over rAmaterialer, der er genstand for prisudligning pA basis
af rA raterialer omfattet af prisudligningsforanstaltninger i de kontraherende parter forud for aftalens
ikrafttrmdelse.

Ad protokol 3. artikel 11
Med henblik pi at lette anvendelsen af protokol nr. 2 til frihandelsoverenskomsterne wndres
bestemmelserne i protokol nr. 3 til hver af disse frihandelsoverenskomster om definitionen af begrebet
"varer med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde inden E0S-aftalens
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ikrafttrwdelse. Disse xndringer sigter pA i videst muligt omfang at bringe ovennzvnte bestemmelser,
bl.a. bestemrnmelserne om bevis for oprindelse og om administrativt samarbejde, pA linje med
bestemmelserne i protokol 4 til EOS-aftalen under overholdelse af ordningen med "diagonal"
kumulation og de tilsvarende bestemmelser, der gwlder i ojeblikket inden for rammerne af protokol
nr. 3. Det aftales sAledes, at disse xndringer ikke mA bevirke nogen xndring af den liberaliserings-
grad, der er opnAet under frihandelsoverenskomsterne.

Ad protokol 9
Inden aftalens ikrafttr delse fortsmtter Fmllesskabet og de interesserede EFTA-stater deres droftelser
om lovgivningstilpasninger med hensyn til sporgsmAlet om transit af fisk og fiskerivarer med henblik
pi at opnA en tilfredsstillende ordning.

Ad protokol 11, artikel 14, stk. 3
Fllesskabet opbygger under fuld overholdelse af Kommissionens koordinatorrolle direkte kontakter
som omhandlet i Kommissionens arbejdsdokument XXI/201/89, nAt dette kan gore denne protokols
funktion mere smidig og effektiv, forudsat at det sker pA gensidigt grundlag.

Ad protokol 16 og bilag VI
Muligheden for at opretholde bilaterale aftaler vedrorende social sikring efter udlobet af overgangs-
perioderne vedrrende fri bevzgelighed for personer kan droftes bilateralt mellem Schweiz og de
interesserede stater.

Ad protokol 20
De kontraherende patter udarbejder inden for ramnnerne af de berorte internationale organisationer
reglerne for anvendelsen af strukturforbedringsforanstaltninger pA den estrigske flkde under
hensyntagen til, i hvilket omfang denne flAde optraeder pA det marked, for hvilket strukturforbedrings-
foranstaltninger er udformet. Der tages behrigt hensyn til det tidspunkt, pA hvilket 0strigs
forpligtelser i forbindelse med strukturforbedringsforanstaltningerne fAr virkning.

Ad protokol 23 og 24 (arrikel 12 vedrorende sprog)
EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden opretter praktiske ordninger for gensidig bistand
eller soger andre egnede Iosninger, smrlig vedrrende sprgsmAlet om overszttelser.

Ad protokol 30
Folgende EF-udvalg er for sA vidt angAr statistiske oplysninger blevet betegnet som udvalg, i hvilke
EFTA-staterne deltager fuldt ud i overensstemmelse med artikel 2 i denne protokol:

1. Udvalget for De Europaiske Fmellesskabers Statis'ske Programmer
nedsat ved:

389 D 0382: RAdets afgrelse 89/382/EOF,Euratom af 19. juni 1989 om nedsazttelse afet udvalg
for De Europaciske Fmliesskabers statistiske programmer (EFT nr. L 181 af 28.6.1989, s. 47).

2. Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistikker
nedsat ved:

391 D 0115: RAdets afgorelse 91/1 15/EOF af 25. februar 1991 om nedsamttelse af et udvag for
penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistikker (EFT nr. L 59 af 6.3.1991, s. 19).
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3. Udvalget for Fortrolige Statistiske Oplysninger
nedsat ved:

390 R 1588: Rhdets forordning (Euratom,EOF) Dr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse
af fortrolige statistiske oplysninger til De Europmiske Fmllesskabers Statistiske Kontor (EFT nr.
L 151 af 15.6.1990, s. 1).

4. Udvalget for Harmonisering af Fastlatggelsen af BNl i Markedspriser
nedsat ved: -

389 L 0130: RAdets direktiv 89/130/EOF,Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af
fastliggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EFT nr. L 49 af 21.2 1989, s. 26).

5. Det Rddgivende Udvalg for Statistisk Information pd Det Okonomiske og Sociale Omrdde
nedsat ved:

391 D 0116: RAdets afgorelse 91/116/EOF af 25. februar 1991 om nedstelse af et europaisk
rdgivende udvalg for statistisk information pA det okonomiske og sociale omrAde (EFT L 59 af
6.3.1991, s. 21).

EFTA-staternes rettigheder og forpligtelser i nmvnte EF-udvalg er omhandlet i den fmlles
erklzring om de gzldende procedurer i tilfw1de, hvor EFTA-staterne i medfor af artikel 76 og
del VI i aftalen og de dertil svarende protokoller deltager fuldt ud i EF-udvalg.

Ad protokol 36, artikel 2
EFTA-staterne beslutter inden aftalens ikrafttradelse, hvor mange medlemner fra hvert af deres
parlamenter der skal have sarde i Det Blandede EOS-Parlamentarikerudvalg.

Ad protokol 37
1 overensstemmelse med artikel 6 i protokol 23 omfatter henvisningen til Det RAdgivende Udvalg for
Kartel- og MonopolsporgsmAl (nedsat ved RAdets forordning (EOF) Dr. 17/62) ogsA:

Det RAdgivende Udvalg for Kartel- og Monopolsporgsmil pA Transportomridet (Ridets forordning
(EOF) Dr. 1017/68);

Det RAdgivende Udvalg for Kartel- og MonopolsporgsmAl pA Setransportomridet (RAdets
forordning (EOF) or. 4056/86);

Det RAdgivende Udvalg for Kartel- og Monopolsporgsml pA LufttransportomrAdet (Rhdets
forordning (EOF) Dr. 3975/87).

Ad protokol 37
I medfor af revisionsklausulen i artikel 101, stk. 2, i aftalen vil der ved aftalens ikrafttraden blive
fojet endnu et udvalg til listen i protokol 37:

Koordinationsgruppen for Gensidig Anerkendelse af Eksamensbeviser for de VideregAende
Uddannelser (RAdets direktiv 89/48/EOF).

Remingslinjerne for deltagelse vil blive nairmere fastlagt.
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Ad protokol 47
De kontraherende parter vii udarbejde en ordning for gensidig bistand mellem de ansvarlige
myndigheder for kontrol med overholdelsen af EF's og de nationale bestemmelser i vinsektoren pA
grundlag af de relevante bestemmelser i Ridets forordning (EOF) nr. 2048/89 af 19. juni 1989 om
fastlmggelse af almindelige regler for kontrol i vinsektoren. Retningslinjerne for denne gensidige
bistand fastliegges inden aftalens ikrafttra:delse. Indtil da gazlder de relevante bestemnelser i de
bilaterale aftaler mellem Fmllesskabet og Schweiz og Fallesskabet og Ostrig om samarbejde og
kontrol i vinsektoren.

Ad bilag VI og VII
Der skal, hvad angir social sikring og gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser, inden aftalens
ikrafttradelse foretages yderligere smrlige tilpasninger som beskrevet i dokumentet fra NG [I af
11. november 1991

Ad bilag VII
Fra og med E0F-aftalens ikrafttradelse kan ingen stat, som denne aftale finder anvendelse pA,
pAberibe sig artikel 21 i RAdets direktiv 75/362/EOF af 16. juni 1975 (EFT nr. L 167 af 30.6.1975,
s. 1) med henblik pA at stille krav til en statsborger fra andre stater, som denne aftale finder
anvendelse pi, om at gennemfmre en supplerende forberedende turnus for at kunne udpeges som Iage
for en social sikringsordning.

Ad bilag VII
Fra og med EOS-aftalens ikrafttradelse kan ingen stat, som denne aftale finder anvendelse pA,
piberkbe sig artikel 20 i RAdets direkctiv 78/686/EOF af 25. juli 1978 (EFT nr. L 233 af 24.8.1978,
s. 1) med henblik pA at stille krav til statsborgere i andre stater, som denne aftale finder anvendelse
pA, om at gennemfore en supplerende forberedende turnus for at kunne udpeges som tandlxge for en
social sikringsordning.

Ad bilag VII
Ingeniorer tilhorende "Foundation of the Swiss Register of Engineers, Architects and Technicians
(REG)" er omfattet af artikel 1, litra d), forste afsnit, i RAdets direktiv 89/48/EOF af 21. decem-
ber 1988 (EFT nr. L 19 af 24.1.1989, s. 16) om indforelse af en generel ordning for gensidig
anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregAende uddannelser af mindst
tre Ars varighed, for sA vidt bestemmelserne i direktivets artikel 1, litra a), er opfyldt.

Ad bilag IX
For den 1. januar 1993 opstiller Finland, Island og Norge hver ismr en liste over forsikringsselskaber,
som driver anden form for forsikring end livsforsikring, og som er fritaget fra kravene i artikel 16
og 17 i R.dets direk-tiv 73/239[EOF (EFT nr. L 228 af 16.8.1973, s. 3); listerne fremsendes til de
evrige kontraherende parter.

Ad bilag IX
For den 1. januar 1993 opstiller Island en liste over livsforsikringsselskaber, der er fritaget fra
kravene i artikel 18, 19 og 20 i RAdets direktiv 79/267/EOF (EFT nr. L 63 af 13.3.1979, s. 1), og
fremsender den til de ovrige kontraherende parter.

Ad bilag Xlll
De kontraherende parter undersoger RAdets direktiv 91/439/EOF af 29. juli 1991 om korekort i
overensstemmelse med den i fmllesskab aftalte procedure med henblik pA at optage direk-tivet i
bilag XIII om transport.

Vol 1796, 1-31121

391



392 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 199,

Ad bilag XII
De EFTA-stater, der er kontraherende parter i den europmiske overenskomst om arbejde, der udfores
af det korende personale i international vejtransport (AETR), gor inden aftalens ikrafttrmdelse
folgende forbehold gmldende med hensyn til AETR: "Transportvirksomhed mellem de kontraherende
parter i EOS-aftalen betragtes som national transportvirksomhed i den i AETR anvendte betydning,
for sl vidt sidan virksomhed ikke foreg~r i transit gennem et tredjelands omrAde, som er
kontraherende part i AETR". Fmllesskabet trmffer de nodvendige foranstaltinger til at gennemfore
tisvarende xndringer i EF-medlemsstaternes forbehold.

Ad bilag XVI
Det vedtages, at artikel 100 i aftalen finder anvendelse pA udvalg vedrorende offentlige indklb.
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ERKLAERINGER

FRA EN ELLER FLERE AF

DE KONTRAHERENDE PARTER

I AFTALEN OM DEr EUROP'EISKE OKONOMISKE SAMARBEJDSOMRADE

ERKLAERING
FRA FINLANDS, ISLANDS, NORGES OG SVERIGES

REGERINGER OM ALKOHOLMONOPOLER

Uden at det berorer de forpligtelser, der folger af aftalen, henleder Finland, Island, Norge og Sverige
opmmrksomheden pa, at der ligger vigtige sundheds- og socialpolitiske overvejelser til grund for deres
alkoholmonopoler.
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ERKLAERING
FRA LIECHTENSTEINS OG SCHWEIZ' REGERINGER

OM ALKOHOLMONOPOLER

Uden at det berorer de forpligtelser, der felger af aftalen, erklirer Schweiz og Liechtenstein, at der
ligger vigtige landbrugs-, sundheds-og socialpolitiskeovervejelser til grund for deres alkoholmonopo-
ler.
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ERKLAERING
FRA DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB OM
GENSIDIG BISTAND I TOLDSPORGSMAL

Det Europaciske Failesskab og dets medlemsstater erkleerer, at de er af den opfattelse, at artikel 11,
stk. 1, sidste punktum, i protokol 11 om gensidig bistand i toldsporgsmAd er omfattet af be-
stemmelserne i protokollens artikel 2, stk. 2.
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ERKLAERING
FRA EFTA-STATERNES REGERINGER OM

FRI BEVkEGELIGHED FOR LETTE ERHVERVSKORET0JER

EFrA-staterne er indforstAet med, at der fra den 1. januar 1995 bliver fri bevmgelighed, som
defineret i bilag H om tekniske forskrifter, standarder, provning og certificering, del I, motor-
koretojer, for lette erhvervskoretojer under forudsatning af, at ny lovgivning senest pA dette tidspunkt
vii vmre gmldende pA linje med Iovgivningen for andre kategorier af koretojer.
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ERKLkERING
FRA LIECHTENSTEINS REGERING

OM PRODUKTANSVAR

Fyrstendommet Liechtensteins regering eridkIrer med hensyn til artikel 14 i RAdets direktiv
85/374/EOF, at Fyrstendommet Liechtenstein senest ved aftalens ikrafttrden i fornodent omfang skal
have indfort lovgivning om beskyttelse mod nukleare ulykker svarende til den, der ydes i
internationale konventioner.
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ERKLAERING
FRA LIECHTENSTEINS REGERING OM
DETTE LANDS SIERLIGE SITUATION

Fyrstendommet Liechtensteins regering,

som henviser til punkt 18 i fzlleserklmringen af 14. maj 1991 fra ministermodet mellem Det
Europaiske Fmllesskab, dets medlemsstater og landene i Den Europaiske Frihandelssammenslutning,
og

som bekrfter forpligtelsen til at overholde alle bestemxnelserne i EOS-aftalen og anvende dem i god
tro,

forventer, at der i forbindelse med EOS-aftalen vii blive taget behorigt hensyn til Liechtensteins
swrlige geografiske beliggenhed, og

er af den opfattelse, at en situation, der berettiger s1danne foranstaltninger, som er omhandlet i
artikel 112 i EOS-aftalen, navnlig skal anses for at foreligge, hvis kapitaltilstromning fra en anden
kontraherende part risikerer at bringe den fastboende befolknings adgang til fast ejendom i fare, eller
hvis der bliver tale om en usadvanlig stor stigning i antallet af statsborgere fra EF's medlemsstater
eller fra de ovrige EFTA-stater, eller i det samlede antal arbejdspladser i landet, begge dele
sanmenholdt med den fastboende befolknings storelse.
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ERKLiERING
FRA OSTRIGS REGERING

OM BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Ostrig erklarer, at pA grund af landets szrlige geografiske beliggenhed er de omrider, der er til
rhdighed til beboelse (navnlig arealer, der kan anvendes til boligbyggeri), knappe i dele af Ostrig i
et omfang ud over det gennemsnitlige. Forstyrrelser pA markedet for fast ejendom vii derfor med
tiden kunne give anledning til alvorlige okonomiske, samfundsmaessige eller miljemnssige vanskelig-
beder af regional art, som omhandlet i beskyttelsesklausulen i artikel 112 i EOS-aftaen, og dermed
gore det pAkr&-vet at trmffe foranstatninger i henhold til denne artikel.
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ERKIARING
FRA DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB

Det Europwiske FIllesskab er af den opfattelse, at den ostrigske regerings erklring om
beskyttelsesforanstaitninger ikke berorer de kontraherende parters rettigheder og forpligtelser i
henhold til aftalen.
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ERKLRING
FRA ISLANDS REGERING

OM ANVENDELSEN AF BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
I HENHOLD TIL EOS-AFTALEN

Som felge af den islandske okonomis ensidige karakter og det forhold, at dets omrlde er tyndt
befolket, erklmrer Island det som sin opfattelse, at det, uden at det berorer de forpligtelser, der folger
af aftalen, kan trmffe beskyttelsesforanstaitninger, hvis anvendelsen af aftalen giver anledning til iscr:

- alvorlige forstyrrelser pA arbejdsmarkedet pA grund af omfattende tilgang af arbejdskraft til
bestemte geografiske omrAder, bestemte jobtyper eller bestemte erhverv, eller

- alvorlige forstyrrelser pA markedet for fast ejendom.
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ERKLJERING
FRA SCHWEIZ' REGERING OM

BESKYMTELSESFORANSTALTNINGER

Som folge af Schweiz' saerlige geografiske og demografiske situation erkirarer Schweiz det som sin
opfattelse, at det har mulighed for at traeffe foranstaltninger til at begrmnse indvandringen fra EOS-
staterne i tilfaelde, hvor der opsthr uligevwgt af demografisk, social eller okologisk karakter som folge
af indvandringen af EOS-statsborgere.

Vol. 1796, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 403

ERKLARING
FRA DET EUROPAEISKE FELLESSKAB

Det Europaiske Fmllesskab er af den opfattelse, at den schweiziske regerings erid]ering om
beskyttelsesforanstaitninger ikke berorer de kontraherende parters rettigheder og forpligtelser i
henhold til aftalen.
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ERKLARING
FRA SCHWEIZ' REGERING

OM INDFORELSE AF EN OVERBYGNING PA
ARKITEKTUDDANNELSEN VED TEKNISKE HOJSKOLER

Med sin aninodning om at fA indfojet eksamensbeviserne inden for arkitekturomridet, som udstedes
af de tekniske hojskoler i Schweiz, i artikel 11 i direktiv 85/384/EOF, erklzrer Schweiz, at det er
villigt til at indfore en overbygningsuddannelse af et Us varighed pA akademisk niveau med
afsluttende eksamen for at bringe hele studieforlobet i overensstemmelse med kravene i artikel 4,
stk. 1, litra a). Denne overbygningsuddannelse vil blive indfort af Forbundskontoret for Industri og
Arbejde i begyndelsen af det akademiske Ar 1995/1996.
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ERKLJERING
FRA SCHWEIZ' OG OSTRIGS REGERINGER
OM AUDIOVISUELLE TJENESTEYDELSER

Med henvisning til R dets direktiv 89/552/EOF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og
administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrorende udvelse af tv-radiospredningsvirksomhed
erklzrer den ostrigske og den schweiziske regering, at de i overensstemmelse med gwldende EF-ret,
som fortolket af De Europeiske Fxllesskabers Domstol, vii vxre i stand til at trmffe passende
foranstaltninger i tilfatlde af flytning med henblik pA omgAelse af deres indenlandske lovgivning.
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ERKL RING
FRA LIECHTENSTEINS 0( SCHWEIZ' REGERINGER

OM ADMINISTRATIV BISTAND

Under henvisning til de bestemmelser i aftalen om Det Europmiske Okonomiske SamarbejdsomrAde,
der omhandler samarbejde mellem tilsynsmyndighederne med hensyn til finansielle tjenesteydelser
(bankvxsen, investeringsinstitutter og handel med vxrdipapirer), understreger Schweiz' og
Liechtensteins regeringer den betydning, de tillmgger principperne om tavshedspligt og specificitet,
og de forventer, at oplysninger, der afgives af deres kompetente myndigheder, vii blive behandlet af
de modtagende myndigheder i overensstemmelse med disse principper. Uden at dette berorer de til-
fmide, der er nzrmere omhandlet i den relevante gaeldende ret, betyder dette:

- at alle personer, der arbejder eller har arbejdet for de myndigheder, som modtager oplysninger,
er bundet af tjenstlig tavshedspligt. Oplysninger, der er karakteriseret som fortrolige, behandles
i overensstemmelse hermed;

- at de kompetente myndigheder, der modtager fortrolige oplysninger, kun mA benytte disse
oplysninger til udforelsen af deres hverv som nzrmere angivet i den relevante gxldende ret.
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ERKLAERING
FRA DET EUROP1 EISKE FkELLESSKAB

Det Europaiske Faillesskab er af den opfattelse, at den schweiziske og den [iechtensteinske regerings
erklzring om administrativ bistand ikke berorer de kontraherende parters rettigheder og forpligtelser
i henhold til aftalen.
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ERKLRING
FRA SCHWEIZ' REGERING

OM ANVENDELSE AF BESKYTTELSESKLAUSULEN
I FORBINDELSE MED KAPITALBEVAEGELSER

I betragming af, at der i Schweiz er smrlig mangel pA jord, som kan anvendes til produktionsformll,
at den udenlandske eftersporgsel efter fast ejendom traditionelt har varet stor, og at det sammenholdt
med det ovrige Europa kun er en lille del af den fastboende befolkning, som bor i egen bolig,
erld],rer Schweiz det som sin opfattelse, at det navnlig kan triffe beskyttelsesforanstaitninger, hvis
kapitaltilstromning fra de ovrige kontraherende parter forer til forstyrrelser pA markedet for fast
ejendom, som bl.a. vii kunne bringe den fastboende befolknings adgang til fast ejendom i fare.
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ERKIERING
FRA DET EUROP1 EISKE FJELLESSKAB

Det Europwiske Fmllesskab er af den opfattelse, at den schweiziske regerings erilring om
anvendelse af beskyttelsesdausulen i forbindelse med kapitalbevzgelser ikke berorer de kontraherende
parters rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.
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ERKL ERING
FRA NORGES REGERING OM DIREKTE

HANDHEVELSE AF EF-INSTITUTIONERNES BESLUTNINGER
VEDRORENDE FORPLIGTELSER TIL BETALING AF PENGEYDELSER,

RE'TET TIL VIRKSOMHEDER BELIGGENDE I NORGE

De kontraherende parters opmwrksomhed henledes pA det forhold, at Norges nuverende forfatning
ikke Abner mulighed for direkte hlndhwvelse af beslutninger, som trzffes af EF-institutionerne ved-
rorende forpligtelser til at betale pengeydelser, og som rettes til virksomheder beliggende i Norge.
Norge anerkender, at sldanne beslutninger fortsat ber rettes direkte til de ptgmldende virksomheder,
og at disse bor opfylde deres forpligtelser i overensstemmelse med nugmldende praksis. De
forfatningsmazssige begrmnsninger af den direkte hlndhavelse af EF-institutionernes beslutninger ved-
rerende forpligtelser til at betale pengeydelser gadder ikke for datterselskaber og aktiver pi
Fallesskabets omrlde, som tilhorer virksomheder beliggende i Norge.

Skulle der opstA vanskeligheder, er Norge rede til at deltage i konsultationer og arbejde for, at der
findes en gensidigt tilfredsstillende losning.
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ERKLERING
FRA DET EUROPEISKE FJELLESSKAB

Kommissionen vii lobende have opmazrksomheden rettet mod den situation, der er nwvnt i Norges
ensidige erklmring. Den kan nAr som heist indlede konsultationer med Norge med henblik pA at finde
tilfredsstillende iosninger pA problemer, der mAtte opstA.

Vol. 1796, 1-31121



412 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

ERKLAERING
FRA OSTRIGS REGERING

OM HANDHIEVELSE PA OSTRIGS OMRADE
AF EF-INSTITUTIONERNES BESLUTNINGER

VEDRORENDE FORPLIGTELSER TEL BETALING AF PENGEYDELSER

Ostrig erklitrer, at dets pligt til at hindhwve EF-institutionernes besluminger vedrerende forpligtelser
til betaling af pengeydelser pA Ostrigs omride kun omfatter sAdanne beslutninger, som fuldt ud er
omfattet af bestemmelserne i EOS-aftalen.
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ERKLERING
FRA DET EUROPMEISKE FJELLESSKAB

Fzllesskabet forsthr den ostrigske erkdtring sWiedes, at hndhvelsen af beslutninger, hvorved
virksomheder plAJgges en forpligtelse til at betale en pengeydelse, vii vwre sikret pA ostrigsk omrAde
i det omfang, beslutningerne vedrorende s~danne forpligtelser er baseret pA bestemmelser i EOS-
aftalen, omend dog ikke udelukkende pA disse bestemmelser.

Kommissionen kan til enhver tid indlede konsultationer med Ostrigs regering med henblik pA at fmde
tilfredsstillende losninger pA problemer, der mAtte opstA.
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ERKLARING
FRA DET EUROPAEISKE FJELLESSKAB

OM SKIBSBYGNING

Det er Det Europwiske Fmilesskabs vedtagne politik gradvis at nedsztte den kontraktbetingede
produktionsstotte til skibsvzrfter. Kommissionen arbejder pA at nedbringe maksimumsgrznsen sA vidt
og sA hurtigt, som det er foreneligt med syvende direktiv (90/6841E F).

Syvende direktivs gyldighedsperiode udlober med udgangen af 1993. NAr Kommissionen tager stilling
til, om et nyt direktiv er pikrmvet, vii den ogsl tage konkurrencesituationen i skibsbygningsindustrien
i hele EOS op til overvejelse i lyset af de fremskridt, der er gjort i retning af nedbringelse eller
afskaffelse af den kontraktbetingede produktionsstotte. Kommissionen vii i disse overvejelser fore et
nwrt samrid med EFTA-staterne og tage behorigt hensyn til resultaterne af indsatsen i en bredere
international kontekst med henblik pA at skabe de nodvendige betingelser for, at konkurrencen ikke
fordrejes.
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ERKL)ERING
FRA IRLANDS REGERING

VEDRORENDE PROTOKOL 28
OM INTELLEKTUEL EJENDOMSRET - INTERNATIONALE KONVENTIONER

Irland er af den opfattelse, at artikel 5, stk. 1, i protokol 28 indeholder et krav til Irlands regering
om i det omfang, landets forfatningsmmssige bestemmelser tillader det, at forpligte sig til at tage alle
nmdvendige skridt til at opnA tiltrwdelse af de navnte konventioner.
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ERKLAERING
FRA EFTA-STATERNES REGERINGER

OM PAGTEN OM ARBEJDSTAGERNES GRUNDLEGGENDE
ARBEJDSMARKEDSMiESSIGE OG SOCIALE RETrGHEDER

EFTA-staternes regeringer deler det synspunkt, at et udvidet okonomisk samarbejde skal ledsages af
fremskridt med hensyn til integrationens sociale dimension, som skal opnAs i fuldt samarbejde med
arbejdsmarkedets parter. EFTA-staterne onsker at bidrage aktivt til udviklingen af Det Europziske
Samarbejdsomrides sociale dimension. De ser derfor med tilfredshed pA det udvidede samarbejde,
der ved aftalen etableres med Fxllesskabet og dets medlemsstater pA det sociale omride. De erkender,
at det i denne sammenhwng er vigtigt at garantere arbejdstagernes grundlmggende arbejds-
markedsmzssige og sociale rettigheder i hele EOS, og de tilslutter sig derfor de principper og
grundlmggende rettigheder, der er nedfxldet i pagten om arbejdstagernes grundlmggende
arbejdsmarkedsmzssige og sociale rettigheder af 9. december 1989, idet de henviser til det deri
omhandlede subsidiaritetsprincip. De marker sig, at der ved gennemforelsen af shdanne rettigheder
bor tages behorigt hensyn til forskellene i national praksis, szrlig med hensyn til arbejdsmar-
kedsparternes rolle og kollekltive overenskomster.
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ERKLAERING
FRA OSTRIGS REGERING

OM GENNEMFORELSEN AF ARTIKEL 5
I DIREKTIV 76/207/EOF

FOR SA VIDT ANGAR NATARBEJDE

Republikken Ostrig,

som bar forstielse for princippet om ligebehandling som fastlagt i aftalen,

som henviser til Ostrigs forpligtelse i henhold til aftalen til at indarbejde gmldende EF-ret i den
estrigske retsorden,

som tager Ostrigs andre forpligtelser i henhold til folkeretten i betragtning, og

som tager de sundhedsskadelige virkninger af natarbejde og det smrlige behov for beskyttelse af
kvindelige arbejdstagere i betragtning,

erkIwrer sig rede til at tage hensyn til det szrlige behov for beskyttelse af kvindelige arbejdstagere.
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ERKLARING
FRA DET EUROPAEISKE FJELLESSKAB

Det Europaciske Fmllesskab er af den opfattelse, at den ensidige erkli-ring fra Ostrigs regering om
gennemforelsen af artikel 5 i direktiv 76/207/EOF for sA vidt angir natarbejde ikke bererer de
kontraherende parters rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.
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ERKLERING
FRA DET EUROPMISKE FELLESSKAB
OM EFTA-STATERNES RETIGHEDER

VED EF-DOMSTOLEN

1. Med henblik pA at styrke den retlige ensartethed i EOS ved at give EFTA-staterne og EFTA-
Tilsynsmyndigheden mulighed for at indtrade i retstvister, der er indbragt for EF-Domstolen, vii
Fa-llesskabet -ndre artikel 20 og 37 i staturten for De Europwiske Fmllesskabers Domstol og Ret i
Forste Instans.

2. Fmilesskabet tr-ffer tillige de nodvendige foranstaltninger ti] at sikre, at EFTA-staterne, for sA
vidt angir gennenforelsen af artikel 2, stk. 2, litra b), og artikel 6 i protokol 24 til EOS-aftalen, fir
samme rettigheder som EF-medlemsstaterne i henhold til artikel 9, stk. 9, i forordning (EOF)
nr. 4064/89.
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ERKLI RING
FRA DET EUROP,EISKE FAELLESSKAB

OM RETHGHEDERNE FOR ADVOKATER FRA EFTA-STATERNE
I HENHOLD TIL FAELLESSKABSRE1TEN

Fmllesskabet forpligter sig til at wndre statutten for De Europwiske Fmflesskabers Domstol og Ret i
Forste Instans for at sikre, at nir de befuldmmgtigede, der udpeges i hver enkelt sag, repratsenterer
en EFTA-stat eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, kan de bist s af en rAdgiver eller en advokat, der har
beskikkelse i en EFTA-stat. Det forpligter sig tillige til at sikre, at advokater, der har beskikkelse i
en EFTA-stat, kan reprmsentere enkeltpersoner eller virksomheder ved De Europmiske Fmllesskabers
Domstol og Ret i Forste Instans.

NAr sAdanne befuldmmgtigede, rAdgivere og advokater meder for De Europmiske F-ilesskabers
Domstol og Ret i Forste Instans, nyder de rettigheder og immuniteter, der er nodvendige for, at de
kan udove deres hverv uafhmngigt, pA de vilkir, der fastsantes i disse domstoles procesreglement.

Fllesskabet vii endvidere tage de nodvendige skridt til at sikre advokater fra EFTA-staterne de
samme rettigheder med hensyn til redige privilegier i henhold til EF-retten som advokater fra EF-
medlemsstateme.
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ERKL)ERING
FRA DET EUROPAEISKE FYELLESSKAB

OM DELTAGELSE AF EKSPERTER FRA EFTA-STATERNE
I EOS-RELEVANTE EF-UDVALG

I MEDFOR AF ARTIKEL 100 1 AFTALEN

Kommissionen for De Europwiske Fmilesskaber bekr-fter, at det ved anvendelsen af principperne i
artikel 100 gwlder, at hver af EFTA-staterne udpeger deres egne eksperter. Disse eksperter deltager
pA lige fod med nationale eksperter fra EF-medlemsstaterne i arbejdet forud for indkaldelsen af de
EF-udvaig, der er relevante for den gzldende EF-ret, der er tale or. EF-Kommissionen forer
konsultationer sA Imnge, som det skonnes nodvendigt, indtil den forelmgger sit forslag pA et formelt
mode.
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ERKLAERING
FRA DET EUROPJEISKE FAELLESSKAB

VEDRORENDE ARTIKEL 103 1 AFTALEN

Det Europziske Fmllesskab er af den opfattelse, at indtil EFTA-staterne har opfyldt de for-
fatningsmzssige krav, der er ornhandlet i artikel 103, stk. 1, i aftalen, kan det udskyde den endelige
anvendelse af de i samme artikel nwvnte afgorelser truffet af Det Blandede EOS-Udvalg.
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ERKLAERING
FRA EFTA-STATERNES REGERINGER

VEDRORENDE ARTIKEL 103, STK. 1 I AFTALEN

Med henblik pA at skabe et homogent EOS og uden at dette bererer EFTA-staternes demokratiske
institutioners funktion, vii EFTA-staterne gore hvad de kan for at fremme, at de nodvendige forfat-
ningsmmssige krav opfyldes som omhandlet i EOS-aftalens artikel 103, stk. 1, forste afsnit.
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ERKMRING
FRA DET EUROPiEISKE FAELLESSKAB

OM TRANSIT I FISKERISEKTOREN

Fzllesskabet er af den opfattelse, at artikel 6 i protokol 9 ogsl vil vwre gmldende, hvis der ikke
findes en gensidigt tilfredsstillende ordning pi transitsporgsmilet inden aftalens ikrafttra:den.
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ERKL1ERING

FRA DET EUROPEISKE FiELLESSKAB OG

FINLANDS, LIECHTENSTEINS, SCHWEIZ', SVERIGES OG OSTRIGS

REGERINGER OM HVALPRODUKTER

0

Det Europmiske Fmllesskab og Fin]ands, Liechtensteins, Schweiz', Sveriges og Ostrigs regeringer

erkitrer, at tabel 1 i til1g 2 til protokol 9 ikke berorer det importforbud, som de opretholder for

hvalprodukter.
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ERKLARING
FRA SCHWEIZ' REGERING

OM FINANSTOLD

Der er blevet ivmrksat en intern procedure med henblik pA at omlizggellnanstold til intern beskatning.

Med forbehold af protokol 5 til aftalen vii Schweiz pA det tidspunkt, hvor den interne beskatning
trader i kraft, fjerne denne told i de toldpositioner, der er opfort i den tabel, som er vedfojet
protokol 5, forudsat at de nodvendige forfatnings- og Iovgivningsmmssige zndringer godkendes i
overensstemmelse med landets interne Iovgivning.

Der vii blive afholdt en folkeafstemning heroin inden udgangen af 1993.

Hvis den i overensstemmelse med forfatningen afholdte folkeafstemning giver et positivt resultat, vii
der blive udfoldet alle bestrmbelser for at foretage omlgningen af finanstolden til intern beskatning
senest ved udgangen af 1996.
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ERKL RING
FRA DET EUROPMEISKE FjELLESSKAB

OM BILATERALE AFTALER

Det er Fmllesskabets opfattelse, at

- de bilaterale aftaler om godstransport med jernbane og ad iandevej mellem Det Europxiske
Okonomiske Fxllesskab og 0strig og Det Europaiske Okonomiske Fmllesskab og Schweiz,

- de bilaterale aftaler om visse landbrugsordninger mellem Det Europziske Okonomiske Fmllesskab
og hver EFTA-stat,

- de bilaterale fiskeriaftaler mellem Det Europaciske Okonomiske Fmllesskab og Sverige, Det
Europmiske Okonomiske Fmllesskab og Norge og Det Europxiske Okonomiske Fallesskab og
Island,

er en del af de samlede forhandlingsresultater og vaesentlige for Fmllesskabets godkendelse af E0S-
aftalen, uanset at disse aftaler er fastlagt i separate retsakter.

Fzllesskabet forbeholder sig derfor ret til at suspendere indgAelsen af EOS-aftalen, sA lange
ratificeringen af ovennmvnte bilaterale aftaler ikke er blevet notificeret til Fmllesskabet af de
pAgmldende EFTA-stater. Desuden forbeholder Fzllesskabet sig sin stillingtagen med hensyn til,
hvilke konsekvenser der skal drages, hvis disse aftaler ikke ratificeres.
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ERKLJERING
FRA SCHWEIZ' REGERING

OM AFTALEN MELLEM EOF OG SCHWEIZ
OM GODSTRANSPORT MED JERNBANE OG AD LANDEVEJ

Schweiz vil bestrmbe sig pi at ratificere den bilaterale aftale mellem EOF og Schweiz om
godstransport med jernbane og ad landevej inden ratificeringen af EOS-aftalen, men bekrwfter
samtidig, at landet er af den opfattelse, at EOS-aftalen og denne bilaterale aftale skal betragtes som
to separate og selvstmndige retsakter.
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ERKLAERING
FRA OSTRIGS REGERING

OM AFTALEN MELLEM EOF OG REPUBLIKKEN OSTRIG
OM GODSTRANSPORT I TRANSIT MED JERNBANE OG AD LANDEVEJ

Ostrig vii bestr.be sig pA at ratificere den bilaterale aftale mellem E'F og Republikken 0strig om
godstransport i transit med jernbane og ad landevej inden ratificeringen af EOS-aftalen, men bekrafter
samtidig, at landet er af den opfattelse, at EOS-aftalen og denne bilaterale aftale skal betragtes som
to separate og seivstzndige retsakter.
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ERKLRING
FRA EFTA-STATERNES REGERINGER

OM EFTA'S FINANSIERINGSMEKANISME

EFTA-staterne er af den opfattelse, at de "passende og rimelige Isninger', hvortil der henvises i
faelleserklzringen om finansieringsmekanismen, bor have til folge, enten at en EFTA-stat, der
tiltrader FmIlesskabet, ikke bor vaire part i finansielle forpligtelser, som indgis under EFTA's
finansieringsmekanisme efter den ptgaldende stats tiltracdelse af Fzllesskabet, eller at der foretages
en tilsvarende justering af denne stats bidrag til EF's almindelige budget.
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ERKLAERING
FRA EFTA-STATERNES REGERINGER

OM EN RET I FORSTE INSTANS

EFTA-staterne vii oprette en ret i forste instans med henblik pA sager pi konkurrenceomrdet, hvis
der skulle opstA behov herfor.
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BERIGTIGELSESPROTOKOL

TIL AFTALEN OM DET EUROPEISKE 0KONOMISKE SAMARBEJDSOMRADE

GENERALSEKRETARIATET FOR RADET FOR DE EUROPEISKE FLLESSKABER, der er
depositar for aftalen om det Europmiske Okonomiske SamarbejdsomrAde, undertegnet i Porto den
2. maj 1992, i det folgende benmvnt "aftalen", og

som har konstateret, at teksten til aftalen, som de kontraherende parter har modtaget bekraftet kopi
af den 22. juli 1992, indeholder en raekke materielle fejI,

som har underrettet de kontraherende parter om disse fejI sant forslag til berigtigelse heraf og anfort
frist indtil henholdsvis den 22. december 1992 og den 24. april 1993 for at fremsmtte eventuelle
indsigelser over for disse forslag,

som har konstateret, at ingen af de kontraherende parter er fremkommet med indsigelser ved udlobet
af ntevnte frister,

HAR dags dato berigtiget de p~gxIdende fejI i de autentiske tekster til aftalen som anfort i bilaget og
udfwerdiget naervaerende berigtigelsesprotokol, som de kontraherende parter modtager kopi af; den
sldedes berigtigede tekst erstatter den tekst, der var behaftet med feji.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 438 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cuei des Trait6s, vol. 1818, p. 438.]
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BILAG

Bilagene

Bilag 1, side AI/EEE/dk 45, punkt 4, tredje led:
- Ferste linje: "21. december 1982' rettes til '22. december 1982"
- Anden linje: 's. 46" rettes til "s. 42"

Bilag 1, side AIIIEEE/dk 5, punkt 8, tredje linje:
"s. 227" rettes tli "s. 12"

Bilag 13, side AlI/EEE/dk 74, punkt 1, andet afsnit, ferste og anden linje:
Laes: "... skal gmlde fra 1. januar 1995.*

Bilag II, side AIl/EEE/dk 78, punkt 10, andet afsnit, ferste og anden linje:
Las: '... skal galde fra 1. januar 1995."

Bilag II, side AII/EEE/dk 91, punkt 1, andet afsnit:
Laes: *Norge efterkommer direktivets bestemmelser fin den 1. januar 1995."

Bilag H, side AIl/EEE/dk 93, punkt 1, andet afsnit:
1.es: "Sverige efterkommer direktivets bestemmelser fra den 1. januar 1995.'

Bilag IV, side AIVIEEE/dk 4, tillg 1:
Ud for "Schweiz" mndsmttes "Centralschweizensche Kraftwerke" mellem 'Bernische Kraftwerke AG" og
"L'Energie Ouest-Suisse SA'

Bilag VI, side AVIIEEE/dk 41, afsnit Q (Norge)
I punkt I rettes "arbeidskontor" til "arbeidskontorer"
I punkt 2 og 3 rettes "trygdekontor" 1il "trygdekontorer"

Bilag VI, side AVIIEEE/dk 48, afsnit Q (Norge)
*arbeidskontor og trygdekontor" rettes til "arbeidskontorer og trygdekontorer'

Bilag VI, side AVIJEEE/dk 54, afsnit Q (Norge)
'Sparebanken Nor" rettes til "Sparebanken NOR'

Bilag VII, side AVIIEEE/dk 10, afsnit "dermato-venerologi", Norge
"hud- og veneriske sykdommer' rettes til 'hudsykdommer og veneriske sykdommer"

Bilag VII, side AVIIIEEE/dk 41, punkt 69, fjerde linje:
"EFT Dr. 308...' rettes til EFT or. C 308 ... "

Bilag XIII, side AXmI/EEE/dk 7, punkt 6, tredje linje:
'EFT L 52 ... " reties til 'EFT 52 ... '

Bilag Xi, side AXUI/EEE/dk 28, punkt 71, fjerde linje:
*(EFT L 50 af 22.7.1961, s. 975)" rettes til '(EFT 50 af 22.7.1961, s. 975/61)"

Bilag XVII, side AXVII/EEE/dk 2, punkt 3, sidste afsnit:
Sidste punktum affattes slledes: 'senere ,ndringer eller udskiftninger skal vedtages, inden aftalen trader i
kraft."
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Bilag XVIII, side AXVIII/EEE/dk 1, punkt 1, tredje linje:
"s. 19" rettes til "s. 12"

Bilag XVIII, side AXVIII/EEE/dk 4
I punkt 3, litra c), rettes "lhrselvern" til 'hbrselsvern'
I punkt 4, litra d), rettes "Retnnsangivelse' til Retningsangivelse"

Bilag XX, side AXX/EEE/dk 2, punkt 4, tredje afsnit:
Bilag XX, side AXX/EEE/dk 3, punkt 9, 10, 11 og 12, tredje afsnit:
Bilag XX, side AXX/EEE/dk 4, punkt 13, 14, 15 og 16, tredje afsnit:
Bilag XX, side AXX/EEE/dk 5, punkt 17 og 18, tredje afsnit:
Bilag XX, side AXX/EEE/dk 6, punkt 20, tredje afsnit:
Ls: "Island trwffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv fra den 1. januar 1995."

Bilag XX, side AXX/EEE/dk 6, punkt 22, tredje afsnit:
Lies: "EFTA-staterne traffer de nodvendige foranstaltmnger for at efterkomme dette direktiv fra den

1. januar 1995, med forbehold af en revision inden denne dato.*

Bilag XX, side AXXIEEE/dk 7, punkt 24, tredje afsnit, og punkt 25, andet afsnit, litra a):
Lies: "Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Svenge og Ostng traffer de nodvendige foranstaltainger for at

efterkomme dette direktiv fra den 1. januar 1995."

Bilag XX, side AXX/EEE/dk 8, punkt 27, tredje afsnit:
Lies: "Norge traffer de nodvendige foranstaltnmger for at efterkomme dette direktiv fra den 1. januar 1995,

med forbehold af en revision inden denne dato."

Bilag XX, side AXX/EEE/dk 8, punkt 29, tredje afsnit:
Lies: "EFTA-staterne traffer de nodvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv fra den

1. januar 1995, med forbehold af en revision inden denne dato.'

Bilag XX, side AXX/EEE/dk 9, punkt 31, andet afsnit, litra c):
Las: 'EFTA-staterne trzffer de nadvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv fra den

1. januar 1995, med forbehold af en revision inden denne dato."

Bilag XXII, side AXXII/EE/dk 6, punkt 4, litra b), q)
'kommanditselskap" rettes til 'kommandittselskap'
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[DANISH TEXT - TEXTE DANOIS]

PROTOKOL OM TILPASNING AF AFTALEN OM DET EUROPMEISKE
OKONOMISKE SAMARBEJDSOMRADE

PROTOKOL OM TILPASNING
AF AFFALEN OM DET EUROPAEISKE OKONOMISKE SAMARBEJDSOMRADE

DET EUROPAEISKE OKONOMISKE FALLESSKAB
DET EUROPEISKE KUL- OG STALF/ELLESSKAB
KONGERIGET BELGIEN
KONGERIGET DANMARK
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND
DEN HELLENSKE REPUBLIK
KONGERIGET SPANIEN
DEN FRANSKE REPUBLIK
IRLAND
DEN ITALIENSKE REPUBLIK
STORHERTUGDOMMET LUXEMBOURG
KONGERIGET NEDERLANDENE
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

OG

REPUBLIKKEN OSTRIG
REPUBLIKKEN FINLAND
REPUBLIKKEN ISLAND
FYRSTENDOMMET LIECHTENSTEIN
KONGERIGET NORGE
KONGERIGET SVERIGE

i det folgende benxvnt "DE KONTRAHERENDE PARTER',

SOM TAGER I BETRAGTNING, at aftalen om Det Europmiske Okonomiske Samarbejdsomr~de,
i det felgende benmvnt EOS-aftalen, blev undertegnet den 2. maj 1992 i Porto,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at artikel 129, stk. 2, i EOS-aftalen faststter, at aftalen skal
ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres forfatnings-
mmssige bestemmelser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er blevet klart, at en af EOS-aftalens signatarer, Det
Schweiziske Edsforbund, ikke er i stand til at ratificere EOS-aftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at EOS-aftalens andre signatarer, som fortsat fuldt ud tilslutter sig
aftalens mAJ, er besluttet pA at smtte EOS-aftalen i kraft sA snart som muligt,
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SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er nodvendigt at fastlmgge en ny dato for EOS-aftalens
ikrafttraeden,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der kreves smrlige bestemmelser vedrorende EOS-aftalens
ikrafttraeden for Fyrstendommet Liechtensteins vedkommende,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at visse tilpasninger af EOS-aftalen er nodvendige som folge af,
at Schweiz ikke ratificerer aftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det blandt stdanne tilpasninger er hensigtsmmssigt at medtage
en bestemmelse om, at de kontraherende parter ensker, at Schweiz skal kunne deltage i EOS i
fremtiden,

HAR BESLUTTET at indgA folgende protokol:

ARTIKEL I

1. EOS-aftalen som tilpasset ved denne protokol trwder i kraft pA tidspuriktet for denne protokols
ikrafttr den mellem Det Europeiske0konomiske Fmllesskab, Det Europaiske Kul- og Stmlfellesskab,
deres medlemsstater og Republikken 0strig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget
Norge og Kongeriget Sverige.

2. Hvad angAr Fyrstendommet Liechtenstein, trwder EOS-aftalen som tilpasset ved denne protokol
i kraft pA et tidspunkt, der fastsmttes af EOS-RAdet, forudsat at E0S-RAdet

har besluttet, at den i EOS-aftalens artikel 121, litra b), fastsatte betingelse, nenlig at EOS-aftalens
rette funktion ikke htmmes, er opfyldt, og

har truffet de relevante beslutninger, smrlig med hensyn til Liechtensteins anvendelse af de
foranstaltninger, der allerede er vedtaget af E0S-RAdet og Det Blandede EOS-Udvalg.

3. Liechtenstein skal have lov til at deltage i de i stk. 2 ovenfor naevnte beslutninger, som trxffes
af EOS-RAdet.

ARTIKEL 2

1. Eftersom Det Schweiziske Edsforbund ikke ratificerer EOS-aftalen og derfor ikke er
kontraherende part i aftalen, udgAr henvisningen til "DET SCHWEIZISKE EDSFORBUND" som
kontraherende part i EOS-aftalens prwaambel.
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2. Artikel 2, litra b), i E0S-aftalen affattes s/dedes:

.. EFTA-staterne", Republikken Ostrig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget
Norge, Kongeriget Sverige og pA de betingelser, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i protokollen
om tilpasning af aftalen om Det Europwiske Okonomiske SamarbejdsomrAde, Fyrstendommet
Liechtenstein"

3. EOS-aftalen tilpasses desuden i overensstemmelse med artikel 3 til 20 i denne protokol.

ARTIKEL 3

I artikel 120 andres "protokol 41, 43 og 44" til "protokol 41 og 43".

ARTIKEL 4

I artikel 126, stk. I, E-ndres "Kongeriget Sveriges, Det Schweiziske Edsforbunds og Republikken
0strigs" til "Kongeriget Sveriges og Republikken Ostrigs".

ARTIKEL 5

Artikel 128, stk. 1, affattes sledes:

"Enhver europxisk stat, som bliver medlem af Fwllesskabet, skal, og Det Schweiziske
Edsforbund og enhver europaisk stat, som bliver medlem af EFTA, kan ansoge om at blive part
i denne aftale. Den retter sin ansogning til EOS-RAdet".

ARTIKEL 6

Artikel 129, stk. 3, affattes sAledes;

3. Denne aftale trwder i kraft pA den dag og pA de betingelser, der er fastsal i protokollen om
tilpasning af aftalen om Det Europwiske 0konomiske SamarbejdsomrAde."

ARTIKEL 7

I punkt 11 i protokol I om horisontale tilpasninger xndres "aftalens artikel 129, stk. 3," til
"tidspunktet for aftalens ikrafttr den".
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ARTIKEL 8

1 tilleg V, fodnote 2, og tillag VI, fodnote 3, til protokol 4 om oprindelsesregler Tndres "Schweiz"
og "schweiziske" til henholdsvis "Sverige" og "svenske".

ARTIKEL 9

1 protokol 5 om finanstold (Liechtenstein, Schweiz)

- udgAr ordet "Schweiz" i titlen,

- udg~r ordene "og Schweiz" i stk. I og "eller Schweiz" i stk. 2.

ARTIKEL 10

Protokol 6 om Schweiz' og Liechtensteins opbygning af obligatoriske lagre affattes smledes:

"PROTOKOL 6
OM LIECHTENSTEINS OPBYGNING AF OBLIGATORISKE LAGRE

Liechtenstein kan lade varer, som i tider med alvorlig knaphed med hensyn til forsyninger er
uundvmrlige for befolkningens overlevelse, vmre omfattet af en ordning for opbygning af obligatoriske
lagre, nAr sAdanne varer ikke produceres eller produceres i utilstrmkkelige mxngder i Liechtenstein,
og varernes egenskaber og art gor det muligt at opbygge lagre.

Liechtenstein anvender denne ordning pA en mAde, der ikke direkte eller indirekte indebzrer
forskelsbehandling af varer, som importeres fra de ovrige kontraherende parter, i forhold til
tilsvarende eller substituerende nationalt fremstillede varer."

ARTIKEL 11

I protokol 8 om statslige monopoler udgAr ordene "schweiziske og".

ARTIKEL 12

1 protokol 9 om handel med fisk og andre produkter fra havet

- udg~r ordene "og Schweiz" i tiliIg 1, artikel 2, stk. I og 2, og "deres" aendres til "sin" i stk. 2,

- udgAr ordene "- aftale mellem Det Europ~iske Okonomiske Fllesskab og Det Schweiziske
Edsforbund, undertegnet den 22. juli 1972, og en efterfolgende brevveksling vedrorende landbrug
og fiskeri, undertegnet den 14. juli 1986" i tiliig 3.
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ARTIKEL 13

I protokol 15 om overgangsperioder for den frie bevaigelighed for personer (Schweiz og Liech-
tenstein)

udg&r ordene "Schweiz og" i titlen, artikel 8, stk. I og 2, og artikel II, og ordene "schweizisk og"

i artikel 8, stk. 2,

udgAr ordet "henholdsvis" i artikel 8, stk. 2, og artikel 11,

udgAr artikel 2, 3 og 4 og artikel 9, stk. 1.

ARTIKEL 14

I protokol 16 om foranstaltninger angAende social sikring i forbindelse med overgangsperioderne for
den frie bevxgelighed for personer (Schweiz og Liechtenstein)

udgAr ordene "Schweiz og" i titlen, artikel I og 2 og artikel 3, indledningen og litra a),

udgAr ordene "schweizisk og" og "schweiziske og" i henholdsvis artikel 2 og artikel 3, litra a),

udgAr ordet "henholdsvis" i artikel I og 2 og artikel 3, indledningen og litra a),

udgAr ordene "fern hundrede for sA vidt angAr Schweiz eller" og "for sA vidt angAr Liechtenstein"
i artikel 3, litra c),

udgAr artikel 4.

ARTIKEL 15

Folgende bestemmelser i EOS-aftalen:

artikel 81, litra a), b), d), e) og f),
artikel 82
protokol 30, punkt 2, forste og andet punktum,
protokol 31, artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), artikel 4, stk. 1, 3 og 4, og artikel 5, stk. 3, forste
og andet afsnit, og
protokol 32

trwder i kraft den I. januar 1994.
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ARTIKEL 16

I protokol 38 om finansieringsmekanismen

- wndres "3" til "2" i artikel 2, stk. 2,

affattes artikel 2, stk. 5, s.ledes:

"5. Det samlede lAnebelob, hvortil der kan indrommes rentegodtgerelser i henhold til artikel I,
fastszettes til 1,5 mia. ECU, som tildeles i lige store trancher over en fem.rig periode fra den
1. juli 1993. Hvis E0S-aftalen traeder i kraft efter denne dato, er perioden fern Ar fra aftalens
ikrafttrvden."

Artikel 3, stk. 1, affattes s~edes:

"1. Det samlede belob af de i artikel I omhandlede tilskud fastszettes til 500 mio. ECU, der
tildeles i lige store trancher over en femArig periode fra den 1. juli 1993. Hvis EOS-aftalen
trader i kraft efter denne dato, er perioden fern Ar fra aftalens ikrafttrmden.".

ARTIKEL 17

I protokol 41 om eksisterende aftaler og lign. udgAr folgende:

"29.4.1963/3.12.1976

3.12.1976

Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Rhinen mod Forurening.
Blandet overenskomst mellem Schweiz og Det Europziske Okonomiske
Fellesskab, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Luxembourg og
Nederlandene.

Beskyttelse af Rhinen mod kemisk forurening. Blandet overenskomst mellem
Schweiz og Det Europeiske Okonomiske Fellesskab, Forbundsrepublikken
Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene.

ARTIKEL 18

Protokol 44 om aftalen mellem EOF og Schweiz om godstransport ad landevej og med jernbane
udgAr.

ARTIKEL 19

I tillagget til protokol 47 om afskaffelse af tekniske handelshindringer for vin foretages folgende
,endringer:
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15. 387 R 0822: RAdets forordning (EOF) nr. 822/87:

- tilpasning b)

bestemmelsen udgAr;

- tilpasning d), f), m) og n)

ordene ", Schweiz" og "og Schweiz" udgr;

- tilpasning k), litra b)

ordene "Schweiz eller" udgr.

22. 389 R 2392: RAdets forordning (EOF) nr. 2392/89:

- tilpasning a)

ordet ", Schweiz" udgAr,

- tilpasning c)

ordene "Schweiz og" udgAr, og "producentlandene" mndres til "producentlandet".

26. 390 R 3201: Kommissionens forordning (EOF) nr. 3201/90:

- tilpasning c), d) og f)

bestemmelserne udgr.

ARTIKEL 20

Bilag I - IX, XII, XIII, XVI og XVIII - XXII til EOS-aftalen tlpasses som angivet i bilaget til denne
protokol.

ARTIKEL 21

Bestemmelser, henvisninger, saerlige tilpasninger, perioder og datoer vedrorende Liechtenstein i
EOS-aftalen som tilpasset ved denne protokol gxIder forst, nAr EOS-aftalen som tilpasset ved denne
protokol trxder i kraft for Liechtensteins vedkommende i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2,
i denne protokol.
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ARTIKEL 22

I. Denne protokol er udarbejdet i dt eksemplar pA dansk, engelsk, finsk, fransk, grmesk, islandsk,
italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har
samme gyldighed.

2. Denne protokol skal ratificeres eller godkendes afde kontraherende parter i overensstenmelse med
deres forfatningsmirssige bestemmelser.

Den deponeres hos Generalsekretariatet for R~det for De Europa-iske Fwllesskaber, som fremsender
en bekrxftet genpart til alle de andre kontraherende parter.

Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for RAdet for De
Europ.riske Fmilesskaber, som underretter alle de andre kontraherende parter heroin.

3. Denne protokol treder i kraft den 1. juli 1993, forudsat at alle de kontraherende parter, der er
nirvnt i artikcl I, stk. 1, har deponeret deres ratifikations- eller godkcndclsesinstru menter vedrorende
EOS-aftalen og denne protokol inden dette tidspunkt. Efter dette tidspunkt tr.der denne protokol i
kraft pA den forste dag i den mAned, der folger efter sidste deponering. Sker denne deponering
imidlertid mindre end 15 dage for begyndelsen af den folgende mAned, trwder denne protokol forst
i kraft den forste dag i den anden mAned efter tidspunktet for denne deponering.

4. Hvad angAr Liechtenstein trieder denne protokol i kraft efter deponeringen af ratifikations-
instrumenterne vedrorende EOS-aftalen og denne protokol pA det tidspunkt, sor EOS-RAdet fastsaetter
pA de i artikel I, stk. 2, omhandlede betingelser.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 452 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Trait~s, vol. 1818, p. 452.]
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BILAG
SONI ONEHANDLET I ARTIKEL 20 1 PROTOKOLLEN ONM TILPASNING

AF AFTALEN ONI DET EUROP.'EISKE OKONOMISKE SAMARBEJDSONMRDE

Bilag I - IX, XII, XIII, XVI og XVIII - XXII til EOS-aftalen tilpasses som angivet nedenfor.

I. BILAGI. DYRE- OG PLANTESUNDHED

A. Sektortilpasninger

Bestemmelsen vedrorende Schweiz og Liechtenstein under overskriften "SEKTORTILPAS-
NINGER" sAvel som selve overskriften udgAr.

B Kapitel I. Veterinwranliggender

I indledningen til kapitlet foretages folgende tilpasninger:

- punkt 3

"ni mAneder efter aftalens ikrafttrzeden, dog senest fra den 1. januar 1994" Tndres til "fra
den 1. januar 1994 eller seks mAneder efter aftalens ikrafttrxden, afhangigt af, hvilket
tidspunkt falder senest".

De datoer vedrorende EFTA-staterne, der er navnt i de specifikke tilpasninger angAende de
kapitlet omhandlede retsakter, mndres sAledes:

- datoerne "den I. januar 1993" og "den 31. december 1992" Tndres til henholdsvis "datoen
for aftalens ikrafttrwden" og "dagen for datoen for aftalens ikrafttrmden";

- datoen "den I. april 1993" wndres til "den forste dag i den anden mAned efter aftalens
ikrafttr:den";

- datoen "den 1. juli 1993" mndres til "den forste dag i den fjerde mAned efter aftalens
ikrafttrmden";

- datoen "den 1. september 1993" mndres til "den dato, der er fastsat i punkt 3 i

indledningen til kapitel 1, Veterinmranliggender, i bilag I til aftalen".

1. 364 L 0432' RAdets direktiv 64/432/E0F:

- tilpasning a)

"- Schweiz: Kanton/Canton/Cantone" udgAr;

- tilpasning d), e) og g)
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"Schweiz/" udgAr;

- tilpasning f)

ordene "Schweiz/" og "/V&6trinaire de contr61e/Veterinario di controllo" udgAr.

3. 390 L 0426: RAdets direktiv 90/426/EOF:

- tilpasning b)

ordene "Schweiz/" og "/Vdtdrinaire de contr6le/Veterinario di controllo" udgkr.

4. 390 L 0539: RAdets direktiv 90/539/EOF:

- tilpasning b)

ordene "CH eller" og "Schweiz/" udgAr;

- tilpasning g)

"Schweiz/" udgAr.

12. 385 L 0511: RAdets direktiv 85/51 I/EOF

- tilpasning a)

"Schweiz/" udgAr, og

ordene "Eidgen6ssisches Institut fur Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittel-
hausern" xndres til

- tilpasning b)

"Schweiz/" udgAr.

14. 380 L 0217: RAdets direktiv 80/217/EOF:

- tilpasning a)

"Schweiz/" udgAr.

18. 364 L 0433: RAdets direktiv 64/433/EOF:

- tilpasning j)

"CH -" udgAr.
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20. 371 L 0118: RAdets direktiv 71/I 18/EOF og
21. 377 L 0099: RAdets direktiv 77/99/EOF:

- tilpasning c)

"CH -" udgAr.

23. 389 L 0437: RAdets direktiv 8914371EOF:

- tilpasning f)

"CH -" udgAr.

34. 391 L 0495: RAdets direktiv 91/495/E0F:

- tilpasning e)

"CH," udgAr.

66. 389 D 0610- Kommissionens beslutning 89/610lEOF.

- tilpasning

"Schweiz/" udgAr.

C. Kapitel II. Foderstoffer

I indledningen, punkt I

udgAr ordene "Schweiz og".

Datoen "den 1. januar 1993" vedrorende EFTA-staterne, som er nant i de specifikke
tilpasninger angAende de i kapitlet omhandlede retsakter, andres til "datoen for aftalens
ikrafttrmlen".

3. 377 L 0101: RAdets direktiv 77/101lE0F og
4. 379 L 0373: RAdets direktiv 79/3731E0F:

- undtagelse, andet led

ordene "Schweiz og" udgAr, og

"deres" wndres til "sine".
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[1. BILAG I. TEKNISKE FORSKRIFTER. STANDARDER. PROVNING OG CERTIFICERING

A. Kapitel I Motorkoretoier

I. 370 L 0156: RAdets direktiv 70/156/EOF:

- tilpasning

ordene "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo i schweizisk
lovgivning" udgr.

2. 370 L 0157: RAdets direktiv 70/157/EOF:

- tilpasning a) og b)

"CH = Schweiz," udgAr.

8. 370 L 0388: RAdets direktiv 70/388/EOF
9. 371 L 0127: RAdets direktiv 71/127/E0F
17. 374 L 0483: RAdets direktiv 74/483/E0F
19. 376 L 0114: RAdets direktiv 76/114/E0F
22. 376 L 0757: RAdets direktiv 76/757/EOF
23. 376 L 0758: RAdets direktiv 76/758/E0F
24. 376 L 0759: RAdets direktiv 76/759/E0F
25. 376 L 0760: RAdets direktiv 76/760/EOF
26. 376 L 0761: RAdets direktiv 76/761/E0F
27. 376 L 0762: RAdets direktiv 76/762/EOF
29. 377 L 0538: RAdets direktiv 77/538/E0F
30. 377 L 0539: RAdets direktiv 77/539/EOF
31. 377 L 0540: RAdets direktiv 77/540/E0F
32. 377 L 0541: RAdets direktiv 77/541/E0F og
39. 378 L 0932: RAdets direktiv 78/932/E0F:

- tilpasning

ordene ", 14 for Schweiz" udgAr.

40. 378 L 1015: RAdets direktiv 78/1015/EOF:

- tilpasning a)

ordene "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, i den schweiziske
iovgivning" udgAr.

- tilpasning b)

ordene "14 for Schweiz" udgAr.
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41. 380 L 0780: RAdets direktiv 80/780/E0F:

- tilpasning

ordene "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, i den schweiziske
lovgivning" udgAr.

44. 388 L 0077: RAdets direktiv 88/77/EOF:

- tilpasning

ordene "14 for Schweiz" udgAr.

B. Kaoitel 11. Landbrues- og skovbrugstraktorer

1. 374 L 0150: RAdets direktiv 74/150/EOF:

- tilpasning

ordene "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo i den schweiziske
lovgivning" udg~r.

I1. 377 L 0536: RAdets direktiv 77/536/EOF
13. 378 L 0764: RAdets direktiv 78/764/EOF
17. 379 L 0622: RAdets direktiv 79/622/EOF
20. 386 L 0298: RAdets direktiv 86/298/EOF
22. 387 L 0402: RAdets direktiv 87/402/E0F og
23. 389 L 0173: RAdets direktiv 89/173/EOF:

- tilpasning

ordene "14 for Schweiz" udgAr.

C Kapitel Ill, Heise-, lofte- og transportmateriel

2. 384 L 0528: RAdets direktiv 84/528/EOF

- tilpasning

ordene "CH for Schweiz," udgAr.

D. Kapitel VI. Entreprenormateriel

8. 386 L 0295: RAdets direktiv 86/295/EOF og
9. 386 L 0296: RAdets direktiv 86/296/EOF:

- tilpasning

ordene "CH for Schweiz," udgAr.
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E. Kapitel VIII. Trykbeholdere

2. 376 L 0767: RAdets direktiv 76/767/EOF:

- tilpasning

ordene "CH for Schweiz," udg Ar.

F. Kapitel IX. MAleinstrumenter

1. 371 L 0316: RAdets direktiv 71/316/EOF:

- tilpasning a)

ordene "CH for Schweiz," udgAr.

- tilpasning b)

"CH," udgAr.

6 371 L 0348: RAdets direktiv 71/348/EOF:

- tilpasning

ordene "I Rappen/I centime/l centesimo (Schweiz)" udgAr.

12. 375 L 0106: RAdets direktiv 75/106/E0F:

- tilpasning a)

ordene "Schweiz og" udgAr.

G. Kapitel XIV. Godning

1. 376 L 0116: RAdets direktiv 76/I 16/E0F:

- tilpasning a) og b)

", Schweiz" udgAr.

H. Kapitel XIX. Generelle tilpasninger i forbindelse med tekniske handelshindringer

1. 383 L 0189: RAdets direktiv 83/189/E0F:

- tilpasning g)

"SNV (Schweiz)" og "CES (Schweiz)" med tilhorende adresser udgAr.
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I. Kapitel XXVII Spiritus

1 389 R 1576: RAdets forordning (EOF) nr. 1576/89

- tilpasning h)

6. Brandevin af presserester af druer

folgende udgAr:

Baselbieter Marc'
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese'
Grappa della Val Calanca'
Grappa della Val Bregaglia'
Grappa della Val Mesolcina'
Grappa della Valle di Poschiavo'
Marc d'Auvernier'
Marc de D61e du Valais';

7. Frugtbrendevin

folgende udgAr:

Aargauer Bure Kirsch'
Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser'
Baselbieterkirsch'
Baselbieter Zwetschgenwasser'
Bernbieter Birnenbrand'
Bernbieter Kirsch'
Bernbieter Mirabellen'
Bernbieter Zwetschgenwasser'
Bdrudges de Cornaux'
Emmentaler Kirsch'
Freiamter Theilersbirnenbranntwein
Freiamter Zwetschgenwasser'
Fricktaler Kirsch'
Kirsch de la B6roche'
Luzerner Birnentrasch'
Luzerner Kirsch'
Luzerner Theilersbirnenbranntwein'
Luzerner Zwetschgenwasser'
Mirabelle du Valais'
Rigi Kirsch'
Seelainder PflUmliwasser'
Urschwyzerkirsch'
William du Valais/ Walliser Williams'
Zuger Kirsch';
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9. Ensianbrxndevin

folgende udgAr:

'9. Ensianbrendevin
- Gentiane du Jura';

II. Spiritus med enebarsmag

folgende udgAr:

'11. Spiritus med enebmrsmag
- Geniivre du Jura';

14. Likor

folgende udgAr:

Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Gendpi du Valais';

15. Spiritus

folgende udgAr:

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur'
Bernbieter Krauterbitter'
Eau-de-vie d'herbes du Jura'
Gotthard Krauterbranntwein'
Luzerner Chruter (Krauterbranntwein)'
Vieille lie du Mandement'
Walliser Chrdter (Krliuterbranntwein)'.

Ill. BILAG 111, PRODUKTANSVAR

385 L 0374: RAdets direktiv 85/374/E0F:

tilpasning a), iii), udgAr;

tilpasning b)

ordene "Schweiz og" udghr.

IV. BILAG IV, ENERGI

Tilkez I og 2

"Schweiz" udghr tillige med de schweiziske angivelser under Selskab og Net.
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V. BILAG V. ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVkEGELIGHED

A. Sektortilpasninger

"Schweiz." udgir.

B. 3. 368 L 0360: RAdets direktiv 68/360/EOF:

- tilpasning e), ii)

"schweizisk(e)," udgAr.

VI. BILAG VI. SOCIAL SIKRING

A. Sektortilpasninger

- punkt I

"Schweiz," udgAr.

B. I. RAdets forordning (EOF) nr. 1408/71:

- tilpasning b)

bestemmelsen udgAr;

- tilpasning g). h), i), j), m) og n)

angivelsen "S. SCHWEIZ" tillige med bestemmelsen udgAr;

- tilpasning k) og I)

overskrift og bestemmelser i folgende numre udgAr;

84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171;

- tilpasning o)

nummer "16" tillige med bestemmelsen udgAr.

2. RAdets forordning (EOF) nr. 574/72:

- tilpasning a), b), c), d), e), f), g), h) og k)

angivelsen "S. SCHWEIZ" tillige med bestemmelsen udgAr.
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20. 383 Y 0117: Afgorelse nr. 117 og
21. 383 Y 1112(02): Afgorelse nr. 118:

- tilpasning

angivelsen "Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

34. C/281/881s. 7: Afgorelse nr. 135:

- tilpasning

angivelsen 's)" tillige med bestemmelsen udgAr.

35. C/64/88/s. 7: Afgorelse nr. 136:

- tilpasning

angivelsen "S. SCHWEIZ" tillige med bestemmelsen udgAr.

C. VILKAR FOR EFTA-STATERNES DELTAGELSE I DEN ADMINISTRATIVE KOMMIS-
SION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING OG I DENNE
KOMMISSIONS REVISIONSUDVALG I OVERENSSTEMMELSE MED AFTALENS
ARTIKEL 101, STK. I

Ordet "Schweiz," udgAr.

VII. BILAG VII GENSIDIG ANERKENDELSE AF FAGLIGE KVALIFIKATIONER

A. Sektortilpasninger

"Schweiz," udgAr.

B. Kapitel A. Generel ordning

I. 389 L 0048: RAdets direktiv 89/48/E0F:

- undtagelsen for Schweiz udgAr.

C. Kapitel B. Juridiske professioner

2. 377 L 0249: RAdets direktiv 77/249lE0F:

- tilpasning

angivelsen "Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.
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D. Kapitel C. Medicinske og paramedicinske aktiviteter

4. 375 L 0362: RAdets direktiv 75/362/EOF:

- udtagelsen for Schweiz udg.r;

- tilpasning a)

angivelsen "(s) i Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr;

- tilpasning b)

angivelsen "i Schweiz' tillige med bestemmelsen udgAr;

- tilpasning c)

angivelsen "Schweiz:" tillige med bestemmelserne udgAr;

- tilpasning d)

overskriften "- tropemedicin:" og angivelsen "Schweiz:" tillige med bestemmelsen
udgAr.

5. 375 L 0363: RAdets direktiv 75/363/EOF:

- undtagelsen for Schweiz udgAr.

6. 386 L 0457: RAdets direktiv 86/457/E0F:

- undtagelsen for Schweiz udgAr.

8. 377 L 0452: RAdets direktiv 77/452/E0F:

- undtagelsen for Schweiz udgir.

- tilpasning a)

angivelsen "i Schweiz' tillige med bestemmelsen udgAr

- tilpasning b)

angivelsen '(s) i Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

9. 377 L 0453: RAdets direktiv 77/453/EOF:

- undtagelsen for Schweiz udgAr.
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10. 378 L 0686: RAdets direktiv 78/686/EOF:

- undtagelsen for Schweiz udgAr;

- tilpasning a)

angivelsen "i Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr;

- tilpasning b)

angivelsen "(s) i Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr;

- tilpasning c) 1.

angivelsen '- i Schweiz:' tillige med bestemmelsen udgAr.

11. 378 L 0687: RAdets direktiv 78/687/EOF:

- undtagelsen for Schweiz udgAr.

12 378 L 1026: RAdets direktiv 78/1026/EOF:

- tilpasning

angivelsen "(s) i Schveiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

14. 380 L 0154: RAdets direktiv 80/154/EOF:

- undtagelsen for Schweiz udgAr.

- tilpasning a)

angivelsen "i Schweiz:' tillige med bestemmelsen udgir;

- tilpasning b)

angivelsen "(s) i Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

15. 380 L 0155: RAdets direktiv 80/155/EOF:

- undtagelsen for Schweiz udgAr.

17. 385 L 0433: RAdets direktiv 85/433/EOF:

- tilpasning a)

angivelsen "(s) i Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.
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E. Kapitel D. Arkitektur

18. 385 L 0384: RAdets direktiv 85/384/EOF:

- tilpasning a)

angivelsen "(r) i Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

F. Kapitel E. Handel og formidlervirksomhed

22. 364 L 0224: RAdets direktiv 64/224/EOF:

- tilpasning

angivelsen "i Schweiz:' tillige med bestemmelsen udghr.

28. 374 L 0557: RAdets direktiv 74/557/EOF:

- tilpasning

angivelsen '- Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

G. Kapitel G. Himlpeerhverv i forbindelse med transport

38. 382 L 0470: RAdets direktiv 82/470/E0F:

- tilpasning

angivelsen 'Schweiz' tillige med bestemmelsen udgr.

H. Kapitel I. Andre sektorer

43. 367 L 0043: RAdets direktiv 67/43/E0F:

- tilpasning

angivelsen "1 Schweiz' tillige med bestemmelsen udgAr.

VIII. BILAG VIII ETABLERINGSRET

Sektortilgasninger

"Schweiz," udgAr.
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IX. BILAG IX. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

A Kapitel I. Forsikrinz

2. 373 L 0239: Rtdets forste direktiv 73/239/EOF:

- tilpasning a)

angivelsen "g) i Schweiz" tillige med bestemmelsen udgar;

- tilpasning b)

angivelsen - for Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.

II. 379 L 0267: RAdets forste direktiv 79/267/EOF:

- tilpasning b)

angivelsen "- for Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.

13. 377 L 0092: RAdets direktiv 77/92/EOF:

- tilpasning a) og b)

angivelsen "i Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.

B. Kapitel IIL Banker og andre kreditinstitutter

21 386 L 0635: RAdets direktiv 86/635/EOF:

- tilpasning

ordene "og Schweiz" udgAr.

C. Kapitel 111, Fondsborsnotering og verdipapirer

24. 379 L 0279: RAdets direktiv 79/279/EOF:

- tilpasning

ordene "og Schweiz" udgAr, og

"disse lande" zendres til "dette land".

25. 380 L 0390: RAdets direktiv 80/390/EOF:

- tilpasning b)

ordene "og Schweiz" udgAr, og

"disse lande" aendres til "dette land".
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26. 382 L 0121: Rtdets direktiv 82/121/EOF:

- tilpasning

ordene "og Schweiz" udgAr, og

"disse lande" Tndres til "dette land".

27. 388 L 0627: RAdets direktiv 88/627/EOF:

- tilpasning

", Schweiz" udgAr.

28. 389 L 0298: RAdets direktiv 89/298/EOF:

- tilpasning b)

", Schweiz" udgAr.

29. 389 L 0592: RAdets direktiv 89/592/EOF:

- tilpasning a)

", Schweiz" udgAr.

X. BILAG X1 FRIE KAPITALBEVtEGELSER

I. 388 L 0361: RAdets direktiv 88/361/EOF:

- tilpasning d)

fjerde led udgAr;

femte led

"og Schweiz" udgAr.

Xl. BILAG XIII. TRANSPORT

A Sektortilpasninger

punkt II

femte led udgAr.
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B. Kapitel I, Landtranspon

1. 370 R 1108: RAdets forordning (EOF) nr. 1108/70:

- tilpasning

tilfojelse A.2. JERNBANE og B. LANDEVEJ

angivelsen "Schweiz" tillige med bestemmelserne udg~r.

12. 389 R 4060: R~dets forordning (E0F) nr. 4060/89:

- tilpasning b) udgAr.

13. 375 L 0130: RAdets direktiv 75/130/E0F:

- sidste punktum i tilpasningen udgAr.

C. Kapitel II, Veitransport

14. 385 L 0003: RAdets direktiv 85/3/EOF:

- andet afsnit i tilpasningen udgAr;

- tilpasning, tredje afsnit

ordene "og Schweiz" udgAr.

16. 377 L 0143: RAdets direktiv 77/143/E0F:

- tilpasningen og setningen umiddelbart forinden udgAr.

20. 385 R 3820: RAdets forordning (E0F) nr. 3820/85
og

21. 385 R 3821: RAdets forordning (E0F) nr. 3821/85:

- tilpasning b) udgAr.

22. 376 L 0914: RAdets direktiv 76/914/E0F:

- tilpasningen og sztningen umiddelbart forinden udgAr.

23. 388 L 0599: RAdets direktiv 88/599/EOF:

- tilpasning

ordene "og Schweiz" udgAr.
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25. 362 L 2005: RAdets forste direktiv:

- tilpasning b)

ordene "og Schweiz" udgAr.

26. 376 R 3164: RAdets forordning (EOF) nr. 3164/76:

- tilpasning b)

ordene "og Schweiz" udgAr.

28. 374 L 0561: RAdets direktiv 74/561/EOF:

- tilpasningen og satningen umiddelbart forinden udgAr.

34. 372 R 1172: RAdets forordning (E0F) nr. 1172/72:

- tilpasning

"Schweiz (CH)," udgAr.

D. Kapitel IV. Transport ad indre vandveie

46. 387 L 0540- RAdets direktiv 87/540/EOF:

- tilpasning

folgende udgAr:

"Schweiz skal senest den 1. januar 1995 have gennemfort direktivet".

47. 382 L 0714: RAdets direktiv 82/714/E0F:

- tilpasning

KAPITEL 11
Zone 3

angivelsen 'Schweiz' tillige med bestemmelsen udgAr

E. Kapitel VI. Civil luftfart

62. 390 R 2343: RAdets forordning (EOF) nr. 2343/90:

- tilpasning

angivelsen "SCHWEIZ:" tillige med bestemmelsen udgAr.
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XIi. BILAG XVI. INDKOB

1. 371 L 0304: RAdets direktiv 71/304/EOF:

- tilpasning b)

andet afsnit udgAr;

tredje afsnit

"overgangsperioderne" Tndres til "overgangsperioden" og "disse lande" Wendres til
"Liechtenstein".

2. 371 L 0305: RAdets direktiv 71/305/EOF:

- tilpasning a)

andet afsnit udgAr;

tredje afsnit

"overgangsperioderne" andres til "overgangsperioden" og "disse lande" aendres til
"Liechtenstein";

- tilpasning c)

ordene "og Schweiz" udgAr;

tredje led udglr;

- tilpasning e)

angivelsen "- for Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

3. 377 L 0062: RAdets direktiv 77/62/EOF:

- tilpasning a)

andet afsnit udgAr;

tredje afsnit

"overgangsperioderne" endres til "overgangsperioden" og "disse lande" andres til
"Liechtenstein";

- tilpasning c)

ordene "og Schweiz" udgAr;

tredje led udgir;

VOL. 1796, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 461

- tilpasning h)

angivelsen - for Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

4. 390 L 0531: Rdets direktiv 90/531/EOF:

- tilpasning a)

andet afsnit udgAr;

tredje afsnit

"overgangsperioderne" andres til "overgangsperioden" og "disse lande" Wndres til
"Liechtenstein";

- tilpasning e)

ordene "og Schweiz" udgAr;

tredje led udgAr.

5. 389 L 0665: RAdets direktiv 89/665/EOF og
6. 371 R 1182: Forordning (EOF/Euratom) nr. 1182 af 3. juni 1971:

- tilpasning a)

andet afsnit udgAr;

tredje afsnit

"overgangsperioderne" Tndres til "overgangsperioden" og "disse lande" Wndres til
"Liechtenstein";

Tillxg I og 3:

- angivelsen "VII.I SCHWEIZ:" tillige med bestemmelsen udgAr.

Tillxg 2 og 4 - 13:

- angivelsen "SCHWEIZ" tillige med bestemmelsen udgAr.

XIII. BILAG XVIII. SUNDHEDOG SIKKERHED PA ARBEJDSPLADSEN. ARBEJDSRETOG
LIGEBEHANDLING AF MEND OG KVINDER

18. 376 L 0207: RAdets direktiv 76/207/EOF:

- tilpasning

ordene "Schweiz og" udgAr, og

"disse lande" mndres til "dette land".
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24. 380 L 0987: R~dets direktiv 80/987/E0F:

- tilpasning b)

angivelsen "F. SCHWEIZ" tillige med bestemmelsen udg:r.

XIV. BILAG XIX. FORBRUGERBESKYTTELSE

Sektortilpasninger

"Schweiz," udgir.

XV. BILAG XX, MILJ

A. Sektortilpasninger

"Schweiz," udgAr.

B. Kapitel Ill, Luft

19. 388 L 0609: RAdets direktiv 88/609/EOF:

- tilpasning b) og c)

angivelsen "Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

C. Kapitel V, Affald

31. 384 L 0631: RAdets direktiv 84/631/EOF:

- tilpasning b)

ordene "CH for Schweiz," udgAr.

XVI. BILAG XXI, STATISTIKKER

A. Sektortilpasninger

- punkt I

"Schweiz," udgAr.
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B. Industristatistik

I. 364 L 0475: R~dets direktiv 64/475/E0F:

- tilpasning b)

bestemmelsen udgAr;

- tilpasning d) og e)

", Schweiz" udgAr.

2. 372 L 0211: Rhdets direktiv 72/21 1/EOF:

- tilpasning c)

bestemmelsen udgAr.

3. 372 L 0221: RAdets direktiv 72/221/E0F:

- tilpasning b)

bestemmelsen udgAr;

- tilpasning d)

ordene "og Schweiz" udgAr;

- tilpasning e)

ordene "Schweiz og" udgAr.

4. 378 L 0166: RAdets direktiv 78/166/EOF:

- tilpasning e)

ordet "Schweiz," udgAr.

C. Transportstatistik

5. 378 L 0546: RAdets direktiv 78/546/E0F:

- tilpasning a)

bestemmelsen udgAr;

- tilpasning b)

ordene "Schweiz og" og "Schweiz/Suisse/Svizzera og" udgAr,
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- tilpasning c)

ordene "Schweiz og" udgAr i den anden gruppe af lande, og

"Schweiz" indsettes foran Bulgarien i den tredje gruppe af lande;

- tilpasning g)

"Schweiz," udgAr;

tilpasning h)

bestemmelsen udgAr.

6. 380 L 1119: Rldets direktiv 80/1119/EOF:

- tilpasning a)

ordene "Schweiz og Liechtenstein" og "Schweiz/Suisse/Svizzera og Liechtenstein"
udgAr;

- tilpasning b)

overskriften "I1. EFTA-stater" wndres til "II. EFTA-stater i EOS";

"18. Schweiz og Liechtenstein" udgAr,

"18. Schweiz" indsettes umiddelbart under overskriften "Ill. Europeiske lande uden
for EOS";

- tilpasning d)

"EFTA-lande" Tndres til "EFTA-lande i EOS".

7. 380 L 1177: RAdets direktiv 80/I 177/EOF'

- tilpasning a)

forkortelserne "SBB/CFF/FFS" og "BLS" tillige med de fuldstndige navne udgAr;

- tilpasning b)

ordene "Schweiz" og " Schweiz/Suisse/Svizzera" udgAr;

- tilpasning c)

"17. Schweiz" udgAr under overskriften "b) EFTA-stater" og indsTttes umiddelbart
under overskriften "B. Lande uden for EOS";

overskriften "b) EFTA-stater" zendres til "b) EFTA-stater i EOS".
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D. Statistik over FmeIlesskabets udenrigshandel og over samhandelen mellem dets medlemssater

8. 375 R 1736: RAdets forordning (EOF) nr. 1736/75:

- tilpasning b), punkt 3

folgende udg~r:

"Schweiz og Liechtenstein udgor tilsammen et enkelt statistikomrAde";

- tilpasning h)

bestemmelsen udgr.

9. 377 R 0546- Kommissionens forordning (EOF) nr. 546/77:

- tilpasning a) og b)

angivelsen "Schweiz" tillige med bestemmelsen udgAr.

16. 388 R 0455: Kommissionens forordning (E0F) nr. 455/88:

- tilpasning

angivelsen "for Schweiz: SFR 1 000" udgtr.

E. Befolknings- og socialstatistik

18 376 R 0311: Rhdets forordning (E0F) nr. 311/76:

- tilpasning a)

", Schweiz" udgtr.

F. Nationalregnskaber - BNP

19. 389 L 0130: R:dets direktiv 89/130/E0F, Euratom

- tilpasning b)

"Schweiz," udgAr.

G. Nomenklaturer

20. 390 R 3037: RAdets forordning (EOF) nr. 3037/90

tilpasning

"Schweiz," udg.Ar.
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H. Landbrugsstatistik

21. 372 L 0280: RAdets direktiv 72/280/EOF:

- tilpasning b)

"Schweiz -" udg~r;

- tilpasning c), e) og f)

", Schweiz" udgAr.

22. 372 D 0356: Kommissionens beslutning 72/356/EOF:

- tilpasning a)

ordene "Schweiz: et omrAde" udgAr;

- tilpasning b)

", Schweiz" udgAr.

23. 388 R 0571: RAdets forordning (E0F) nr 571/88:

- tilpasning e)

angivelse B.04, E. J. 17

ordene ", Schweiz" og "Schweiz og" udgAr;

tilpasning f)

bestemmelsen udgAr;

tilpasning g) og h)

", Schweiz" udgAr.

24. 390 R 0837: RAdets forordning (EOF) nr. 837/90:

- tilpasning b)

"Schweiz -" udgAr;

- tilpasning d)

"Schweiz," udgAr.
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Fiskeristatistik

25. 391 R 1382: R~dets forordning (E0F) nr. 1382/91:

- tilpasning a)

overskriften "EFTA" Tndres til "EFTA-stater i EOS".

S. Energistatistik

26. 390 L 0377: RAdets direktiv 90/377/EOF:

- tilpasning a), b) og d)

"Schweiz," udgAr.

XVII. BILAG XXII, SELSKABSRET

A. Overgangsperioder

ordene "Schweiz' og" udgAr.

B. 1. 368 L 0151: RAdets forste direktiv 68/151/EOF:

- tilpasning

angivelsen "- i Schweiz:" tillige med bestemmelsen udghr.

2. 377 L 0091: RAdets andet direktiv 77/91/EOF:

- tilpasning a)

angivelsen "- i Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.

3. 378 L 0855: RAdets tredje direktiv 78/855/EOF:

- tilpasning a)

angivelsen " Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.

4. 378 L 0660: RAdets fjerde direktiv 78/660/EOF:

- tilpasning a)

angivelsen "- i Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.
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6. 383 L 0349: RAdets syvende direktiv, 83/349/EOF:

- tilpasning

angivelsen "s) i Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.

9. 389 L 0667: R~dets tolvte direktiv 89/667/EOF:

- tilpasning

angivelsen "- i Schweiz:" tillige med bestemmelsen udgAr.
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SLUTAKT

De befuldmzgtigede for:

DET EUROPEISKE 0KONOMISKE F/ELLESSKAB,
DET EUROPkISKE KUL- OG STALFELLESSKAB,

i det folgende benaevnt "Fzllesskabet", og for:

KONGERIGET BELGIEN,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
IRLAND,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
STORHERTUGDOMMET LUXEMBOURG,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

kontraherende parter i Traktaten om OPRETrELSE AF DET EUROPiEISKE OKONOMISKE
F/ELLESSKAB og Traktaten om OPRETELSE AF DET EUROPEISKE KUL- OG STALFkL-
LESSKAB,

i det folgende benwvnt "EF-medlemsstaterne", og

de befuldmegtigede for:

REPUBLIKKEN OSTRIG,
REPUBLIKKEN FINLAND,
REPUBLIKKEN ISLAND,
FYRSTEND0MMET LIECHTENSTEIN,
KONGERIGET NORGE,
KONGERIGET SVERIGE,

i det folgende benmvnt "EFTA-staterne",

forsamlede i Bruxelles, den syttende marts nitten hundrede og treoghalvfems i anledning af
undertegnelsen af protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europwiske Okonomiske Samar-
bejdsomrlde, har vedtaget folgende tekster:

1. Protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europwiske 0konomiske SamarbejdsomrAde

I1. Det bilag, der er naivnt i artikel 20 i protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europwi-
ske Okonomiske SamarbejdsomrAde, og som knyttes til protokollen.

De befuldm-gtigede for F-llesskabet og for EF-medlemsstaterne og de befuldm-gtigede for
EFTA-staterne har vedtaget den filieserklaering, der knyttes til denne slutakt.
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De befuldmaegtigede for Fxllesskabet og for EF-medlemsstaterne og de befuldmzegtigede for
EFTA-staterne har desuden vedtaget det godkendte protokollat, der knyttes til denne slutakt. Det
godkendte protokollat er af bindende karakter.

De befuldmagtigede for Filesskabet og for EF-medlemsstaterne og de befuldmmgtigede for
EFTA-staterne har noteret sig den erklring fra Frankrigs regering, som knyttes til denne slutakt.

De befuldmmgtigede for Fmllesskabet og for EF-medlemsstaterne og de befuldmggtigede for
EFTA-staterne har noteret sig, at henvisningerne til Schweiz i folgende f.Tlleserldringer, der er
opregnet i og knyttet til den slutakt, der blev undertegnet den 2. maj 1992 i Porto, bortfalder:

3. FmIleserk1ring om en overgangsperiode for udstedelse eller udfxrdigelse af doku-
menter vedrorende bevis for oprindelse

og

8. Fmlleserklmring om godstransport ad vej.

De befuldmwgtigede for Fmllesskabet og for EF-medlemsstaterne og de befuldmmgtigede for
EFTA-staterne har noteret sig, at folgende aftaler, der er nedfxldet i det godkendte protokollat
vedrorende forhandlingerne, som er knyttet til den slutakt, der blev undertegnet den 2. maj 1992 i
Porto, bortfalder:

- Ad protokol 16 og bilag VI
- Ad bilag VII (vedrorende ingeniorer tilhorende Foundation of the Swiss Register of

Engineers).

De har vedtaget, at ordene "Fmllesskabet og Schweiz og" i det godkendte protokollat "Ad
protokol 47" udgAr.

De befuldmagtigede for Fmllesskabet og for EF-medlemsstaterne og de befuldm gtigede for
EFTA-staterne har endelig noteret sig folgende med hensyn til de erkltringer, der er opregnet i
og knyttet til den slutakt, der blev undertegnet den 2. maj 1992 i Porto:

1. Folgende erkl[ringer bortfalder:

10. Erklring fra Schweiz' regering om beskyttelsesforanstaitninger

It. Erklaring fra Det Europmiske FIIesskab

12. Erklmring fra Schweiz' regering om indforelse af en overbygning pA arkitektuddannel-
sen ved tekniske hojskoler

16. Erklmring fra Schweiz' regering om anvendelse af beskyttelsesklausulen i forbindelse
med kapitalbevmgelser

17. Erklmring fra Det Europ iske Fmllesskab

34. Erklaring fra Schweiz' regering om finanstold

36. Erklmring fra Schweiz' regering om aftalen mellem EOF og Schweiz om godstrans-
port ad landevej og med jernbane.
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II. I folgende erklaringer bortfalder Schweiz' regerings erklmringer eller Det Europwiske
Fxllesskabs erklmring med hensyn til Schweiz:

2. Erklaring fra Liechtensteins og Schweiz' regeringer om alkoholmonopoler

13. Erklmring fra Schweiz' og Ostrigs regeringer om audiovisuelle tjenesteydelser

14. Erklmring fra Liechtensteins og Schweiz' regeringer om administrativ bistand

15. ErklIring fra Det Europaiiske Fmllesskab

33. Erklzring fra Det Europ~iske FmIlesskab og Finlands, Liechtensteins, Schweiz',
Sveriges og Ostrigs regeringer om hvalprodukter

35. Erklmring fra Det Europwiske Fmllesskab om bilaterale aftaler.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 487- Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Trait6s, vol. 1818, p. 487.]
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FAELLESERKLAERING

De kontraherende parter i EOS-aftalen respekterer fuldt ud udfaldet af den schweiziske
folkeafstemning den 6. december 1992, men beldager, at EOS i mange] af schweizisk
deltagelse ikke kan gennemfores mellem de kontraherende parter som oprindeligt planiagt.

2. De kontraherende parter i EOS-aftalen har noteret sig, at de schweiziske myndigheder har
holdt muligheden Aben for fremtidig deltagelse i EOS. De ser velvilligt pA schweizisk
deltagelse i EOS og vii vmre rede til at indlede forhandlinger, hvis Schweiz indgiver en an-
sogning i overensstemmelse med artikel 128 i EOS-aftalen som xndret ved protokollen om
tilpasning af EOS-aftalen.

3. Schweiz' senere deltagelse i EOS vii skulle bygge pA de resultater, der er nedfMIdet i den
oprindelige EOS-aftale og de bilaterale aftaler, der blev forhandlet pA samme tidspunkt,
saint pA eventuelt senere xndringer i aftalerne.
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GODKENDT PROTOKOLLAT

De kontraherende parter har vedtaget folgende:

Ad arnkel 15

Det sarlige tidspunkt for ikrafttrmdelsen af de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 15,
skyldes budgettekniske vanskeligheder og berorer hverken bilateralt eller multilateralt samarbejde
pA de pAgwidende omrAder eller samarbejde som omhandlet i artikel 85 i E0S-aftalen.

For at sikre en korrekt ikrafttraden af de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 15, kan
eksperter fra EFTA-staterne i perioden indtil den I. januar 1994 midlertidigt deltage i de udvaig,
som bistAr EF-Kommissionen ved forvaltning eller udvikling af EF-aktiviteter pA de omrAder, der
er omfattet af disse bestemmelser.

Hver EFTA-stat bgerer sine egne omkostninger ved denne deltagelse.

Ad artikel 20:

Bilag IV (Energi)

8. 390 L 0547: RAdets direktiv 90/547/EOF og
9. 391 L 0296: RAdets direktiv 91/296/EOF

hvad anr begrebet "samhandel mellem EFTA-medlemsstaterne", henviser ordet "EFTA" til de

EFTA-stater, for hvis vedkommende EOS-aftalen er trAdt i kraft;

Bilag XIV (Konkurrence)

I. 389 R 4064: RAdets forordning (EOF) 4064/89

hvad angAr begreberne "EFTA-dimension" i tilpasning a), b) og h), "omstning pA EFTA-plan" i
tilpasning b) og j) og "EFTA-valutaindlendinge" i tilpasning j), henviser ordet "EFTA" til de
EFTA-stater, for hvis vedkommende E0S-aftalen er trAdt i kraft.
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ERKLERING
FRA FRANKRIGS REGERING

Frankrig noterer sig, at aftalen om Det Europmiske Okonomiske SamarbejdsomrAde icke finder
anvendelse pA de oversoiske lande og territorier, der er associeret Det Europmiske Okonomiske
Fallesskab i henhold til bestemmelserne i Traktaten om Oprettelse af Det Europmiske Okonomiske
Fmllesskab.
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